Zgodnie z § 44 ust. 3. pkt. 14 Rady Krajowej ustala ogólne

ZASADY
wyboru prezesów, członków zarządów i komisji rewizyjnych oraz delegatów Ligi Obrony
Kraju na walnych zebraniach członków klubów (kół) i zjazdach delegatów

I. ZASADY ORGANIZACYJNE
Najwyższą władzą Ligi Obrony Kraju w klubie, kole jest walne zebranie członków klubu,
koła, w rejonie – rejonowy zjazd delegatów, a w województwie - wojewódzki zjazd delegatów.
1. W walnych zebraniach klubów (kół) LOK biorą udział z prawem głosowania wszyscy
członkowie zwyczajni tych klubów, kół.
W rejonowych i wojewódzkich zjazdach delegatów prawo głosowania mają delegaci na te
zebrania.
2. a) Małoletni członkowie LOK w wieku 16-18 lat mający ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
przy czym w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności
do czynności prawnych;
b) w jednostkach organizacyjnych LOK zrzeszających wyłącznie małoletnich poniżej
16 lat, małoletni mogą wybierać i być wybierani do władz tej jednostki (dotyczy
szkolnych kół LOK).
3. Termin, miejsce oraz porządek obrad zebrania (zjazdu) ustalają i podają do wiadomości
delegatom, a w klubie, kole - członkom klubu, koła:
a) zarządy klubów, kół - na 7 dni przed terminem zebrania;
b) zarządy rejonowe - na 14 dni przed terminem zjazdu rejonowego;
c) zarządy wojewódzkie - na 21 dni przed terminem zjazdu wojewódzkiego.
4. Walne Zebrania członków klubów (kół) oraz zjazdy delegatów wszystkich szczebli są
prawomocne przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (delegatów) a
uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów,
a) w razie braku quorum zjazdy odbywają się w drugim terminie określonym z góry przez
właściwy zarząd LOK. Drugi termin może być ustalony na dzień pierwszego terminu.
Podejmowane uchwały w tym przypadku są prawomocne bez względu na liczbę
uczestniczących w zebraniu (zjeździe) osób uprawnionych do głosowania.
5. Zebraniami (zjazdami) kierują wybrane w głosowaniu jawnym prezydia, które wybierają ze
swojego grona 1-2 przewodniczących zebrania (zjazdu). Do prezydium zebrania (zjazdu)
można zaprosić przedstawicieli instancji nadrzędnych oraz zaproszonych gości.
6. Zebranie (zjazd) wybiera w głosowaniu jawnym spośród delegatów (członków klubu, koła)
następujące komisje:
a) komisję uchwał i wniosków (3-5 osób), która ma za zadanie opracowanie wniosków
wynikających z dyskusji na zebraniu (zjeździe) i przedstawienie ich w postaci projektu
uchwały;
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b) komisję wyborczą (3-5 osób), która ma za zadanie zaprezentowanie kandydatów na
prezesa, członków zarządów i komisji rewizyjnych danego szczebla oraz delegatów na
zjazdy wyższego szczebla;
c) komisję mandatową (3-5 osób), która ma za zadanie sprawdzenie listy obecności i
odpowiednich dokumentów dotyczących wyborów delegatów oraz przedstawienie
wniosku o uznanie prawomocności zebrania (zjazdu).
Zebranie (zjazd) wybiera także, w zależności od potrzeb, jednego lub więcej
protokolantów zebrania.
7. Na zebraniach (zjazdach) z udziałem małej liczby delegatów komisję mandatową i wyborczą
można połączyć w jedną komisję.
II. WYBORY PREZESA ORGANIZACJI, WŁADZ, KOMISJI REWIZYJNYCH I
DELEGATÓW
A. Zasady wyborcze:
1. Prezesa, władze LOK, komisje rewizyjne oraz delegatów na zjazd wyższego szczebla wybiera
się w głosowaniu tajnym. Liczba zgłoszonych kandydatów do zarządu, komisji rewizyjnej
oraz na delegatów powinna przewyższać liczbę osób wybieranych do zarządu, komisji
rewizyjnej lub na delegatów na zjazd delegatów.
2. Prezesów wszystkich jednostek organizacyjnych wybiera się w wyborach bezpośrednich
spośród zgłoszonych kandydatów.
3. Wyboru do władz stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym, dokonuje się spośród:
1) członków zwyczajnych klubu (koła) – na prezesa i do zarządu klubu oraz na delegatów, na
zjazd rejonowy;
2) delegatów na zjeździe delegatów danego szczebla organizacyjnego – na prezesa do zarządu
i komisji rewizyjnej tego szczebla organizacyjnego oraz na delegatów, na zjazd wyższego
szczebla;
4. Kandydat do władz nie możne jednocześnie kandydować do zarządu i komisji rewizyjnej
LOK tego samego szczebla.
5. Każda kandydatura powinna być umotywowana przez zgłaszającego ją. Przed umieszczeniem
na liście wyborczej kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.
6. Zgłoszenie kandydata na członka zarządu, członka komisji rewizyjnej lub delegata spośród
osób nieobecnych na zebraniu lub zjeździe delegatów wymaga przedstawienia jego zgody na
piśmie.
7. Jeśli w stosunku do któregokolwiek z zaproponowanych kandydatów wniesione zostaną
sprzeciwy, delegaci (członkowie koła, klubu) po przedyskutowaniu decydują większością
głosów - w jawnym głosowaniu - czy kandydaturę tę umieścić na liście kandydatów.
Kandydatury, w stosunku do których nie zgłoszono sprzeciwu umieszcza się na liście bez
głosowania.
8. Po omówieniu kandydatur i zakończeniu ich zgłaszania sporządza się listy do głosowania.
Nazwiska wszystkich kandydatów umieszcza się w porządku alfabetycznym.

3

Komisja skrutacyjna
9. Po ustaleniu list kandydatów zebranie (zjazd) wybiera w głosowaniu jawnym komisję
skrutacyjną (3-5 osób). Jej członkami nie mogą być osoby kandydujące na prezesa, do władz,
komisji rewizyjnej i na delegatów. Propozycje imienne do komisji skrutacyjnej zgłaszają
delegaci (członkowie koła, klubu) ze swojego grona. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest
przygotowanie list wyborczych kandydatów w porządku alfabetycznym, przeprowadzenie
głosowania i przedstawienie jego wyników.
Głosowanie
10.Głosowanie odbywa się na poszczególnych kandydatów. Na liście kandydatów pozostawia się
nie skreślone nazwiska tych, na których oddaje się głos. Skreśla się natomiast co najmniej tyle
nazwisk, ilu kandydatów zgłoszono dodatkowo ponad liczbę członków władz i komisji
rewizyjnej określoną przez zebranie, a w przypadku wyboru delegatów - ponad liczbę
ustaloną przez właściwy zarząd wyższego szczebla.
11. Za wybranych do władz uważa się:
a)
b)

c)

kandydata na prezesa organizacji LOK danego szczebla - który uzyskał co najmniej
50% + 1 ważnych głosów,
pozostałych kandydatów do władz – zwykłą większością głosów, na liście kandydatów
uszeregowanych wg ilości otrzymanych głosów, którzy zajmują pozycje mieszczące się
w nominalnej liczebności danej władzy,
liczba członków władz i komisji rewizyjnej nie może przekraczać wielkości ustalonej
przez zjazd (zebranie), a liczba delegatów musi być równa liczbie ustalonej przez
właściwy zarząd wyższego szczebla.

12. W przypadku, gdy pierwsza tura wyborów na prezesa nie przyniesie rozstrzygnięcia –
zarządza się druga turę wyborów. Jeżeli w pierwszej turze o wybór ubiegało się więcej niż
trzech kandydatów, do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejną
największą ilość głosów. Jeżeli druga tura nie przyniesie rozstrzygnięcia (np. równa ilość
głosów, lub żaden z delegatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów), przewodniczący zjazdu
(zebrania) zarządza trzecią turę głosowania. Jeżeli trzecia tura głosowania nie przyniesie
rozstrzygnięcia, przewodniczący zebrania (zjazdu) zarządza nowe wybory. W przypadku
zgłoszenia tylko jednego kandydata na prezesa głosowanie odbywa się tylko w pierwszej
turze.
13.Jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę ważnych głosów, a powoduje to
przekroczenie ustalonej liczby członków władz, komisji rewizyjnej lub delegatów, zarządza
się dodatkowe głosowanie. Na kartkach do głosowania umieszcza się wówczas w porządku
alfabetycznym nazwiska wszystkich kandydatów, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów.
14.Jeśli w głosowaniu wybranych zostanie mniej kandydatów niż wynosi ustalona liczba
członków władz, komisji rewizyjnej lub delegatów, przeprowadza się wybory uzupełniające.
Na kartkach do głosowania umieszcza się większą ilość kandydatów niż liczba wakujących
miejsc.
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15.Głos należy uznać za nieważny, jeśli głosujący odda kartkę wyborczą, na której liczba nie
skreślonych nazwisk przewyższa ustaloną liczbę członków władz, komisji rewizyjnej i na
delegatów.
16.Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna oblicza głosy i sporządza protokół.
Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. Komisja składa na zebraniu
sprawozdanie, podając oddzielnie liczbę głosów otrzymanych przez każdego kandydata oraz
nazwiska osób, które zostały wybrane.
Kandydatury nie zgłoszone na zebraniu (zjeździe), a dopisane na kartce wyborczej nie są brane
pod uwagę przy obliczaniu głosów.
17.Dokumentację wyborczą: listy wyborcze i karty wyborcze, sprawozdania komisji i protokół
zebrania (zjazdu) w rejonach i województwach przechowuje nowo wybrany zarząd, komisja
rewizyjna, a w klubie - sekretarz zarządu koła, klubu. Dokumenty te przechowywane są do
czasu przeprowadzenia następnego zebrania (zjazdu) .

B. Liczebność zarządów w klubach (kołach) oraz w organizacjach rejonowych i
wojewódzkich określa § 42, a komisji rewizyjnych § 65 Statutu LOK.
18.Po wyborach przewodniczący zebrania (zjazdu) zarządza przerwę, podczas której nowo
wybrany zarząd i komisja rewizyjna udaje się na pierwsze posiedzenie w celu wyłonienia
osób funkcyjnych:
a) w klubie (kole) członkowie zarządu wybierają ze swojego grona sekretarza i skarbnika. Zarząd
klubu liczący więcej niż 3 osoby może wybrać ze swojego grona wiceprezesa zarządu klubu
(koła);
b) zarząd rejonowy wybiera ze swojego grona: 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. zarząd
rejonowy może powołać swoje prezydium oraz określić jego skład i kompetencje;
c) zarząd wojewódzki powołuje 7-11 osobowe prezydium zarządu wojewódzkiego, w tym 1-2
wiceprezesów, sekretarza i skarbnika;
d) komisje rewizyjne wybierają ze swojego grona: przewodniczącego, 1-2 zastępców
przewodniczącego i sekretarza.
19.Przewodniczący zebrania (zjazdu) informuje uczestników obrad o wynikach pierwszego
posiedzenia zarządu i komisji rewizyjnej oraz podaje do wiadomości nazwiska osób
funkcyjnych.
20.Organizacje rejonowe mające w swoich strukturach organizacje miejskie, gminne, zakładowe,
uczelniane (równorzędne) powinny w kalendarzu kampanii sprawozdawczo-wyborczej
przewidzieć stosowne terminy odbycia zjazdów delegatów miejskich, gminnych,
zakładowych, uczelnianych przed rejonowym zjazdem delegatów.
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