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Statut partii politycznej 

WOLNOŚCIOWCY 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. WOLNOŚCIOWCY, dalej „Partia”, to partia polityczna, działająca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującym 

porządkiem prawnym oraz treścią Statutu. 

2. Partia nie używa nazw skróconych. 

3. Partia posiada osobowość prawną. 

4. Partia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 

spraw Partia może zatrudniać pracowników. 

5. Siedzibą Partii jest miasto stołeczne Warszawa. 

6. Nazwa i symbole Partii podlegają ochronie prawnej. 

§ 2 

Partia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie 

polityczne i organizacje o podobnych założeniach ideowo-programowych oraz może z takimi 

partiami i organizacjami zawierać porozumienia i współpracować. Ponadto może zawierać 

porozumienia o współpracy z innymi organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i 

fundacjami. 

§ 3 

1. Organy kolegialne Partii podejmują rozstrzygnięcia w drodze uchwał zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile przepisy 

szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała dla swojej ważności wymaga prawidłowego 

zawiadomienia o posiedzeniu wszystkich członków organu. 

2. Jednoosobowe władze podejmują rozstrzygnięcia w formie zarządzeń. 

3. Posiedzenia organów kolegialnych Partii zwoływane są w formie elektronicznej (tj. 

pocztą elektroniczną na adres e-mail członka organu), w taki sposób, aby członek organu 

mógł się zapoznać z informacją o posiedzeniu najpóźniej na 24 godziny przed 

wyznaczonym terminem. Zawiadomienia są wysyłane na ostatni wskazany w sposób 

wyraźny adres e-mail członka. 

4. Uchwały organów podpisuje osoba, która przewodniczy ich posiedzeniom i osoba, która 

posiedzenia te protokołuje. 

5. Obrady organów Partii mogą być prowadzone, a uchwały podejmowane drogą 

elektroniczną za pomocą środków komunikowania się na odległość w formie 



wideokonferencji, telefonu lub komunikowania internetowego, o ile przepisy szczególne 

nie stanowią inaczej. 

6. Rozstrzygnięcia organów Partii mogą być doręczane zainteresowanym podmiotom drogą 

elektroniczną. 

7. W przypadku, gdy uchwała nie może zostać podjęta z powodu braku kworum, następne 

posiedzenie władz może podjąć uchwałę, bez względu na liczbę osób obecnych 

uprawnionych do głosowania, pod warunkiem prawidłowego poinformowania o terminie 

posiedzenia wszystkich osób uprawnionych do głosowania. 

8. Uchwały władz wyższego szczebla są wiążące dla władz niższego szczebla Partii. 

9. Uchwała lub zarządzenie władzy niższego szczebla może być uchylona przez Zarząd 

Krajowy, jeżeli narusza prawo, Statut, zasady programowe, uchwały albo zarządzenia 

władz wyższego szczebla. 

10. Kadencja organów liczy się od dnia wyborów. Po upływie kadencji, do czasu wyłonienia 

nowego składu organów, dotychczasowi członkowie dalej pełnią swoje obowiązki. 

11. Wybory przeprowadza się w sposób demokratyczny, spośród nieograniczone liczby 

kandydatów, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Statucie, gdy dana władza 

Partii dokonuje wyboru na wniosek innego organu statutowego. 

12. Do władz Partii zostają wybrani kandydaci, którzy w wyniku wyboru, otrzymali w 

kolejności największą liczbę głosów. 

13. Zarząd Krajowy określa w drodze uchwały szczegółowe zasady wyboru delegatów na 

Kongres, oraz sposób ustalania liczby członków uprawnionych do wyboru tych 

delegatów, uwzględniając zapisy Statutowe 

14. Ustanie członkostwa we władzach Partii następuje z chwilą: 

1) skreślenia z listy członków Partii, 

2) zawieszenia członkostwa w Partii, 

3) złożenia rezygnacji. 

15. Członkowie władz Partii nie mogą być odwołani ze stanowiska przed upływem kadencji, 

chyba że Statut stanowi inaczej. 

16. W wypadku wystąpienia wakatu w danym organie przed upływem jego kadencji Zarząd 

Krajowy może w drodze uchwały postanowić o powołaniu na opróżnione miejsce osoby 

wskazanej w uchwale, na pozostałą część kadencji organu. 

§ 4 

1. Przy organach władzy ustawodawczej oraz przy organach stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego członkowie Partii, będący posłami, senatorami albo radnymi, 

tworzą kluby albo koła Partii. Kluby koalicyjne albo koła koalicyjne mogą być utworzone 

za zgodą Zarządu Krajowego. 



2. Do klubu oraz koła Partii może należeć także poseł, senator albo radny nie będący 

członkiem Partii. Zarząd Krajowy może określić w drodze uchwały zasady przyjmowania 

do klubu Partii osób nieposiadających statusu członka. 

3. Kluby i koła Partii oraz członkowie Partii w i kołach koalicyjnych kierują się w swoich 

działaniach określonymi w Statucie celami, programem oraz uchwałami Partii, a także 

podlegają ocenie politycznej Zarządu Krajowego. 

4. Kluby oraz koła Partii działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez siebie po 

uprzednim uzgodnieniu ich treści z Zarządem Krajowym. 

§ 5 

Członkowie Partii będący parlamentarzystami Parlamentu Europejskiego tworzą Delegację 

Partii, która wybiera spośród siebie Przewodniczącego Delegacji. Postanowienia §4 stosuje się 

odpowiednio. 

ROZDZIAŁ II – CELE 

§ 6 

1. Partia dąży metodami przewidzianymi w Konstytucji RP do realizacji poniższych celów: 

1) obrony wolności gospodarczej jako wolności ludzkiego działania opartego na 

dobrowolnych relacjach społecznych, 

2) głębokiej deregulacji i radykalnego ograniczenia biurokracji, 

3) urynkowienia usług publicznych, 

4) radykalnego obniżenia i uproszczenia podatków oraz wprowadzenia zakazu 

zaciągania długu publicznego, 

5) radykalnego ograniczenia ingerencji instytucji państwa w wykonywanie prawa 

własności, 

6) obrony wolności słowa i wolności Internetu, 

7) obrony wolności politycznej i rozwoju świadomego społeczeństwa 

obywatelskiego, 

8) rozszerzenia narzędzi demokracji bezpośredniej. 

2. Partia zmierza do realizacji powyższych celów poprzez udział w życiu publicznym. 

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE  

§ 7 

Członkiem Partii może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące przesłanki: 

1) posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 



3) akceptuje cele, formy działania i zasady określone w Statucie, regulaminach 

wewnętrznych oraz decyzjach władz Partii, 

4) złożyła deklarację członkowską w formie ustalonej uchwałą Zarządu Krajowego, 

5) opłaciła składki członkowskie z okres co najmniej pół roku, 

6) została przyjęta do Partii uchwałą właściwego miejscowo Zarządu Okręgu Partii 

lub uchwałą Zarządu Krajowego, które to uchwały muszą zostać podjęte w terminie 

do 30 dni od dokonania czynności opisanej w § 7 ust. 5. 

7) nie jest członkiem organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami 

ideowymi, programem lub interesem Partii ani nie wspiera czynnie takiej 

organizacji. 

§ 8 

1. Członkostwo w Partii nabywa się po złożeniu deklaracji członkowskiej i dokonaniu 

czynności opisanych w § 7 pkt. 6 

2. Zarząd Krajowy gromadzi dokumentację osobową i prowadzi centralny rejestr członków 

Partii, pełniąc funkcję administratora danych, o którym mowa w odrębnych przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa. 

§ 9 

1. Członkostwo Partii ustaje na skutek: 

1) złożenia rezygnacji, 

2) skreślenia z listy członków Partii, 

3) śmierci. 

2. W wypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w ust. 1, Zarząd 

Krajowy dokonuje technicznej czynności wykreślenia danych z centralnego rejestru 

członków. 

§ 10 

1. Członek Partii może zostać skreślony z listy członków Partii w drodze postanowienia 

Sądu Partyjnego, jeżeli przestał spełniać kryteria określone w § 7 Statutu. 

2. Członek Partii może zostać skreślony z listy członków Partii albo zawieszony w prawach 

członka na okres od 1 miesiąca do 1 roku w drodze wyroku Sądu Partyjnego 

wymierzającego za delikt dyscyplinarny jedną z kar dyscyplinarnych. 

3. Członek Partii może zostać skreślony z listy członków Partii w drodze uchwały Zarządu 

Krajowego, jeśli zalega ze składkami członkowskimi przez okres co najmniej sześciu 

miesięcy. 

§ 11 

1. Członkowie Partii mają obowiązek: 



1) przestrzegania Statutu i regulaminów oraz stosowania się do uchwał organów 

Partii, 

2) realizowania programu politycznego Partii, 

3) aktywnego uczestniczenia w pracach organów Partii, do których zostali wybrani, 

4) sumiennego pełnienia powierzonych funkcji i obowiązków w Partii, 

5) godnego reprezentowania Partii, w szczególności poprzez postępowanie honorowe 

i zgodne z dobrymi obyczajami, przyjętymi zasadami współżycia społecznego oraz 

zasadami moralnymi i obywatelskimi wynikającymi z programu Partii, zarówno w 

życiu publicznym jak i prywatnym, 

6) budowania koleżeńskich relacji z pozostałymi członkami Partii, 

7) terminowego płacenia składek i wywiązywania się z innych świadczeń 

członkowskich, 

8) po wyborze z listy zgłoszonej przez komitet wyborczy Partii, przystąpienia do 

tworzonego przez Partię klubu albo koła parlamentarnego lub klubu albo koła 

radnych na szczeblu gminy, powiatu i województwa. 

2. Członkowie Partii mają prawo: 

1) wpływania na kształt programu Partii, 

2) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Partii, 

3) kandydowania w wyborach do organów władzy publicznej z list zgłoszonych lub 

popartych przez Partię, a także z list innych organizacji, za zgodą Zarządu 

Krajowego wyrażoną w drodze uchwały, 

4) odwoływania się od dotyczących ich rozstrzygnięć organów Partii pierwszej 

instancji do właściwych organów Partii drugiej instancji, chyba, że przepis 

szczególny Statutu stanowi inaczej, 

5) zgłaszania odpowiednim organom Partii inicjatyw politycznych lub 

organizacyjnych. 

3. Członek partii wpłaca składki członkowskie na rachunek bankowy partii. Wyjątki od tej 

zasady są dopuszczalne za zgodą Zarządu Krajowego. 

4. Ujawniony w centralnym rejestrze członków fakt nieopłacenia składek członkowskich za 

okres trzech miesięcy powoduje zawieszenie czynnego prawa wyborczego z mocy 

Statutu. Przywrócenie czynnego prawa wyborczego następuje po ujawnionym w 

centralnym rejestrze członków uregulowaniu zaległych składek członkowskich. 

ROZDZIAŁ IV – ORGANIZACJA I WŁADZE PARTII 

ODDZIAŁ I – OKRĘGI 

§ 12 

1. Podstawową terenową jednostką organizacyjną Partii jest Okręg. 



2. Okręgi tworzy i znosi oraz zmienia ich zakres terytorialny Zarząd Krajowy. 

3. Zarząd Krajowy może w drodze uchwały określić zasady funkcjonowania Okręgów oraz 

władz Okręgów. 

4. W celu utworzenia struktur okręgowych Zarząd Krajowy może powołać pełnomocnika 

Zarządu Krajowego, który jednoosobowo pełni funkcję i wykonuje wszystkie zadania 

Prezesa Zarządu Okręgu oraz Zarządu Okręgu. 

5. Po utworzeniu nowej struktury i osiągnięcia przez nią zdolności do działania, 

pełnomocnik za zgodą Zarządu Krajowego zwołuje Zebranie Członków Okręgu, w celu 

przeprowadzenia wyboru władz zgodnie z niniejszym Statutem.  

6. W razie poważnych naruszeń niniejszego Statutu, uchwał władz Partii, naruszeń prawa 

powszechnie obowiązującego, nieprawidłowości finansowych lub innych istotnych 

uchybień mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie okręgu Partii, Zarząd 

Krajowy może skrócić kadencję władz danego Okręgu i wyznaczyć zarządcę 

komisarycznego – pełnomocnika Zarządu Krajowego, w celu usunięcia uchybień i 

przeprowadzenia wyboru nowych władz. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 13 

Każdy członek Partii należy do dowolnie wybranego przez siebie Okręgu. Członek może 

należeć tylko do jednego Okręgu. Za zgodą Zarządu Krajowego członek Partii może zmienić 

przynależność do Okręgu. 

§ 14 

Zarząd Krajowy może w drodze uchwały ustalić tryb oraz zasady tworzenia, znoszenia i 

funkcjonowania terenowych jednostek organizacyjnych na niższych szczeblach. 

§ 15 

1. Organami Okręgu Partii są: 

1) Zebranie Członków Okręgu, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie 

Okręgu, 

2) Zarząd Okręgu w skład, którego wchodzą: Prezes Zarządu Okręgu, dwóch 

Wiceprezesów Zarządu Okręgu, Sekretarz Okręgu i Skarbnik Okręgu. 

3) Prezes Zarządu Okręgu. 

2. Zebranie Członków Okręgu: 

1) wybiera Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów Zarządu Okręgu na dwuletnią 

kadencję, 

2) jest forum dyskusji członków Okręgu. 

3. Zarząd Okręgu: 



1) wyznacza, w zgodzie ze Statutem, uchwałami krajowych organów Partii oraz 

programem Partii, kierunki działania Partii w Okręgu, w szczególności: 

a) formułuje opinie dotyczące działalności politycznej i społecznej Partii w 

Okręgu, a także, w porozumieniu z Radą Krajową, przygotowuje program 

polityczny Partii danego Okręgu, 

b) zajmuje stanowiska związane z bieżącą działalnością polityczną Okręgu 

Partii, 

c) proponuje podjęcie określonych działań politycznych Okręgu Partii na 

obszarze jego działania. 

2) do kompetencji Zarządu Okręgu należy: 

a) wykonywanie uchwał władz krajowych Partii; 

b) organizacja pracy Okręgu; 

c) reprezentowanie Okręgu wobec władz krajowych Partii; 

d) nawiązywanie współpracy z innymi partiami i organizacjami na szczeblu 

okręgowym, po uzyskaniu zgody Zarządu Krajowego; 

e) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego Statutu i uchwał 

władz krajowych. 

3) posiedzenia Zarządu Okręgu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiąc 

4. Prezes Zarządu Okręgu: 

1) powołuje i odwołuje Sekretarza Okręgu oraz Skarbnika Okręgu 

2) zwołuje z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz na rok, lub na pisemne żądanie 

co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Okręgu, nie później niż po upływie 14 dni 

od daty złożenia takiego żądania, Zebraniu Członków Okręgu i kieruje jego 

pracami, 

3) jest odwoływany uchwałą Zarządu Krajowego. 

5. Sekretarz Okręgu: 

1) protokołuje posiedzenia organów Okręgu, 

2) archiwizuje dokumenty Okręgu oraz kopie deklaracji członkowskich, 

3) przygotowuje projekty uchwał organów Okręgu Partii, 

4) przekazuje odpisy podjętych uchwał organów Okręgu Zarządowi Krajowemu i 

współpracuje z nim. 

6. Sekretarz Okręgu: 

1) czuwa nad terminowym płaceniem składek przez członków Okręgu, 

2) prowadzi dokładną ewidencję wpływów i wydatków Okręgu, 



3) przedkłada Radzie Okręgu, co najmniej dwa razy w roku, sprawozdanie z 

działalności finansowej Okręgu, 

4) składa Zarządowi Krajowemu w terminie do 30 stycznia każdego roku 

sprawozdanie z działalności finansowej Okręgu za ubiegły rok. 

ODDZIAŁ II – POMOCNICZE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

§ 16 

1. Zarząd Krajowy może utworzyć tymczasowe lub stałe pomocnicze jednostki 

organizacyjne Partii. 

2. Szczegółowy tryb funkcjonowania pomocniczych jednostek organizacyjnych określi w 

drodze uchwały Zarządu Krajowego. 

ODDZIAŁ III – WŁADZE KRAJOWE 

§ 17 

1. Władze krajowe Partii są władzami wyższego szczebla nad władzami Okręgów Partii. 

2. Funkcje we władzach Partii mogą pełnić wyłącznie jej członkowie. 

§ 18 

Władzami krajowymi są: 

1) Kongres, 

2) Rada Krajowa, 

3) Zarząd Krajowy, 

4) Komisja Rewizyjna, 

5) Sąd Partyjny. 

KONGRES 

§ 19 

1. Kongres, stanowiący zgromadzenie jej demokratycznie wybranych przedstawicieli, jest 

najwyższą władzą Partii. 

2. Uprawnionymi do udziału w Kongresie są delegaci. 

§ 20 

1. Posiedzenie Kongresu zwołuje Zarząd Krajowy, co najmniej raz na sześć lat, Zwołując 

Kongres Zarząd Krajowy wyznacza Przewodniczącego Kongresu, którego zadaniem jest 

organizacja i prowadzenie Kongresu. 

2. Zarządzenie o zwołaniu Kongresu publikuje się co najmniej na 4 tygodnie przed 

wyznaczonym terminem Kongresu. Kongres, na którym wyłonione zostaną władze Partii 



na kolejną kadencję, nie odbywa się później niż w dniu upływu kadencji 

dotychczasowych władz Partii. 

3. Wydając zarządzenie w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Kongresu nowej 

kadencji podaje się do wiadomości dzień posiedzenia Kongresu oraz zarządza wybór 

delegatów przez Zebrania Członków Okręgu. 

4. Delegatów przydziela się do Okręgów partii metodą d’hondta, z zastrzeżeniem, że każdy 

Okręg musi być reprezentowany przez przynajmniej jednego delegata. 

§ 21 

Delegatami na Kongres są 

1) Członkowie Rady Krajowej 

2) Członkowie Sądu Partyjnego 

3) Stu wybranych demokratycznie przez Zebrania Członków Okręgu członków Partii 

na zasadach ustalonych w § 20 ust. 4. Statutu oraz w uchwale Zarządu Krajowego 

określającej szczegółowy tryb wyboru delegatów na Kongres. 

§ 22 

Do kompetencji Kongresu należy, w szczególności: 

1) wyznaczanie głównych kierunków działania Partii, 

2) wybór na 6-letnią kadencję: 

a) 5 członków Zarządu Krajowego, 

b) 3 członków Sądu Partyjnego, 

c) 3 członków Komisji Rewizyjnej. 

3) uchwalanie lub zmiana Statutu, zgodnie z § 30 Statutu, 

4) podejmowanie uchwał o połączeniu się Partii z inną partią polityczną, 

5) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Partii. 

RADA KRAJOWA 

§ 23 

1. Rada Krajowa (dalej: Rada), jest głównym organem politycznym i konsultacyjnym Partii. 

2. W skład Rady wchodzą: 

1) członkowie Zarządu Krajowego, 

2) Prezesi Zarządów Okręgów. 

3. Zarząd Krajowy wybiera Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami. 



4. Rada obraduje podczas posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady nie 

rzadziej niż raz na 6 miesięcy, przy czym członkowie powinni być poinformowani o 

posiedzeniu co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Do kompetencji Rady należy: 

1) przyjmowanie sprawozdań politycznych Zarządu Krajowego, 

2) opiniowanie kierunków działania Partii, 

3) prowadzenie debaty programowej i konsultowanie kształtu programu Partii, 

4) zwoływanie Kongresu partii większością 4/5 głosów członków Rady, 

5) uchwalanie lub zmiana Statutu, zgodnie z § 30 Statutu, 

6) zatwierdzanie kandydata Partii na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

7) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

6. Prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje Zarządowi Krajowemu oraz grupie co 

najmniej 1/5 członków statutowego składu Rady. 

ZARZĄD KRAJOWY 

§ 24 

1. Zarząd Krajowy wybiera ze swojego grona Prezesa oraz co najmniej dwóch 

Wiceprezesów. 

2. Zarząd Krajowy może wybrać ze swojego grona Sekretarza Krajowego i Skarbnika 

Krajowego. 

3. Pracami Zarządu Krajowego kieruje Prezes, lub w jego zastępstwie jeden z 

Wiceprezesów, który zwołuje posiedzenia Zarządu Krajowego co najmniej raz w 

miesiącu. 

4. W przypadku niewypełnienia obowiązku z § 24 ust. 3, posiedzenie Zarządu Krajowego 

może zwołać dowolny jego członek. 

§ 25 

1. Zarząd Krajowy jest najwyższym organem wykonawczym Partii i prowadzi działania 

Partii we wszystkich sprawach nienależących zgodnie ze Statutem do kompetencji innych 

władz Partii, a w szczególności: 

1) zatwierdza ostateczny kształt list wyborczych Partii do organów władzy publicznej, 

w wyborach do Sejmu RP, do Parlamentu Europejskiego, do wyborów 

samorządowych, a także kandydatów do Senatu RP, 

2) ustala program Partii, 

3) kieruje bieżącą działalnością Partii, w tym pracami Klubu lub Koła Partii za 

pośrednictwem ich przewodniczących, 

4) ustala w drodze uchwały zasady gospodarowania mieniem Partii, 



5) ustala w drodze uchwały zasady gospodarki finansowej Partii, 

6) zatwierdza sprawozdania finansowe, 

7) udziela upoważnień do reprezentowania Partii w organizacjach lub strukturach 

powstałych w wyniku porozumień zawartych przez Zarząd Krajowy, w tym o 

charakterze wyborczym, 

8) zawiera porozumienia o współpracy politycznej i programowej z innymi partiami i 

stowarzyszeniami, 

9) dokonuje wiążącej wykładni Statutu Partii. 

10) reprezentuje partię w życiu publicznym, społecznym i politycznym, 

11) określa zakres zadań swoich członków, 

12) prowadzi i aktualizuje centralny rejestr członków Partii. 

2. Zarząd Krajowy w drodze uchwały podjętej większością 4/5 głosów może powołać 

nowego członka Zarządu Krajowego na pozostałą część kadencji. Zarząd Krajowy nie 

może jednak w żadnym momencie liczyć więcej niż 9 członków. 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 26 

1. Komisja Rewizyjna (dalej: Komisja) jest organem uprawnionym do przeprowadzania 

kontroli działalności i majątku Partii.  

2. Komisja w szczególności: 

1) przeprowadza w razie potrzeby kontrolę działalności finansowej Partii, 

2) występuje do Zarządu Krajowego z wnioskami pokontrolnymi, 

3) ma prawo do dostępu do wszelkich dokumentów Partii, w tym w szczególności 

historii rachunków bankowych i dokumentów księgowych, 

4) ma prawo zadawania pytań i żądania wyjaśnień od wszystkich członków Partii w 

sprawach związanych z działalnością Partii. 

3. Komisja składa się z 3 członków. 

4. Ze swojego grona członkowie Komisji wybierają Przewodniczącego, który zwołuje 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

5. Członkowie Komisji nie mogą jednocześnie pełnić innych funkcji w Partii. 

6. Komisja może określić w drodze uchwały regulamin ustalający organizację i tryb 

działania Komisji. 

ROZDZIAŁ V – SĄD PARTYJNY 

§ 27 



1. Każdy członek Partii może zostać ukarany karą dyscyplinarną za nieprzestrzeganie 

postanowień Statutu, regulaminów i uchwał wydanych na jego podstawie, a także za 

postępowanie sprzeczne z programem Partii, lub za innego rodzaju działania na szkodę 

Partii, zwane deliktami dyscyplinarnymi. 

2. W stosunku do członka Partii mogą zostać wymierzone następujące kary dyscyplinarne: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) odwołanie z pełnionej funkcji w Partii, 

4) zawieszenie w prawach członka Partii na okres od 1 miesiąca do 1 roku, 

5) skreślenie z listy członków Partii z ograniczeniem możliwości ponownego 

zapisania się do Partii przez okres do 5 lat. 

3. Kary dyscyplinarne wymierzane są w drodze wyroku Sądu Partyjnego (dalej: Sądu), 

wydawanego zwykłą większością głosów na posiedzeniu Sądu. 

4. Kara dyscyplinarna zawieszenia w prawach członka Partii powoduje utratę pełnionych w 

Partii funkcji. 

§ 28 

1. Ze swojego grona członkowie Sądu wybierają Przewodniczącego, który kieruje jego 

pracami. 

2. Wyłączne prawo wnoszenia spraw przed Sąd przysługuje Zarządowi Krajowemu. 

3. Rozstrzygnięcia Sądu są ostateczne. 

4. Członkowie Sądu nie mogą jednocześnie pełnić innych funkcji w Partii. 

5. Sąd może określić w drodze uchwały regulamin ustalający organizację i tryb działania 

Sądu. 

ROZDZIAŁ VI – MAJĄTEK ORAZ FINANSE PARTII 

§ 29 

1. Majątek Partii pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz 

innych źródeł dozwolonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Zarząd Krajowy decyduje o gospodarce finansowej Partii. 

3. Prezes Zarządu Krajowego i jeden z Wiceprezesów, działając łącznie, reprezentują Partię 

na zewnątrz i są uprawnieni do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Partii. 

4. Upoważnienie do zaciągania kredytu bankowego wymaga odrębnej uchwały Zarządu 

Krajowego. 

ROZDZIAŁ VII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE 

§ 30 



Uchwalenia nowego Statutu Partii lub wprowadzenia zmian w obowiązującym Statucie 

dokonuje się większością co najmniej 4/5 głosów statutowego składu uprawnionego do tego 

organu. 

§ 31 

1. Zarząd Krajowy lub grupa co najmniej 1/4 uczestników Kongresu może złożyć wniosek 

do Kongresu o rozwiązanie Partii lub o połączenie się z inną partią polityczną lub 

partiami. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Partii albo połączeniu z inną partią polityczną lub partiami 

Kongres podejmuje większością 4/5 głosów swojego statutowego składu. 

3. Kongres w uchwale o likwidacji Partii wskazuje likwidatorów Partii i określa 

przeznaczenie środków finansowych i majątku Partii pozostałych po likwidacji. 

§ 32 

1. Osoby podpisujące zgłoszenie Partii do ewidencji partii politycznych są Założycielami 

Partii. 

2. Założyciele Partii są uprawnieni do przyjmowania członków Partii poprzez jednomyślne 

podejmowanie uchwały, o której mowa w §7 pkt 6 Statutu. Uprawnienie to wygasa w 

momencie powołania Zarządu Krajowego w sposób wskazany w ust. 3. 

3. Założyciele Partii powołują w drodze jednomyślnej uchwały władze Partii wymienione 

w §22 pkt 2 Statutu. Kadencja powołanych w ten sposób władz trwa do momentu wyboru 

władz na Kongresie. 

4. Założyciele Partii są uprawnieni do zmieniania Statutu w drodze jednomyślnej uchwały. 

Uprawnienie to wygasa w momencie wpisu Partii do ewidencji partii politycznych 

prowadzonej przez sąd rejestrowy. 

5. Wszystkie postanowienia Statutu stosuje się odpowiednio. 

§ 33 

Statut wchodzi w życie z chwilą przyjęcia. 


