STATUT
Normalnego Kraju

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1.1. „Normalny Kraj”, posługujący się skrótem „NK” zwany dalej Partią, jest partią
polityczną, działającą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z
obowiązującym porządkiem prawnym oraz treścią niniejszego Statutu.
2. Partia posiada osobowość prawną.
3. Partia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw Partia może zatrudniać pracowników.
4. Siedzibą Partii jest miasto stołeczne Warszawa.
5. Partia może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie
polityczne o podobnych założeniach programowych i współpracować z nimi.
6. Partia może ustanawiać przedstawicielstwa za granicą. Regulamin przedstawicielstwa jest
zatwierdzany przez Zarząd Krajowy.
Art. 2.1. Symbolem Partii jest znak graficzny Partii ustalany przez Zarząd Krajowy.
2. Nazwa i symbole Partii podlegają ochronie prawnej.
3. Zarząd Partii w drodze uchwały określi wzór odznak Partii i zasady posługiwania się nimi.
Art. 3.1. Organy kolegialne Partii podejmują rozstrzygnięcia w drodze uchwał zwykłą
większością głosów, o ile przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Posiedzenia organów kolegialnych Partii, z wyłączeniem konwentów, zwoływane są w
formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym
terminem na ostatni wskazany odpowiednim organom Partii adres korespondencyjny lub
adres e-mail Członka, Członka-kandydata (w dalszej części statutu zwanego „Kandydatem na
członka”) lub delegata.
3. Uchwały organów kolegialnych podpisuje osoba, która przewodniczy ich posiedzeniom, i
osoba, która posiedzenia te protokołuje.
4. Obrady organów Partii mogą być przeprowadzane drogą elektroniczną. Uchwały organów
Partii mogą być podejmowane drogą elektroniczną za pomocą narzędzi informatycznych typu
Skype i innych podobnie działających zatwierdzonych w drodze uchwały przez Zarząd Partii.

5. Rozstrzygnięcia organów Partii mogą być doręczane zainteresowanym podmiotom drogą
elektroniczną.
6. Zarząd Krajowy określi w drodze uchwały szczegółowe zasady i sposób prowadzenia
obrad, podejmowania uchwał i doręczania rozstrzygnięć organów Partii zainteresowanym
podmiotom drogą elektroniczną oraz okoliczności, w których prowadzenie obrad,
podejmowanie uchwał i doręczanie rozstrzygnięć organów Partii zainteresowanym
podmiotom drogą elektroniczną nie jest dopuszczalne.
Art. 4.1. Przy organach władzy ustawodawczej i przy organach stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego członkowie Partii, będący posłami, senatorami albo radnymi,
tworzą kluby Partii albo kluby koalicyjne.
2. Do Klubu Partii może należeć także poseł, senator albo radny niebędący członkiem Partii,
za zgodą zarządu odpowiedniego szczebla (w przypadku posłów i senatorów – Zarządu
Krajowego).
3. Kluby Partii i członkowie Partii w klubach koalicyjnych kierują się w swoich działaniach
określonymi w Statucie celami, programem oraz uchwałami Partii, a także podlegają ocenie
politycznej zarządu odpowiedniego szczebla.
4. Przewodniczącym Klubu Partii może być wyłącznie Członek Partii.
5. Kluby Partii działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez siebie po uprzednim
zaakceptowaniu ich treści przez zarządy odpowiedniego szczebla (w przypadku klubu
parlamentarnego – przez Zarząd Krajowy).
Art. 5.1. Członkowie Partii będący parlamentarzystami Parlamentu Europejskiego tworzą
Delegację Partii, która wybiera spośród siebie Przewodniczącego Delegacji.
2. Przewodniczącym Delegacji Partii może być wyłącznie Członek Partii.
3. Delegacja Partii działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie po
zaakceptowaniu przez Zarząd Krajowy.

ROZDZIAŁ II – CELE
Art. 6. Celami Partii są:
1) silna politycznie i ekonomicznie Polska
2) poszerzanie swobód obywatelskich oraz wolności gospodarczej,
3) bogacenie się obywateli poprzez szybki rozwój gospodarczy,
4) wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw możliwości
bezpośredniego stanowienia prawa przez obywateli w drodze referendum,

5) budowa państwa prawa, sprawiedliwych i sprawnych rządów.
Art. 7. Partia realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) spotkania członków o charakterze organizacyjnym i samokształceniowym,
2) udział w wyborach i referendach,
3) prowadzenie działalności edukacyjnej, propagandowej i informacyjnej,
4) organizowanie wydarzeń i spotkań zgodnych z programem Partii,
5) współpracę z ekspertami zwłaszcza w dziedzinie prawa i gospodarki,
6) działania prowadzące do zmiany prawa w Polsce.

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE I KANDYDACI NA CZŁONKÓW
Art. 8. 1. Członkiem Partii może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej,
2) ukończyła 18 lat,
3) akceptuje cele, formy działania i zasady określone w niniejszym statucie,
4) złożyła pisemną deklarację członkowską i opłaciła składkę na konto bankowe partii,
5) była kandydatem na członka nie krócej niż 9 miesięcy,
6) została wpisana do Centralnego Rejestru Członków Partii.
2. Kandydatem na członka Partii może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące
warunki:
1) posiada obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej,
2) ukończyła 18 lat,
3) akceptuje cele, formy działania i zasady określone w niniejszym statucie,
4) złożyła pisemną deklarację członkowską i opłaciła składkę na konto bankowe partii,
5) została wpisana do Centralnego Rejestru Kandydatów na Członków Partii
3. Kandydaci na członków posiadają bierne prawo wyborcze.
Art. 9.1. O przyjęciu Kandydata na członka Partii, spełniającego warunki określone w art. 8
ust 1 punkty 1-5, w poczet członków Partii decyduje Zarząd Partii w drodze uchwały. W
przypadku przyjmowania Kandydata na członka w poczet członków Partii przez Zarząd
Partii, dla ważności uchwał, zastosowanie mają zasady reprezentacji określone w art. 38 ust.
2.
2. Deklaracje, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, przyjmowane przez Oddziały przesyłane
są do siedziby Partii w terminie 14 dni od ich przyjęcia.

3. Osobą upoważnioną do przyjęcia deklaracji, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, przez
Oddział Partii jest każdy Członek Zarządu Oddziału. Osobą upoważnioną do przyjęcia
deklaracji, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4 jest również każdy Członek Zarządu Partii.
4. Wpis osoby spełniającej warunki określone w art. 8 ust. 2 punkty 1-4 do Centralnego
Rejestru Kandydatów na Członków Partii jest dokonywany na podstawie deklaracji, o której
mowa art. 8 ust. 2 pkt 4.
5. Wpis Kandydata na członka Partii spełniającego warunki określone w art. 8 ust. 1 punkty
1-5 do Centralnego Rejestru Członków Partii dokonywany jest na podstawie uchwały, o której
mowa w ust. 1.
6. Wpisy, o których mowa w ust. 5 oraz ust. 6 dokonywane są przez osobę, która prowadzi
Centralny Rejestr Członków Partii oraz Centralny Rejestr Kandydatów na Członków Partii.
Art. 10. Członkostwo w Partii ustaje na skutek:
1) wystąpienia z Partii zgłoszonego pisemnie, w tym drogą elektroniczną, Prezesowi
Partii lub Skarbnikowi Krajowemu lub Sekretarzowi Generalnemu,
2) skreślenia z listy członków Partii,
3) śmierci członka Partii,
4) nieopłacenia składek przez okres dłuższy niż 6 miesiące.
Art. 11. Członek Partii może zostać skreślony z listy członków Partii w drodze ostatecznego
postanowienia Sądu Koleżeńskiego, jeżeli rażąco złamał statut lub działał na szkodę Partii.
Ponowne przyjęcie w poczet członków Partii może nastąpić nie wcześniej niż po 2 latach.
Art. 12.1. Członkowie Partii mają następujące prawa:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Partii,
2) prawo udziału w działaniach organizacyjnych i programowych podejmowanych
przez Partię,
3) prawo zgłaszania do władz Partii inicjatyw politycznych lub organizacyjnych,
4) prawo używania znaków i symboli Partii.
2. Członkowie Partii mają obowiązek:
1) przestrzegania Statutu i regulaminów oraz stosowania się do uchwał i zarządzeń
organów Partii,
2) realizowania programu politycznego Partii,
3) uczestniczenia w pracach organów Partii, do których zostali wybrani,
4) terminowego płacenia składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE KRAJOWE PARTII
Art. 13.1. Władze Krajowe Partii są władzami wyższego szczebla nad władzami
Oddziałów i Regionalnych Sztabów Wyborczych Partii.

Kół,

2. Nie można łączyć stanowisk we władzach wykonawczych Partii i we władzach
sądowniczych lub kontrolnych Partii.
3. Funkcje we władzach Krajowych Partii mogą pełnić wyłącznie Kandydaci na członków
Partii lub Członkowie Partii.
Art. 14. 1. Władzami Krajowymi Partii są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Konwent Krajowy,
Konwent Statutowy,
Zarząd Krajowy,
Prezes Zarządu Krajowego, zwany dalej Prezesem Partii lub Prezesem,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński.

2. Kadencja Konwentu Krajowego trwa od tego Konwentu do następnego Konwentu
Krajowego, nie dłużej niż 4 lata.
3. Kadencja Władz Krajowych, o których mowa w ust. 1 punkty 3),4),5),6) rozpoczyna się z
chwilą wyboru tych Władz na Konwencie Krajowym a kończy z chwilą wyboru nowych
Władz Krajowych na następnym Konwencie Krajowym.
4. Na każdym Konwencie Krajowym wybierane są Władze Krajowe, o których mowa w ust. 1
punkty 3),4),5),6).

KONWENT KRAJOWY
Art. 15. 1. Konwent Krajowy jest najwyższą władzą Partii.
2. Do udziału w Konwencie Krajowym mają prawo wszyscy Członkowie Partii, z
zastrzeżeniem art.16 ust. 6.
3. Konwent Krajowy wyznacza główne kierunki działania Partii.
4. Konwent Krajowy, zastrzeżeniem art. 17, wybiera spośród wszystkich Członków oraz
Kandydatów na członków Partii w głosowaniu tajnym: Prezesa Partii, od 2 do
8
Wiceprezesów Partii, Sekretarza Generalnego i Skarbnika Krajowego, Członków Komisji
Rewizyjnej oraz Członków Sądu Koleżeńskiego.
5. Wybór Władz Krajowych na Konwencie Krajowym jest ważny, jeśli głosowania nad tym
wyborem przeprowadzane są w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

Członków Partii, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 6. Wybór, o którym mowa w zdaniu poprzednim
przeprowadzany jest w następujący sposób oraz w następującej kolejności:
1) Wybór Prezesa następuje poprzez głosowanie na jednego spośród zgłoszonych
kandydatów. Prezesem zostaje ten kandydat, który otrzymał ponad 50% głosów
uczestników Konwentu biorących udział w głosowaniu. Jeśli żaden z kandydatów nie
otrzyma ponad 50% głosów uczestników Konwentu biorących udział w głosowaniu,
dwóch kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, bierze udział
w ponownym głosowaniu. Ten z nich, który w głosowaniu ponownym otrzyma ponad
50% głosów uczestników Konwentu biorących udział w głosowaniu, zostaje wybrany
Prezesem. W przypadku otrzymania w ponownym głosowaniu równej liczby głosów
przez obu kandydatów, Prezesem zostaje ten kandydat, który otrzymał większą liczbę
głosów w pierwszym głosowaniu.
2) Następuje zgłaszanie kandydatów na Wiceprezesów. Osoby, które kandydowały na
stanowisko Prezesa mogą również kandydować na stanowiska Wiceprezesów. Lista
kandydatów na stanowiska Wiceprezesów zostaje zamknięta i podana do wiadomości
Konwentu.
3) Konwent ustala liczbę wybieranych Wiceprezesów w głosowaniu tajnym. Każdy
uczestnik Konwentu głosuje na jedną liczbę Wiceprezesów w przedziale od 2 do 8. Ta
liczba, która otrzyma największą liczbę głosów, staje się obowiązującą liczbą
wybieranych Wiceprezesów na danym Konwencie. W przypadku gdyby 2 lub więcej
liczb uzyskało tę samą, największą liczbę głosów, przeprowadzane jest ponowne
głosowanie. W głosowaniu ponownym ta liczba, która otrzyma największą liczbę
głosów, staje się obowiązującą liczbą wybieranych Wiceprezesów na danym
Konwencie.
4) Wybór Wiceprezesów następuje poprzez głosowanie na jedną osobę z listy
kandydatów na Wiceprezesów, o której mowa w punkcie 2. Wiceprezesami w liczbie
określonej w punkcie 3 zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę
głosów.
5) Wybór Sekretarza Generalnego następuje poprzez głosowanie na jednego spośród
zgłoszonych kandydatów. Sekretarzem Generalnym zostaje ten kandydat, który
otrzymał ponad 50% głosów uczestników Konwentu biorących udział w głosowaniu.
Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma ponad 50% głosów uczestników Konwentu
biorących udział w głosowaniu, dwóch kandydatów, którzy otrzymali kolejno
największą liczbę głosów, bierze udział w ponownym głosowaniu. Ten z nich, który w
głosowaniu ponownym otrzyma ponad 50% głosów uczestników Konwentu biorących
udział w głosowaniu, zostaje wybrany Sekretarzem Generalnym. W przypadku
otrzymania w ponownym głosowaniu równej liczby głosów przez obu kandydatów,
Sekretarzem Generalnym zostaje ten kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów
w pierwszym głosowaniu.

6) Wybór Skarbnika Krajowego następuje poprzez głosowanie na jednego spośród
kandydatów spełniających wymagania, o których mowa w art. 22. ust.2. Skarbnikiem
Krajowym zostaje ten kandydat, który otrzymał ponad 50% głosów uczestników
Konwentu biorących udział w głosowaniu. Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma
ponad 50% głosów uczestników Konwentu biorących udział w głosowaniu, dwóch
kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, bierze udział w
ponownym głosowaniu. Ten z nich, który w głosowaniu ponownym otrzyma ponad
50% głosów uczestników Konwentu biorących udział w głosowaniu, zostaje wybrany
Skarbnikiem Krajowym. W przypadku otrzymania w ponownym głosowaniu równej
liczby głosów przez obu kandydatów, Skarbnikiem Krajowym zostaje ten kandydat,
który otrzymał większą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
7) Wybór 3 Członków Komisji Rewizyjnej następuje poprzez głosowanie na jedną
osobę z listy zgłoszonych kandydatów. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają
kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
8) Wybór 5 Członków Sądu Koleżeńskiego następuje poprzez głosowanie na jedną
osobę z listy zgłoszonych kandydatów. Członkami Sądu Koleżeńskiego zostają
kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
6. Jedna osoba na Konwencie Krajowym może kandydować na stanowiska Prezesa lub
Wiceprezesów albo na stanowisko Sekretarza Generalnego albo na stanowisko Skarbnika
Krajowego albo na stanowiska Członków Komisji Rewizyjnej albo na stanowiska Członków
Sądu Koleżeńskiego.
Art. 16. 1. Konwent Krajowy jest zwoływany przez Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy nie
rzadziej niż raz na cztery lata.
2. Dzień obrad Konwentu Krajowego nie może być dniem roboczym.
3. Zawiadomienie o Konwencie Krajowym, tj. data i miejsce, projekty poprawek do Statutu
Partii oraz plan obrad muszą być podane do wiadomości Członków na stronie internetowej
Partii nie później niż 7 dni przed datą Konwentu, ponadto informacja o planowanym
Konwencie Krajowym powinna być podana do wiadomości Członków na stronie internetowej
Partii nie później niż 14 dni przed zawiadomieniem o Konwencie, aby umożliwić zgłaszanie
projektów poprawek do Statutu. Wyłącznie projekty poprawek do Statutu Partii podane do
wiadomości Członków na stronie internetowej Partii nie później niż 7 dni przed datą
Konwentu Krajowego mogą być głosowane na tym Konwencie.
4. Zarząd Krajowy określi w drodze uchwały szczegółowe zasady zwoływania Konwentu
Krajowego, w szczególności sposób powiadamiania osób uprawnionych do uczestnictwa w
Konwencie Krajowym o terminie i miejscu Konwentu Krajowego, proponowanym porządku
obrad oraz sposobie zgłaszania i publikacji poprawek do Statutu.

5. Konwent Krajowy dokonuje zmian w Statucie większością 3/5 głosów uczestników
Konwentu biorących udział w głosowaniu, w obecności co najmniej połowy uczestników
Konwentu uprawnionych do głosowania.
6. Jeśli liczba członków przekroczy 500, Konwent Krajowy będzie obradował przez
delegatów. Na każdych rozpoczętych 5 członków Oddziału będzie przypadał 1 delegat. Jeśli
liczba członków przekroczy 2000, na każdych rozpoczętych 10 członków Oddziału będzie
przypadał 1 delegat. Jeśli liczba członków przekroczy 5000, na każdych rozpoczętych 20
członków Oddziału będzie przypadał 1 delegat. Jeśli liczba członków przekroczy 10 000, na
każdych rozpoczętych 50 członków Oddziału będzie przypadał 1 delegat. Jeśli liczba
członków przekroczy 20 000, na każdych rozpoczętych 100 członków Oddziału będzie
przypadał 1 delegat. O sposobie wyboru delegatów decyduje Zarząd Krajowy Partii.

KONWENT STATUTOWY
Art. 16A. 1. Konwent Statutowy zwoływany jest przez Zarząd Krajowy z własnej inicjatywy.
2. Konwent Statutowy uprawniony jest wyłącznie do dokonywania zmian w Statucie Partii.
Poza dokonywaniem zmian w Statucie Partii, Konwent Statutowy nie posiada żadnych innych
uprawnień.
3. Art. 15 ust. 2 oraz art. 16 ustępy 2,3,4,5,6 stosuje się odpowiednio do Konwentu
Statutowego.

UZUPEŁNIANIE SKŁADU WŁADZ KRAJOWYCH
Art. 17. 1. Uzupełnianie składów Władz Krajowych, o których mowa w art. 14 ust.1 punkty
3),4),5),6) w trakcie kadencji przeprowadza się w następujący sposób:
1) W razie wystąpienia wakatu na stanowisku Prezesa, Zarząd Krajowy wybiera
Prezesa ze swojego grona zwykłą większością głosów.
2) W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby Wiceprezesów, następuje
uzupełnienie składu Zarządu o liczbę Wiceprezesów, o którą ten skład się zmniejszył.
Wiceprezesami zostają kandydaci, którzy na ostatnim Konwencie Krajowym uzyskali
kolejno największą liczbę głosów w wyborach na Wiceprezesów.
3) W przypadku wystąpienia wakatu trakcie kadencji na stanowisku Sekretarza
Generalnego, Sekretarzem Generalnym zostaje kandydat, który na ostatnim
Konwencie Krajowym uzyskał kolejną największą liczbę głosów.

4) W przypadku wystąpienia wakatu trakcie kadencji na stanowisku Skarbnika
Krajowego, Skarbnikiem Krajowym zostaje kandydat, który na ostatnim Konwencie
Krajowym uzyskał kolejną największą liczbę głosów. W przypadku, gdy nie można
uzupełnić wakatu na stanowisku Skarbnika Krajowego w sposób, o którym mowa w
zdaniu poprzednim, Zarząd powołuje, w drodze uchwały zwykłą większością głosów,
Skarbnika Krajowego spośród wszystkich Członków i Kandydatów na Członków
Partii, którzy spełniają wymagania, o których mowa w art. 22. ust. 2.
5) W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby Członków Komisji
Rewizyjnej, następuje uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej o liczbę Członków
Komisji Rewizyjnej, o którą ten skład się zmniejszył. Członkami Komisji Rewizyjnej
zostają kandydaci, którzy na ostatnim Konwencie Krajowym uzyskali kolejno
największą liczbę głosów w wyborach na Członków Komisji Rewizyjnej.
6) W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby Członków Sądu
Koleżeńskiego, następuje uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego o liczbę Członków
Sądu Koleżeńskiego, o którą ten skład się zmniejszył. Członkami Sądu Koleżeńskiego
zostają kandydaci, którzy na ostatnim Konwencie Krajowym uzyskali kolejno
największą liczbę głosów w wyborach na Członków Sądu Koleżeńskiego.
2. W przypadku zmian we Władzach Krajowych w trakcie kadencji wybrani tak członkowie
tych Władz działają do zakończenia kadencji, na którą zostały wybrane zmienione władze.

ZARZĄD KRAJOWY
Art. 18.1. W skład Zarządu Krajowego wchodzą: Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz Generalny,
Skarbnik Krajowy, którzy uprawnieni są do reprezentowania Partii na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań majątkowych i finansowych.
2. Zarząd Krajowy wykonuje uchwały Konwentu Krajowego oraz wykonuje kompetencje
określone w niniejszym Statucie oraz w wydanych na jego podstawie regulaminach i
uchwałach.
3. Posiedzenia Zarządu Krajowego są zwoływane przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na
wniosek dwóch Członków Zarządu Krajowego nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. W posiedzeniach Zarządu Krajowego mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni
przez Prezesa goście.
5. Zarząd Krajowy uchyla, z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekretarza Generalnego,
sprzeczne ze Statutem, a także sprzeczne z wydanymi na jego podstawie przez władze
krajowe Partii regulaminami i uchwałami, uchwały, statuty i regulaminy Oddziałów i Kół
Partii.

6. Zarząd Krajowy może, z własnej inicjatywy lub na wniosek Sekretarza Generalnego,
zawiesić Zarząd Oddziału na okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, jeżeli jego członkowie
naruszają Statut, wydane na jego podstawie regulaminy i uchwały władz krajowych Partii, a
także istotne interesy Partii, oraz ustanowić na miejsce zawieszonego Zarządu Oddziału osobę
pełniącą obowiązki Prezesa Oddziału.
7. W celu zapewnienia kontaktu z mediami Zarząd może powołać Rzecznika Prasowego
Partii.
8. Zarząd Krajowy ma prawo, w drodze uchwały, zawiesić na 14 dni Członka lub Kandydata
na członka w prawach Członka lub Kandydata na członka, gdy ten działa na szkodę partii.
Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest ważna, gdy za jej przyjęciem zagłosuje:
- 4 członków zarządu krajowego w przypadku pięcioosobowego składu zarządu krajowego
- 5 członków zarządu krajowego w przypadku sześcioosobowego składu zarządu krajowego
- 6 członków zarządu krajowego w przypadku siedmioosobowego składu zarządu krajowego
- 6 członków zarządu krajowego w przypadku ośmioosobowego składu zarządu krajowego
- 7 członków zarządu krajowego w przypadku dziewięcioosobowego składu zarządu krajowego
- 8 członków zarządu krajowego w przypadku dziesięcioosobowego składu zarządu krajowego
- 9 członków zarządu krajowego w przypadku jedenastoosobowego składu zarządu krajowego”
Zawieszenie w prawach Członka lub Kandydata na członka skutkuje zawieszeniem Członka
lub Kandydata na członka we wszystkich funkcjach sprawowanych w partii przez tego Członka lub Kandydata na członka.
W przypadku podjęcia przez Zarząd Krajowy ważnej uchwały o zawieszeniu Członka lub
Kandydata na członka w prawach Członka lub Kandydata na członka, sprawa przekazywana
jest w ciągu 2 dni do Sądu Koleżeńskiego, który rozpatruje sprawę w ciągu 12 dni. Sąd może
w takiej sytuacji wymierzyć kary dyscyplinarne, o których mowa w art. 25 ust. 3 lub uchylić
uchwałę Zarządu Krajowego o zawieszeniu Członka lub Kandydata na członka.
W przypadku niewydania przez Sąd Koleżeński orzeczenia w sprawie zawieszenia Członka
lub Kandydata na członka w prawach Członka lub Kandydata na członka w ciągu 14 dni od
dnia podjęcia przez Zarząd Krajowy ważnej uchwały o zawieszeniu Członka lub Kandydata
na członka w prawach Członka lub Kandydata na członka, zawieszenie to wygasa.

Art. 19. Zarząd Krajowy wykonuje kompetencje określone Statutem, a także wydanymi na
jego podstawie regulaminami i uchwałami, w szczególności:
1) ustala i zatwierdza kandydatów zgłaszanych przez Komitet Wyborczy Partii w
wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego,
2) ustala i zatwierdza ostateczny kształt list wyborczych zgłaszanych przez Komitet
Wyborczy Partii w wyborach do Sejmu i Parlamentu Europejskiego
3) dokonuje podziału zadań między członków Zarządu Krajowego,
4) zawiera porozumienia o współpracy politycznej i programowej z innymi
ugrupowaniami

PREZES ZARZĄDU KRAJOWEGO
Art. 20.1. Prezes jest najwyższym organem wykonawczym Partii i prowadzi wszystkie
działania Partii we wszystkich sprawach nienależących, zgodnie ze Statutem, a także
wydanymi na jego podstawie regulaminami i uchwałami, do kompetencji innych władz Partii,
w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością Partii, w tym pracami Klubów (Kół, Zespołów)
Parlamentarnych Partii za pośrednictwem ich przewodniczących,
2) reprezentuje Partię na zewnątrz oraz jest uprawniony do zaciągania zobowiązań
majątkowych i finansowych
3) zwołuje posiedzenia Zarządu na wniosek co najmniej 2 Członków Zarządu
Krajowego, w terminie 7 dni od złożenia wniosku,
4) proponuje porządek obrad posiedzeń Zarządu Krajowego,
5) zwołuje z własnej inicjatywy co najmniej raz w miesiącu posiedzenie Zarządu
Krajowego,
6) realizuje uchwały Konwentu Krajowego,
7) koordynuje działania związane z akcjami politycznymi podejmowanymi przez
Partię,
8) może powierzyć wykonywanie czynności zastrzeżonych w Statucie do jego
kompetencji wyłącznie Wiceprezesowi Partii, Sekretarzowi Generalnemu lub
Skarbnikowi Krajowemu.

2. W przypadku równowagi głosów podczas głosowań Zarządu Krajowego głos Prezesa jest
rozstrzygający.

SEKRETARZ GENERALNY
Art. 21.1. Sekretarz Generalny koordynuje i kontroluje działanie Oddziałów Partii oraz
wykonuje kompetencje określone Statutem, wydanymi na jego podstawie regulaminami i
uchwałami.
2. Do kompetencji Sekretarza Generalnego należy w szczególności:
1) współpraca ze strukturami, o których mowa w ust. 1, oraz uzyskiwanie od nich
informacji niezbędnych do jego prac,
2) wnoszenie do Zarządu, a w przypadkach niecierpiących zwłoki do Prezesa Partii,
spraw związanych z funkcjonowaniem struktur, o których mowa w ust. 1,
3) zapewnienie technicznych i personalnych warunków funkcjonowania władz
krajowych Partii oraz kontaktu ze strukturami, o których mowa w ust. 1,
4) protokołowanie posiedzeń Zarządu Krajowego,
5) zatwierdzanie regulaminów sekcji.
3. Sekretarz Generalny może wykonywać kompetencję określoną w ust. 2 pkt 4 za pomocą
powołanych przez siebie protokolantów.

SKARBNIK KRAJOWY
Art. 22.1. Skarbnik Krajowy wykonuje kompetencje określone statutem, a także wydanymi na
jego podstawie regulaminami i uchwałami, w szczególności:
1) sporządza sprawozdania finansowe przewidziane przepisami prawa,
2) współpracuje ze Skarbnikami Oddziałów Partii w zakresie działalności finansowej
Partii,
3) czuwa nad terminowym płaceniem składek członkowskich przez członków Partii,
4) prowadzi i aktualizuje Centralny Rejestr Członków Partii oraz Centralny Rejestr
Kandydatów na Członków,
5) ustala w drodze uchwały lub zarządzenia zasady gospodarki finansowej Partii oraz
ustala jednolite zasady sprawozdawczości finansowej Oddziałów Partii, władz
krajowych Partii oraz innych jednostek organizacyjnych Partii,
6) wydaje zarządzenia oraz instrukcje dotyczące spraw finansowych, w tym w
szczególności dotyczące sposobu płacenia składek, obiegu dokumentów finansowych,
przydzielania uprawnień do kont bankowych Partii,
7) reprezentuje Partię na zewnątrz, w tym w zakresie zawierania umów z bankami
oraz jest uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych.
8) ustala w drodze zarządzenia zasady (politykę) rachunkowości, o których mowa w
przepisach o rachunkowości

2. Skarbnikiem Krajowym Partii może być wyłącznie osoba posiadająca wyższe
wykształcenie magisterskie w zakresie finansów lub bankowości lub rachunkowości.
Skarbnikiem Krajowym może być również osoba, która posiada lub posiadała uprawnienia
biegłego rewidenta niezależnie od rodzaju posiadanego wykształcenia. Skarbnikiem
Krajowym może być także osoba z tytułem doktora nauk ekonomicznych.

KOMISJA REWIZYJNA
Art. 23.1. Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do przeprowadzania kontroli
działalności finansowej Partii.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych przez Konwent Krajowy. Ze
swojego grona członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Komisji Rewizyjnej odwoływani są z
funkcji przez Członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością
głosów. Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza
Komisji Rewizyjnej może wystąpić każdy jej członek. Odwołany w ww. sposób
Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Komisji Rewizyjnej nadal pozostaje
Członkiem Komisji Rewizyjnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić innych funkcji w Partii.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą bezpośrednio ani pośrednio otrzymywać
wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie, czerpać korzyści materialnych lub pozostawać w
jakimkolwiek stosunku zależności od władz Partii i osób przez nią rekomendowanych do
zajmowania stanowisk publicznych obieralnych lub wykonawczych.
Art. 24. Komisja Rewizyjna wykonuje kompetencje wynikające ze Statutu oraz uchwalonych
na jego podstawie regulaminów i uchwał, a w szczególności:
1) przeprowadza kontrole działalności finansowej Partii,
2) przedstawia Zarządowi raporty pokontrolne,
3) składa Zarządowi sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji.
4) zatwierdza informację o działalności finansowej Partii, w tym roczne sprawozdanie
finansowe Partii (bilans, rachunek wyników, informację dodatkową) sporządzane na
podstawie przepisów o rachunkowości

SĄD KOLEŻEŃSKI
Art. 25.1. Każdy członek Partii może zostać ukarany przez Sąd Koleżeński karą
dyscyplinarną za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a także regulaminów i uchwał
wydanych na jego podstawie lub za postępowanie sprzeczne z programem Partii, zwane
deliktami dyscyplinarnymi.

2. Z wnioskiem o ukaranie Członka partii lub Kandydata na członka przez sąd koleżeński za
popełnienie deliktu dyscyplinarnego może występować zarząd partii w odniesieniu do każdego Członka lub Kandydata na członka. Wniosek o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
jest ważny, gdy za jego przyjęciem zagłosuje:
- 4 członków zarządu krajowego w przypadku pięcioosobowego składu zarządu krajowego
- 5 członków zarządu krajowego w przypadku sześcioosobowego składu zarządu krajowego
- 6 członków zarządu krajowego w przypadku siedmioosobowego składu zarządu krajowego
- 6 członków zarządu krajowego w przypadku ośmioosobowego składu zarządu krajowego
- 7 członków zarządu krajowego w przypadku dziewięcioosobowego składu zarządu krajowego
- 8 członków zarządu krajowego w przypadku dziesięcioosobowego składu zarządu krajowego
- 9 członków zarządu krajowego w przypadku jedenastoosobowego składu zarządu krajowego
3. W stosunku do członka Partii Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary
dyscyplinarne:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członka Partii na okres do 3 miesięcy,
4) skreślenie z listy członków Partii.
4. Kary, o których mowa w ustępie 3 punkty 3 i 4 orzekane są większością 4/5 pełnego składu
Sądu.
Art. 26.1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez Konwent Krajowy. Ze
swojego grona Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, który może być w ten sam
sposób odwołany na wniosek każdego z Członków Sądu Koleżeńskiego. Odwołany w ww.
sposób Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego nadal pozostaje Członkiem Sądu Koleżeńskiego.
2. Sąd Koleżeński uchwala wzorcowe statuty Oddziału i Koła, które mogą być zmienione
odpowiednio przez Konwent Oddziału i Konwent Koła.
3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie co najmniej czteroosobowym. W przypadku
równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia, który wybierany jest
spośród i przez osoby biorące udział w posiedzeniu na początku tego posiedzenia.
4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą jednocześnie pełnić innych funkcji w Partii.

5. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą bezpośrednio ani pośrednio otrzymywać
wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie, czerpać korzyści materialnych lub pozostawać w
jakimkolwiek stosunku zależności od władz Partii i osób przez nią rekomendowanych do
zajmowania stanowisk publicznych obieralnych lub wykonawczych.
Art. 27. Sąd Koleżeński określi w drodze uchwały regulamin Sądu Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ V - STRUKTURY PARTII
Art. 28. 1 Struktury składają się z:
1) Kół Partii, zwanych dalej Kołami.
2) Oddziałów Partii, zwanych dalej Oddziałami,
3) Regionalnych Sztabów Wyborczych, zwanych dalej RSW, które mogą być
tworzone przez Zarząd Krajowy w okresie, który rozpoczyna się nie wcześniej niż 90
dni przed upływem ostatecznego terminu zarządzenia wyborów zgodnie z
powszechnie obowiązującym prawem wyborczym, a kończy się 30 dni po dniu
wyborów. W przypadku wyborów odbywających się w dwóch turach za dzień
wyborów przyjmuje się dzień, w którym przeprowadzona druga tura wyborów. RSW
mogą być tworzone wyłącznie w przypadku wyborów przeprowadzanych w całym
kraju.
2. Funkcje we władzach Kół, Oddziałów i Regionalnych Sztabów Wyborczych Partii mogą
pełnić wyłącznie Kandydaci na członków lub Członkowie Partii.
Art. 29 Koło stanowi część Oddziału, na którego obszarze działania się znajduje.
Art. 30. Nazwy RSW, Oddziałów i Kół odpowiadają nazwom województw, powiatów, gmin
lub dzielnic w sposób nie budzący wątpliwości co do terytorium działania tych Struktur.
Art. 31. Członkowie Koła są Członkami Oddziału, na terenie którego działa Koło.

REGIONALNE SZTABY WYBORCZE
Art. 32.1. RSW obejmuje terytorium jednego województwa. RSW koordynuje działania
wyborcze na terenie województwa.
2. RSW są tworzone i znoszone w drodze uchwały podejmowanej przez Zarząd Partii w
terminach określonych w art. 28 ust. 1 pkt 3.
3. Władzami RSW są: Szef RSW powoływany i odwoływany przez Zarząd Partii na wniosek
Szefa Sztabu Wyborczego Partii oraz Wiceszefowie RSW powoływani i odwoływani przez
Szefa Sztabu Wyborczego Partii na wniosek Szefa RSW.

4. Pracę Szefów RSW koordynuje Szef Sztabu Wyborczego Partii powoływany i
odwoływany przez Zarząd Krajowy.

ODDZIAŁ
Art. 33.1. Oddział Partii, zwany dalej Oddziałem, obejmuje terytorium jednego okręgu
wyborczego do Sejmu. Zarząd Krajowy może wyznaczyć Oddział na mniejszym terytorium
niż jeden okręg do Sejmu.
2. Zarząd Krajowy powołuje Oddział oraz pierwszego Prezesa Oddziału. Tak powołany
Oddział działa w oparciu o wzorcowy statut Oddziału.
3. Władzami Oddziału są: Konwent Oddziału, Prezes Oddziału, Zarząd Oddziału.
4. Konwent Oddziału zwoływany jest nie rzadziej niż raz na rok przez Prezesa Oddziału.
Uprawnieni do udziału w nim są wszyscy członkowie Partii z danego Oddziału, z
zastrzeżeniem ust. 5. Ponadto Prezes Oddziału musi zwołać na wniosek 30% członków z
danego Oddziału w terminie 7 dni Konwent Oddziału, który musi się odbyć nie wcześniej niż
w terminie 7 dni i nie później niż w terminie 14 dni od dnia zwołania.
5. Jeśli liczba członków w danym Oddziale przekroczy 250, Konwent Oddziału będzie
obradował przez delegatów. Na każdych rozpoczętych 4 członków Oddziału będzie
przypadał 1 delegat. Jeśli liczba członków w danym Oddziale przekroczy 1000, na każdych
rozpoczętych 10 członków Oddziału z danego Oddziału będzie przypadał 1 delegat. O
sposobie wyboru delegatów decyduje Zarząd Krajowy.
6. Konwent Oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2, wybiera Prezesa Oddziału, którego kadencja
trwa do dnia następnego Konwentu Oddziału. Konwent Oddziału może zmienić statut
Oddziału.
7. Zarząd Oddziału składa się z: Prezesa, co najmniej jednego Wiceprezesa, Skarbnika i
Sekretarza. Prezes Oddziału powołuje i odwołuje pozostałych Członków Zarządu Oddziału.
8. Zarząd Oddziału zatwierdza kandydatów zgłaszanych i popieranych przez Partię w
wyborach do rad gmin lub dzielnic, rad powiatów lub miasta, a także na wójta gminy lub
burmistrza lub prezydenta miasta oraz zawiera koalicje wyborcze na poziomie lokalnym.
9. Zarząd Oddziału może rekomendować Zarządowi Krajowemu kandydatów na posłów i
senatorów ze swojego okręgu wyborczego.
10. Listy Kandydatów na radnych sejmiku wojewódzkiego są ustalane i zatwierdzane na
zebraniu członków zarządu wszystkich oddziałów z danego województwa. W zebraniu może
brać udział nie więcej niż 4 członków zarządu jednego oddziału. Członkowie zarządu z
danego oddziału biorący udział w zebraniu wyznaczani są przez Prezesa Oddziału. Jeżeli na
zebraniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie uda się ustalić i zatwierdzić list
Kandydatów na radnych sejmiku wojewódzkiego, listy zostaną ustalone i zatwierdzone przez
Zarząd Krajowy. Sposób zwołania zebrania, o którym mowa wyżej, oraz sposób głosowania
nad ustaleniem i zatwierdzeniem list Kandydatów na radnych sejmiku wojewódzkiego na tym
zebraniu ustalany jest przez Zarząd Krajowy i jest jednakowy dla wszystkich województw.

11. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Krajowy może nie wyrazić zgody na wystawienie
określonego kandydata ustalonego i zatwierdzonego na zebraniu, o którym mowa w punkcie
10. W takiej sytuacji Zarząd Krajowy zastąpi zakwestionowanego Kandydata innym
Kandydatem wybranym przez Zarząd Krajowy spośród osób zaproponowanych przez
Prezesów Oddziału z danego województwa.
12. W przypadku wystąpienia wakatu na stanowisku Prezesa Oddziału pozostali Członkowie
Zarządu Oddziału wybierają Prezesa spośród siebie. Kadencja tak wybranego Prezesa
Oddziału upływa z dniem Konwentu Oddziału, który odbywa się nie później niż rok od
poprzedniego Konwentu Oddziału.
Art. 34. Zarząd Oddziału może powołać Sekcje Oddziału do realizacji określonych zadań.
Regulamin Sekcji Oddziału zatwierdza Sekretarz Oddziału.
Art. 35. 1. Oddział może zostać rozwiązany przez Zarząd Krajowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1 Zarząd Krajowy powołuje Oddział oraz Prezesa
Oddziału. Tak powołany Prezes Oddziału zwołuje Konwent Oddziału, który odbywa się nie
później niż 6 tygodni od powołania Oddziału.

KOŁO
Art. 36.1. Koło Partii, zwane dalej Kołem, obejmuje terytorium jednej albo kilku: gmin,
dzielnic albo powiatów.
2. Prezes Oddziału powołuje i rozwiązuje Koło.
3. Władzami Koła są: Konwent Koła, Prezes Koła i Zarząd Koła.
4. Prezesa Koła powołuje i odwołuje Prezes Oddziału.
5. Prezesa Koła może także odwołać Konwent Koła. W przypadku powołania Prezesa Koła,
Prezes Oddziału zwołuje jednocześnie Konwent Koła, który odbywa się nie wcześniej niż w
ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 14 dni od daty powołania Prezesa Koła. Konwent ten
udziela lub nie udziela votum zaufania Prezesowi Koła. Jeśli Prezes Koła nie otrzyma votum
zaufania, to Prezes Oddziału niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni, powołuje na tę
funkcję inną osobę. Osoba, która nie otrzymała votum zaufania nie może być Prezesem Koła
przez rok od daty Konwentu Koła, na którym nie otrzymała votum zaufania.
6. Konwent Koła może zmienić statut Koła.
Art. 37. Prezes Koła powołuje Zarząd Koła. Zarząd Koła składa się z: Prezesa, co najmniej
jednego Wiceprezesa i Sekretarza, który pełni funkcję Skarbnika.

ROZDZIAŁ VI – FINANSE I REPREZENTACJA
Art. 38.1. Majątek Partii pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów
oraz innych źródeł dozwolonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych
oraz w zakresie reprezentowania Partii na zewnątrz upoważnione są osoby uprawnione do
reprezentowania Partii na zewnątrz wymienione w art. 18 ust. 1. Dla ważności oświadczeń
wymienionych w zdaniu poprzednim wymagane jest łączne działanie Prezesa i Skarbnika
Krajowego lub łączne działanie trzech Członków Zarządu Krajowego.
3. Do dnia 31 października 2019 r. oświadczenia woli, o których mowa w ust. 2, są ważne
również w przypadku łącznego działania Prezesa i Wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VII – REPREZENTACJA PARTII W PARLAMENCIE I ORGANACH
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Art. 39. Reprezentacja Partii w Sejmie, Senacie oraz Parlamencie Europejskim działa
zgodnie z następującymi regułami:
1) Kandydaci wybrani do Sejmu lub Senatu z listy zgłoszonej przez Komitet
Wyborczy Partii lub rekomendowani przez Partię na listę utworzoną na podstawie
porozumienia zawartego przez władze Partii z innymi ugrupowaniami lub członkowie
Partii kandydujący z innych list za zgodą władz Partii tworzą Klub albo Koło lub
Zespół Parlamentarny Partii, zwany dalej Klubem Partii.
2) Przynależność do Klubu Partii, o którym mowa w pkt. 1 oraz uczestnictwo w jego
pracach jest obowiązkowe.
3) Klub Partii działa na podstawie Regulaminu Klubu Partii.
4) Przepisy pkt. 1-3 stosuje się odpowiednio do posłów do Parlamentu Europejskiego.
Art. 40. Reprezentacja Partii w samorządach działa zgodnie z następującymi regułami:
1) Kandydaci wybrani do organów przedstawicielskich samorządu terytorialnego z
listy zgłoszonej przez komitet Partii lub rekomendowani przez Partię na listę
utworzoną na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Partii z innymi
ugrupowaniami lub członkowie Partii kandydujący z innej listy za zgodą władz Partii,
tworzą Kluby lub Koła lub Zespoły Radnych Partii na zasadach określonych przez
właściwe terytorialnie Zarządy Oddziałów.

2) W przypadku utworzenia przez Partię wspólnie z innymi ugrupowaniami Klubu
(Koła, Zespołu) Radnych Partii w danej jednostce samorządu terytorialnego, radni:
członkowie Partii oraz osoby rekomendowane przez Partię, tworzą w ramach takiego
Klubu lub Koła własny Zespół Radnych Partii.
3) Przynależność do Klubu (Koła, Zespołu) Radnych Partii, o których mowa w pkt.
1-2 oraz uczestnictwo w jego pracach jest obowiązkowe.
4) Odpowiedni Zarząd Oddziału uchwala regulamin Klubu (Koła, Zespołu) Radnych
Partii.

ROZDZIAŁ VIII – PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 41.1 O połączeniu Partii z inną partią polityczną decyduje Konwent Krajowy,
większością 4/5 głosów uczestników Konwentu biorących udział w głosowaniu, w obecności
co najmniej połowy uczestników Konwentu uprawnionych do głosowania, na wniosek
Zarządu Krajowego na podstawie porozumienia o połączeniu, o którym mowa w ust. 2
2. Zarząd Krajowy zatwierdza porozumienie o połączeniu z inną partią polityczną
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich Członków
Zarządu.
Art. 42.1. Zarząd Krajowy lub grupa co najmniej 1/4 uczestników Konwentu Krajowego
uprawnionych do głosowania może złożyć wniosek do Konwentu o rozwiązanie Partii.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Partii Konwent Krajowy podejmuje większością 4/5 głosów
biorących udział w głosowaniu, w obecności co najmniej połowy uczestników Konwentu
uprawnionych do głosowania.

