REGULAMIN SEKCJI BRANŻOWYCH
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO TWÓRCÓW KULTURY

1. Sekcje branżowe Związku Zawodowego Twórców Kultury (zwane dalej
Sekcjami) są ciałami pomocniczymi Zarządu ZZTK, powoływanymi do życia
w celu lepszego reprezentowania w pracach władz Związku interesów i
potrzeb poszczególnych grup twórców, zrzeszonych w ZZTK.
2. Do poszczególnych Sekcji mogą należeć członkowie Związku, uprawiający
ten sam lub pokrewny rodzaj twórczości.
3. Sekcje powołuje i rozwiązuje Zarząd ZZTK w drodze uchwały.
4. Minimalna liczba członków Sekcji w momencie jej powołania wynosi 5 osób.
5. Sekcja konstytuuje się z chwilą wyłonienia Zarządu Sekcji w trakcie
zebrania wyborczego członków Sekcji.
6. Zebrania wyborcze Sekcji odbywają się każdorazowo:
a. po powołaniu do życia lub po reaktywacji (dotyczy Sekcji
nowoutworzonych lub reaktywowanych po wcześniejszym rozwiązaniu);
b. po walnym zebraniu członków Związku (dotyczy wszystkich Sekcji).
7. Zarząd może zwołać nadzwyczajne zebranie wyborcze Sekcji w
okolicznościach innych niż opisane w p. 6:
a. w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji lub skreślenia z listy
członków Związku przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zarządu
Sekcji;
b. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Sekcji.
8. W skład Zarządu Sekcji wchodzą (w zależności od liczby członków Sekcji w
dniu zebrania wyborczego):
a. w przypadku Sekcji liczących do 9 osób: przewodniczący i
wiceprzewodniczący;
b. w przypadku Sekcji liczących powyżej 9 osób: przewodniczący,
wiceprzewodniczący i sekretarz.
9. Sekcja licząca w dniu zebrania wyborczego ponad 29 członków może
powołać dodatkowo w skład Zarządu Sekcji jedną lub dwie osoby w funkcji
członka Zarządu Sekcji.
10.W przypadku zmiany liczby członków Sekcji, skutkującej przekroczeniem
progów określonych w p. 8 i 9 w trakcie trwania kadencji Zarządu Sekcji,
dostosowanie składu Zarządu Sekcji do wymogów p. 8 i 9 nie jest
wymagane.
11.Zebrania wyborcze Sekcji zwołuje Zarząd ZZTK za pośrednictwem biura
ZZTK. Biuro informuje członków Sekcji o pierwszym i drugim terminie oraz
o miejscu zebrania wyborczego nie później niż 10 dni przed wyznaczoną
datą. Dopuszcza się powiadamianie o terminie zebrania wyborczego Sekcji
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
12.Dla swojej ważności zebranie wyborcze w pierwszym terminie wymaga
obecności co najmniej połowy członków Sekcji, a w drugim terminie –

obecności co najmniej jednej osoby ponad liczbę funkcji przewidzianych w
p. 8 niniejszego regulaminu dla Sekcji o danej liczbie członków.
13.Po stwierdzeniu kworum członkowie Sekcji wybierają ze swego grona
przewodniczącego zebrania.
14.W przypadku zebrania wyborczego zwołanego w trybie p. 6-b niniejszego
regulaminu ustępujący przewodniczący Sekcji składa sprawozdanie z
działalności Sekcji w minionej kadencji. Sprawozdanie winno mieć formę
pisemną.
15.Zebrania wyborcze Sekcji są protokołowane.
16.Jeżeli członek Sekcji uczestniczący w zebraniu wyborczym złoży wniosek o
utajnienie wskazanego głosowania, przewodniczący zebrania zarządza
głosowanie tajne.
17.Dopuszcza się wybór na funkcję przewidzianą dla danej Sekcji osoby
nieobecnej na zebraniu wyborczym jedynie pod warunkiem uprzedniego
złożenia przez tę osobę pisemnej zgody na kandydowanie zaoczne. Zgoda
winna zawierać dane identyfikacyjne nieobecnego kandydata oraz wyraźne
wskazanie, o jaką funkcję w Zarządzie Sekcji się ubiega.
18.Zebranie wyborcze uznaje się za nieważne, jeżeli
a. zarówno w pierwszym, jak i w drugim terminie nie stawi się na nim
przewidziana w p. 12 liczba członków Sekcji;
b. obecni na zebraniu wyborczym mimo spełnienia wymogów opisanych w
p. 12 nie wyłonią Zarządu Sekcji.
19.Po stwierdzeniu nieważności prawidłowo zwołanego zebrania wyborczego
Zarząd wyznacza termin i miejsce kolejnego zebrania wyborczego Sekcji.
20.Członkowie Sekcji uczestniczą w pracach Sekcji poprzez udział w
zebraniach roboczych Sekcji.
21.Zebrania robocze Sekcji zwołuje jej przewodniczący w porozumieniu z
biurem Związku.
22.Zebrania robocze Sekcji odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesiący.
23.Wnioski i postulaty członków Sekcji, Zarządy Sekcji składają na piśmie do
Zarządu Głównego ZZTK.
24.Uchwały Sekcji są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
25.Sekcje są zobowiązane do dostarczenia Zarządowi ZZTK protokołów ze
wszystkich odbytych zebrań w terminie nieprzekraczającym 10 dni od daty
odbycia tych zebrań.
26.Przewodniczący Sekcji lub pod jego nieobecność inny wskazany przez
niego członek Zarządu Sekcji reprezentuje Sekcję na poszerzonych
zebraniach Zarządu ZZTK z głosem doradczym.
27.Jeżeli Sekcja nie posiada reprezentacji w składzie Zarządu ZZTK lub gdy
jej reprezentant jest nieobecny, przewodniczący Sekcji dysponuje głosem
stanowiącym w sprawach dotyczących jego Sekcji.
28.Wytypowani przez Zarząd ZZTK jego członkowie mogą uczestniczyć w
wyborczych i roboczych zebraniach Sekcji z głosem doradczym.
29.Zarząd ZZTK rozwiązuje Sekcję:

a. w przypadku stwierdzenia nieważności dwóch kolejnych zebrań
wyborczych Sekcji zwołanych w trybie p. 6 lub p. 7 niniejszego
regulaminu;
b. gdy liczba członków Sekcji spadnie do 3 lub mniej osób.
30.Zarząd ZZTK może na wniosek zainteresowanej grupy członków ZZTK
reaktywować rozwiązaną uprzednio Sekcję przy zachowaniu wymogów
obowiązujących każdą nowopowołaną Sekcję.
31.Jeżeli kwalifikując do członkostwa w Związku Zarząd Główny nie posiada
reprezentanta z danej Sekcji, może zwrócić się do Zarządu tej Sekcji z
prośbą o opiniowanie kandydata.
32.Jeżeli w danej Sekcji istnieje grupa powyżej 9 osób osób, która ze względu
na specyfikę zawodową wymaga odrębnych działań dotyczących pracy
związkowej, może się wyodrębnić, tworząc bliźniaczą Sekcję, która będzie
miała swoją reprezentację w Zarządzie Głównym.
33.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd
ZZTK, tj. od dn. 14.06.2012r.

