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Federacja dla Rzeczypospolitej
STATUT

Preambuła
Fundamentem Partii Federacja dla Rzeczypospolitej jest idea republikańska, która oznacza,
że polityka to dobrze zorganizowane działanie dla wspólnego dobra.
Naszym zdaniem, cel nie uświęca środków. Nie można budować silnego i sprawnego
państwa, niszcząc jego instytucje. Aby prawo było powszechnie przestrzegane, przepisy
muszą być jasne i nieskomplikowane.
Działalność publiczna w Polsce sprowadzała się dotychczas do wyborczej aktywności partii
politycznych oraz działań organizacji pozarządowych, w dużej mierze podporządkowanych
możliwym do uzyskania grantom, a nie rzeczywistym potrzebom obywateli. Dziś
przełamujemy ten sztuczny podział, tworząc obywatelską siłę wkraczającą skutecznie we
wszystkie obszary życia publicznego.
Skuteczność działań jest podstawowym wyznacznikiem realizacji dobra publicznego. Jako
obywatele Rzeczypospolitej, odrzucamy logikę ideologicznych sporów i plemiennych wojen.
Uważamy, że różnorodność poglądów i ocen rzeczywistości, pluralizm postaw i zachowań
jest siłą żywotnego społeczeństwa. Podstawą dialogu społecznego jest uznanie godności
oponentów i wzajemny szacunek. Na tej podstawie pragniemy zbudować zgodę,
umożliwiającą skuteczne rozwiązywanie problemów Polaków.
Rozwijanie kapitału społecznego jest celem, który będziemy nieustannie realizować przez
zwiększanie partycypacji obywateli w podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym,
krajowym, a także europejskim. Aktywność obywateli w poszczególnych gminach, powiatach
i regionach, traktujemy jako podstawę budowy Polski na miarę aspiracji nowoczesnego
społeczeństwa dużego europejskiego kraju.
Efektywne wykorzystanie potencjału Narodu Polskiego w obszarze nauki akademickiej
i wiedzy praktycznej, nowoczesnej gospodarki i technologii oraz rolnictwa to podstawowe
cele Partii Federacji dla Rzeczypospolitej. Cele te zamierzamy osiągnąć przy poszanowaniu
tradycji i specyfiki kulturowej naszego kraju. Owocne działanie, oparte na kreatywności oraz
sprawności w realizowaniu zamierzeń jest naszą dewizą.
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§1 Postanowienia ogólne
1.

Partia „Federacja dla Rzeczypospolitej”, posługująca się nazwą skróconą
„Federacja” lub "FdR", zwana w dalszej części Statutu „Partią”, jest partią polityczną
działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych
(tekst jednolity Dz.U. 2001 r., nr 79, poz. 857 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o
partiach politycznych, a także innych ustaw właściwych oraz niniejszego Statutu.

2.

Partia posiada osobowość prawną.

3.

Partia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza jej
granicami.

4.

Partia

może

być

członkiem

krajowych

i

międzynarodowych

organizacji

zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach ideowoprogramowych oraz może z nimi współpracować.
§2 Członkostwo w partii
1.

Członkiem Partii może być osoba która:
a)

jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej

b)

ukończyła 18 lat

c)

korzysta z pełni praw publicznych

d)

akceptuje Statut i Program Partii

e) złożyła deklarację członkowską do Zarządu Krajowego o przyjęcie w poczet
członków Partii
f) uzyskała pozytywną rekomendację od co najmniej dwóch dowolnych członków
Partii.
2.

O przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet Partii członka decyduje Zarząd Krajowy
w drodze uchwały podjętej w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji
członkowskiej.

3.

Zarząd Krajowy może scedować na określony czas uprawnienie do przyjmowania
członków w poczet Partii na członka Zarządu Krajowego w drodze uchwały.

4.

Członkostwo w Partii ustaje wskutek:
a)

niespełnienia wymogów o których mowa w §2 pkt. 1,

b) członkostwa w innej partii, chyba że Zarząd Krajowy partii udzieli zgodny na
członkostwo w innej partii,
c) członkostwa w organizacji, której cele są sprzeczne ze Statutem lub
Programem Partii,
d)

całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia,

e) dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie, z dniem złożenia
rezygnacji. Za rezygnację złożoną na piśmie uważa się również wiadomość e-mail.
f) nieopłacania przez okres co najmniej 4 miesięcy składek członkowskich, chyba
że Zarząd Krajowy zwolnił członka z ich opłacania ze względu na sytuację życiową,
g)

wykluczenia z Partii wskutek orzeczenia Sądu Partyjnego,
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śmierci członka,

i)

rozwiązania Partii.
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5.

Skreślenia członka z listy członków Partii dokonuje Zarząd Krajowy z chwilą
stwierdzenia utraty członkostwa.

6.

Od uchwał dotyczących odmowy przyjęcia do Partii lub skreślenia z listy członków
Partii przysługuje odwołanie do Sądu Partyjnego w terminie 21 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia.

7.

Członkostwo w Partii zostaje zawieszone w trybie i na zasadach określonych
Statutem i regulacjami przyjętymi na jego podstawie z chwilą złożenia przez członka
pisemnej prośby o zawieszenie członkostwa do Zarządu Krajowego, lub wydania
przez Zarząd Krajowy postanowienia o zawieszeniu członka w sytuacji, gdy
postępowanie członka naraża Partię na utratę reputacji, a w szczególności, gdy Sąd
Partyjny wszczął postępowanie wobec członka.

8.

Od wydania przez Zarząd Krajowy postanowienia o zawieszeniu członka
przysługuje odwołanie do Sądu Partyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia.
§3 Prawa członka

1.

Członkowi Partii przysługuje:
a)

czynne i bierne prawo wyborcze do władz Partii,

b)

prawo udziału w działaniach podejmowanych przez Partię,

c) prawo zgłaszania inicjatyw politycznych lub organizacyjnych do Zarządu
Krajowego.
d) Prawo odwoływania się od uchwał lub decyzji dotyczących jego osoby do
odpowiednich władz wymienionych w Statucie.
e)

Prawo używania odznak partyjnych i legitymacji członkowskich Partii.
§4 Obowiązki członka

1.

Członek Partii jest zobowiązany do:
a)

realizacji programu i zadań Partii,

b) przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów, stosowania się do uchwał
Partii oraz orzeczeń Sądu Partyjnego,
c) sumiennego pełnienia powierzonych mu funkcji i obowiązków we władzach
Partii,
d) opłacania składek członkowskich, chyba że członek został zwolniony z ich
opłacania na skutek sytuacji życiowej.
§5 Odpowiedzialność członka Partii
1.

Członek Partii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w razie nieprzestrzegania
postanowień Statutu, niestosowanie się do decyzji władz Partii, postępowania
sprzecznego z Programem Partii, prowadzenia działalności stanowiącej zagrożenie
dla interesów Partii.
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§6 Struktura organizacyjna partii
1.

Władzami krajowymi Partii są:
a)

Kongres Krajowy,

b)

Zarząd Partii,

c)

Senat Partii,

d)

Zarządy Regionów Wojewódzkich,

e)

Zarządy Okręgowe,

f)

Zarządy Powiatowe,

g)

Komisja Rewizyjna Krajowa,

h)

Sąd Partyjny,

i)

Partyjna Komisja Wyborcza.

2.

Kadencja władz, o których mowa w §6 ust. 1, lit a-d, trwa 5 lat.

3.

W przypadku wystąpienia wakatu w organach wymienionych w ust. 1 przed
upływem kadencji, Zarząd Krajowy, w drodze uchwały, może wskazać osobę
pełniącą obowiązki członka danego organu. Wakaty uzupełnione są przez organy, w
których wystąpiły metodą kooptacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością
głosów, w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia wakatu.

4.

Funkcje w organach statutowych Partii, na każdym szczeblu, może sprawować tylko
członek Partii.
§7 Kongres Krajowy

1.

Kongres Krajowy, zwany dalej Kongresem, jest najwyższą władzą Partii.

2.

Kongres zwoływany jest przez Zarząd Krajowy nie rzadziej niż raz na 2 lata.

3.

Kongres zwołuje się również jako nadzwyczajny na wniosek co najmniej 50%
członków Partii.

4.

Uczestnikami Kongresu mogą być wszyscy członkowie Partii.
a) Warunkiem uprawnienia do głosowania na Kongresie jest niezaleganie z
opłatą składek członkowskich.
b) Jeśli liczba Członków w skali kraju przekroczy 50 osób to Zarząd w
drodze uchwały może określić liczbę i sposób wyboru Delegatów. Wtedy
uczestnikami Kongresu mogą być członkowie Partii wybrani jako Delegaci.

5.

Zawiadomienie dotyczące Kongresu, tj. data i miejsce oraz porządek obrad
muszą być podane do wiadomości członków Partii nie póź niej, niż 21 dni
przed datą Kongresu. Dopuszczalną formą powiadomienia jest poczta
elektroniczna.

6.

Do kompetencji Kongresu należy:
a) uchwalenie nowego Statutu lub zmiana w obowiązującym Statucie
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania,
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b) uchwalenie na wniosek Zarządu Krajowego szczegółowego trybu działania
Kongresu w formie regulaminu,
c) wybór lub odwołanie zwykłą większością głosów członków Sądu Partyjnego i
Komisji Rewizyjnej,
d)

udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowemu,

e) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Partii lub połączenia Partii z inną partią
polityczną, większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§8 Zarząd Partii
1.

Zarząd Partii prowadzi politykę wewnętrzną i zewnętrzną Partii.

2.

Zarząd składa się z Prezesa oraz maksymalnie pięciu członków.

3.

Prezes wybierany jest w wyborach powszechnych zwykłą większością głosów
oddanych przez co najmniej 50%+1osoba uprawnionych do głosowania na okres 5
lat. Wybory ogłasza Kongres Krajowy. W przypadku identycznej liczby głosów
oddanych na kandydatów zarządza się ponowne wybory z udziałem tych
kandydatów którzy uzyskali najwyższe poparcie.

4.

Do kompetencji Prezesa należy powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
wśród których wskazuje co najmniej jednego wiceprezesa oraz sekretarza i
skarbnika.

5.

Do zadań Zarządu Krajowego należą sprawy polityki Partii niezastrzeżone dla
innych władz Partii i organów struktur terenowych.

6.

Do zadań Zarządu Krajowego należy w szczególności:
a)

realizacja Programu Partii,

b)

uchwalanie i realizowanie budżetu Partii,

c)

koordynacja i kontrola pracy jednostek terenowych,

d)

wydawanie zarządzeń,

e)

zapewnienie wykonywania zarządzeń,

f)

rozbudowa struktur Partii,

g)

pozyskiwanie funduszy na działalność partii,

h) ustalanie listy kandydatów w wyborach w których Partia startuje z własnego
komitetu wyborczego.
7.

Zarząd Krajowy reprezentuje Partię na zewnątrz oraz wykonuje wszelkie niezbędne
czynności przewidziane Statutem i Programem Partii, niewchodzące w zakres
kompetencji innych władz. Do reprezentacji Partii na zewnątrz upoważnieni są
Prezes samodzielnie lub dwóch członków zarządu w tym co najmniej jeden
wiceprezes.

8.

Zarząd Krajowy wszelkie decyzje podejmuje większością głosów. Do podjęcia
decyzji konieczne jest kworum: co najmniej połowa stanu osobowego Zarządu przy
obecności Prezesa lub co najmniej jednego z wiceprezesów.
Do zaciągania zobowiązań finansowych Partii mają prawo członkowie Zarządu
Krajowego, z tym że do kwoty ustalonej przez Zarząd w drodze uchwały wymagane
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są podpisy Prezesa samodzielnie lub dwóch członków zarządu w tym co najmniej
jednego wiceprezesa.

9.

Sprawozdanie finansowe Partii, o którym mowa w ustawie o partiach politycznych,
sporządza Skarbnik Partii w terminie określonym ustawą.

10.

Dopuszczalne jest zwoływanie posiedzeń i głosowanie z wykorzystaniem środków
komunikacji na odległość.
§9 Komisja Rewizyjna

1.

Komisja Rewizyjna Partii, dalej zwana Komisją Rewizyjną, składa się z czterech
członków wybranych przez Kongres.

2.

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

3.

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie
Krajowym lub Sądzie Partyjnym.

4.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a)

prowadzenie kontroli finansowej działalności Partii

b)

występowanie do Zarządu Krajowego z wnioskami wynikającymi z tych kontroli

c)

składanie sprawozdania ze swej działalności Kongresowi Krajowemu

d)

kontrolowanie działalności finansowej struktur terenowych Partii.

5.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz w roku kalendarzowym.

6.

Komisja Rewizyjna uchwala regulamin określający szczegółowe działania i tryb
pracy Komisji. Regulamin Komisji Rewizyjnej zatwierdza Zarząd Krajowy Partii.
§10 Senat Partii

1.

Senat Partii składa się z Zarządu oraz przedstawicieli (Wojewodowie) wybranych w
wojewódzkich powszechnych wyborach pod bezwzględnym warunkiem posiadania
wojewódzkiej struktury nie mniejszej jak 100 aktywnych członków. Jeżeli w
strukturach nie ma ani jednego Wojewody to skład Senatu jest tożsamy z Zarządem
Krajowym.

2.

Senat posiada uprawnienia opiniotwórcze, wykonuje obowiązki rady
politycznej a do jego prerogatyw należy linia rozwoju politycznego w tym
zawieranie umów i sojuszy z innymi organizacjami jak np. stowarzyszenia,
partie.

3.

Senat uchwala sposób wyboru i regulamin pracy Partyjnej Komisji Wyborczej.

4.

Senat ze swojego grona wybiera przewodniczącego.

5.

Senat nie może posiadać więcej członków jak istniejących województw pl us
członkowie Zarządu Krajowego.

6.

Senat podejmuje decyzję poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.
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Dopuszczalne jest zwoływanie posiedzeń i głosowanie z wykorzystaniem środków
komunikacji na odległość.

§11 Zarządy Regionów Wojewódzkich
1.

Zasady powoływania, odwoływania oraz kompetencje i organizację pracy Zarządów
Regionów Wojewódzkich zawarto w paragrafie §13 niniejszego Statutu w części "I –
Region wojewódzki".
§12 Sąd Partyjny

1.

Sąd Partyjny składa się z czterech członków wybranych przez Kongres Krajowy.

2.

Sąd Partyjny wybiera ze swego grona Przewodniczącego Sądu oraz Sekretarza
Sądu.

3.

Sąd wydaje orzeczenia zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów, rozstrzygający jest w pierwszej kolejności głos Przewodniczącego Sądu,
a w drugiej kolejności Sekretarza Sądu.

4.

Sąd rozpatruje odwołania od uchwał lub decyzji innych organów Partii wskazanych
w Statucie.

5.

W postępowaniu dyscyplinarnym Sąd Partyjny może stosować następujące kary:
a)

upomnienie,

b)

nagana,

c)

czasowy lub stały zakaz członkostwa w organach statutowych partii,

d)

pozbawienie dotychczas pełnionych funkcji we Władzach Krajowych partii,

e)

wykluczenie z partii.

6.

W sprawach członkowskich nieuregulowanych w Statucie ostatecznie rozstrzyga
Sąd Partyjny.

7.

Sąd Partyjny uchwala regulamin określający szczegółowe działania i tryb pracy
Sądu oraz Zasady ogłaszania i doręczania uchwał, orzeczeń i odwołań Sądu.
Regulamin Sądu Partyjnego zatwierdza Zarząd Krajowy Partii.

8.

Nie można łączyć członkostwa w Sądzie Partyjnym z członkostwem w Zarządzie
Krajowym Partii i Komisji Rewizyjnej.
§13. Struktury terenowe Partii

1.

Struktury terenowe składają się z:
a)

Regionu Wojewódzkiego Partii,

b)

Okręgu Partii,

c)

Oddziału Partii.

2.

Oddział podlega Okręgowi, którego stanowi część.

3.

Okręg podlega Zarządowi Regionu Wojewódzkiego, którego stanowi część.
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4.

Nazwy Regionów Wojewódzkich, Okręgów i Oddziałów odpowiadają nazwom
województw, powiatów, gmin lub dzielnic w sposób nie budzący wątpliwości co do
umocowania tych Struktur.

5.

Członkowie Oddziału są członkami Okręgu, na terenie którego działa Oddział a
Członkowie Okręgu są członkami Regionu Wojewódzkiego, na terenie którego
działa Okręg.

6.

Konwenty Regionów Wojewódzkich, Okręgów i Oddziałów FDR mogą odbywać się
w formie głosowań na elektronicznej platformie e-votingowej.
I – Region Wojewódzki

7.

Region Wojewódzki Partii, zwany dalej Regionem, obejmuje terytorium jednego
województwa i powoływany jest po przekroczeniu 100 aktywnych członków
Federacji w danym Regionie. Ulega likwidacji jeżeli liczba członków w danym
Regionie spadnie poniżej 100 członków.

8.

Władzami Regionu są: Konwent Regionu, Wojewoda Regionu, Zarząd Regionu i
Komisja Rewizyjna Regionu.

9.

Przewodniczącym Regionu jest Wojewoda, którego kompetencje dotyczą spraw
wewnętrznych województwa. Ponadto Wojewoda uczestniczy w pracach Senatu.

10.

Wojewodę powołuje się w wyborach powszechnych rozpisanych wśród członków
FdR z danego Regionu z chwilą powołania do życia Regionu. Za organizację tych
wyborów odpowiada Zarząd Krajowy. Wojewoda wybierany jest zwykłą większością
głosów oddanych przez co najmniej 50%+1osoba uprawnionych do głosowania na
okres 5 lat. W przypadku identycznej liczby głosów oddanych na kandydatów
zarządza się ponowne wybory z udziałem tych kandydatów którzy uzyskali
najwyższe poparcie.

11.

Wojewoda automatycznie przestaje piastować swoją funkcję z chwilą likwidacji
Regionu.

12.

Jeśli w danym województwie istnieją struktury podrzędne (okręgi lub oddziały) a
liczba członków w danym województwie spada poniżej 100 i następuje rozwiązanie
Regionu to struktury te podlegają bezpośrednio Zarządowi. Zarząd ma wtedy prawo
w drodze uchwały wyznaczyć pełnomocnika lub pełnomocników do spraw
zarządzania całością lub częścią struktur na terenie tego województwa.
Pełnomocnicy, o których mowa powyżej mogą być wybrani dowolnie spośród
członków Zarządu lub innych członków Partii i tracą swe pełnomocnictwo w chwili
ponownego wyboru wojewody, lub w efekcie odwołania pełnomocnictwa przez
Zarząd.

13.

Wojewoda powołuje Zarząd Regionu. Zarząd Regionu składa się z: Prezesa, co
najmniej jednego Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

14.

Zarządy Regionu zajmują się organizacją działalności Partii wewnątrz Regionu.

15.

Zarząd Regionu ustala kandydatów zgłaszanych i popieranych przez Partię w
wyborach do sejmiku wojewódzkiego.

16.

Konwent Regionu zwoływany jest nie rzadziej niż raz na dwa lata przez Prezesa
Regionu. Uprawnieni do udziału w nim są wszyscy członkowie Partii z danego
Regionu. Ponadto Prezes Regionu musi zwołać na wniosek 20% członków Regionu
w terminie 2 tygodni Konwent Regionu, który musi się odbyć nie później niż w
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terminie 2 tygodni od dnia zwołania. Warunkiem uprawnienia do głosowania na
Konwencie Regionu jest niezaleganie z opłatą składek członkowskich.
17.

Jeśli liczba członków w danym Regionie przekracza 500, Konwent Regionu będzie
obradował przez delegatów. Na każdych rozpoczętych 5 członków Okręgu z danego
Regionu będzie przypadał 1 delegat. O sposobie wyboru delegatów decyduje
Zarząd Okręgu.

18.

Konwent Regionu wybiera członków Komisji Rewizyjnej Regionu, podejmuje
uchwały w sprawach lokalnych i udziela absolutorium członkom Zarządu Regionu.
W przypadku nieuzyskania absolutorium przez członka Zarządu Regionu, nie może
on być członkiem Zarządu Regionu przez następne 2 lata.

19.

Prezes Regionu może zawiesić Prezesa Okręgu. W tej sytuacji ma obowiązek
zwołać Konwent Okręgu, który odbywa się nie wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie
później niż w ciągu 14 dni od daty zawieszenia. Na tak zwołanym Konwencie
Okręgu rozpatrywana jest wyłącznie kwestia wyboru Prezesa Okręgu i nie
obowiązuje kworum. Jeżeli Konwent Okręgu ponownie wybierze zawieszonego
Prezesa Okręgu, Prezes Regionu nie może ponownie zawiesić tak wybranego
Prezesa Okręgu przez okres 6 miesięcy od daty Konwentu Okręgu, na którym został
wybrany Prezes Okręgu. Powodem zawieszenia może być rażące naruszenie zasad
statutowych Partii.
II - Okręg

20.

Okręg Partii, zwany dalej Okręgiem, obejmuje terytorium jednego okręgu
wyborczego do Sejmu.

21.

Zarząd Regionu powołuje Okręg na wniosek co najmniej 5 członków Partii i
jednocześnie powołuje pierwszego Prezesa Okręgu, który ma obowiązek zwołać
Konwent Założycielski Okręgu w ciągu 1 miesiąca od daty powołania. Tak powołany
Okręg działa w oparciu o wzorcowy statut Okręgu.

22.

Władzami Okręgu są: Konwent Okręgu, Prezes Okręgu, Zarząd Okręgu i Komisja
Rewizyjna Okręgu.

23.

Konwent Okręgu wybiera Prezesa Okręgu i Komisję Rewizyjną Okręgu, i może
zmienić statut Okręgu.

24.

Prezes Okręgu powołuje Zarząd Okręgu. Zarząd Okręgu składa się z: Prezesa, co
najmniej jednego Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

25.

Zarząd Okręgu ustala 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.

26.

Zarząd Okręgu ma prawo rekomendować Zarządowi Partii kandydatów na posłów i
senatorów ze swojego okręgu wyborczego.

27.

Zarząd Okręgu może powołać Sekcje Okręgu do realizacji określonych zadań.
Regulamin Sekcji Okręgu zatwierdza Sekretarz Okręgu. Okręg może rozwiązać
Zarząd Partii na wniosek właściwego Prezesa Regionu.

28.

Zarząd Krajowy ma prawo rozwiązać Okręg - z własnej inicjatywy lub na wniosek
innych organów Partii.
III – Oddział
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29.

Oddział Partii, zwany dalej Oddziałem, obejmuje terytorium jednej albo kilku: gmin,
dzielnic albo powiatów.

30.

Zarząd Okręgu powołuje Oddział na wniosek 5 członków Okręgu zamieszkałych na
terenie przyszłego Oddziału i jednocześnie powołuje pierwszego Prezesa Oddziału,
który ma obowiązek zwołać Konwent Założycielski Oddziału w ciągu 2 tygodni od
daty powołania. Tak powołany Oddział działa w oparciu o wzorcowy statut Oddziału.

31.

Władzami Oddziału są: Konwent Oddziału, Prezes Oddziału i Zarząd Oddziału.

32.

Prezesa Oddziału powołuje i odwołuje Prezes Okręgu. Prezesa Oddziału może
także odwołać Konwent Oddziału. W przypadku powołania Prezesa Oddziału,
Prezes Okręgu zwołuje jednocześnie Konwent Oddziału, który odbywa się nie
wcześniej niż w ciągu 7 dni i nie później niż w ciągu 14 dni od daty powołania
Prezesa Oddziału. Konwent ten udziela lub nie udziela votum zaufania Prezesowi
Oddziału. Jeśli Prezes Oddziału nie otrzyma votum zaufania, to Prezes Okręgu
niezwłocznie powołuje na tę funkcję inną osobę.

33.

Konwent Oddziału może zmienić statut Oddziału.

34.

Prezes Oddziału powołuje Zarząd Oddziału. Zarząd Oddziału składa się z: Prezesa,
co najmniej jednego Wiceprezesa i Sekretarza, który może pełnić też funkcję
Skarbnika.

35.

Oddział na wniosek właściwego Prezesa Okręgu może rozwiązać Prezes Regionu
lub Konwent Okręgu.

36.

Zarząd Krajowy ma prawo rozwiązać Oddział - z własnej inicjatywy lub na wniosek
innych organów Partii.
§14 Finanse Partii

1.

Majątek Partii powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z
dochodu z majątku oraz z innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach
politycznych lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.

Partia na swoją działalność może zaciągać pożyczki oraz kredyty bankowe za zgodą
Senatu.

3.

Za wszelkie powierzone członkom Partii finanse, członkowie odpowiadają imiennie,
nad czym czuwa Krajowa Komisja Rewizyjna.

4.

Szczegółowe zasady działania władz Partii w zakresie zarządzania majątkiem oraz
prowadzenia działalności finansowej określi Zarząd Krajowy.
§15 Przepisy przejściowe i końcowe

1.

Osoby podpisujące niniejszy Statut oraz zgłoszenie Partii do ewidencji partii
politycznych są Założycielami Partii, zwanymi dalej Założycielami jednocześnie
stając się jej Członkami.

2.

Do czasu zwołania pierwszego Kongresu, zwanego
Założycielskim, Założyciele pełnią funkcję Zarządu Partii.

3.

Funkcję Prezesa Partii wykonuje osoba wyznaczona przez Założycieli Partii do
czasu wyboru przez Kongres Założycielski Władz Krajowych Partii.

4.

Kongres Założycielski zwołują Założyciele w terminie 6 miesięcy od dnia wpisania
Partii przez właściwy sąd do Ewidencji Partii Politycznych.

dalej

Kongresem
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5.

Uczestnikami Kongresu Założycielskiego są wszyscy członkowie partii.
Do Kongresu Założycielskiego przepisy §7 ust. 5-6 stosuje się odpowiednio.
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