
 

 

Statut Partii Republikańskiej 

 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 

PARTIA REPUBLIKAŃSKA 
1. Partia Republikańska (zwana dalej: „Partią”), posługująca się skrótem „Republikanie” 

jest partią polityczną, działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 
granicami, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz treścią niniejszego 
Statutu. 

2. Partia posiada osobowość prawną. 
3. Siedzibą władz krajowych Partii jest Warszawa. 
4. Partia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji 

zrzeszających partie polityczne, stowarzyszenia i ugrupowania o podobnych celach  
i założeniach programowych oraz współpracować z nimi. 

 
§2 

SYMBOLE 
1. Symbolem Partii jest znak graficzny stanowiący napis o treści „Republikanie” w kolorze 

białym na granatowym tle. Poniżej napisu znajduje się adres 
„www.republikanie.org.pl” w kolorze granatowym na białym tle. Możliwe jest również 
stosowanie skróconego znaku graficznego stanowiącego napis o treści „R” w kolorze 
białym na częściowo granatowym i czerwonym tle. Wzory Symbolu Partii stanowią 
załącznik nr 1 do Statutu. 

2. Nazwa, symbol i skrót Partii korzystają z ochrony prawnej. 
3. Rada Krajowa w drodze uchwały może określić wzór odznak partyjnych oraz zasady 

posługiwania się nimi. 

ROZDZIAŁ II 

CELE  
 

§3 

CELE 
Celami Partii są: 

1) budowanie ładu publicznego na podstawie fundamentu jakim są zasady i wartości 
cywilizacji chrześcijańskiej oraz polskiej kultury; 

2) zabieganie o realizację polskiej racji stanu na arenie międzynarodowej i optymalne 
warunki rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej 

3) umacnianie demokracji, praworządności i wolności obywatelskich oraz zasad 
sprawiedliwości społecznej  

4) szerzenie postaw patriotycznych oraz wzmacnianie solidarności społecznej, 
terytorialnej i narodowej; 



 

 

5) dążenie do kreowania społecznych, ekonomicznych i politycznych mechanizmów 
wspierających rozwój rodziny i poszanowanie jej praw, w tym umacnianie roli rodziny 
jako podstawowej komórki społecznej i wspieranie jej odpowiednią polityką państwa; 

6) kształtowanie instytucji życia publicznego w duchu zgodnym z chrześcijańską koncepcją 
człowieka; 

7) dbanie o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli, szczególnie   poprzez aktywne 
wykorzystywanie członkostwa w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego; 

8) działanie na rzecz rozwoju gospodarczego państwa i wyrównania poziomu dobrobytu 
obywateli do poziomu najbardziej rozwiniętych państw, poszanowania własności 
prywatnej, wzrostu produktywnego zatrudnienia oraz zniesienie zbędnych barier i 
umacnianie konkurencyjności polskiej gospodarki, rozwoju nauki i oświaty oraz 
wspieranie przedsiębiorczości i samorządności w duchu, wyrażonej w konstytucji, 
zasady pomocniczości; 

9) działanie na rzecz kompleksowej naprawy systemu podatkowego poprzez jego 
uproszczenie, wprowadzenie przepisów o należytej przejrzystości i zrozumiałości, o 
stopniu skomplikowania uwzględniającym możliwości organizacyjne i techniczne 
podatników, faktycznej realizacji zasady, że ewentualne niejasności prawa nie będą 
interpretowane na niekorzyść obywatela lub przedsiębiorcy oraz zapewnienia 
autentycznej kontroli sądowej wykonalności decyzji podatkowych; 

10) poprawa jakości życia publicznego, w szczególności poprzez wzmacnianie kontroli 
instytucji publicznych i organów władzy przez obywateli, krzewienie praworządności, 
walkę z korupcją, propagowanie cnót obywatelskich i działań na rzecz dobra wspólnego, 
zabieganie o wysoką jakość stanowionego w Polsce prawa  oraz troskę o zasady i 
instytucje państwa prawnego, a także poszanowanie wolności obywatelskich i zasad 
sprawiedliwości;  

11) popieranie dialogu i dążenia do konsensu jako metody kształtowania stosunków 
społecznych, rozwiązywania sporów i sprawowania władzy; 

12) prowadzenie działań na rzecz budowania kapitału społecznego, w tym służących 
rozwojowi sektora pozarządowego, partycypacji obywatelskiej, współpracy 
międzysektorowej, aktywizacji środowisk lokalnych wokół samodzielnego 
rozwiązywania problemów społecznych oraz zwiększania zaufania obywateli do 
państwa i jego instytucji; 

13) wspieranie i umacnianie rozwoju samorządu terytorialnego w duchu  solidarności 
społecznej; 

14) wspieranie rozwoju oraz działanie na rzecz kompleksowej naprawy systemu 
ochrony zdrowia, w tym podnoszenia poziomu ochrony i opieki zdrowotnej  
obywateli;  

15) wywieranie metodami zgodnymi z prawem wpływu na działalność państwa, 
szczególnie w dążeniu do realizacji wyżej wymienionych celów. 

 
  



 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE  
 

§4 

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI 
1. Członkiem zwyczajnym Partii może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który: 

1) ukończył 18 lat, 
2) zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Statutu i uchwał organów Partii, 
3) złożył deklarację członkowską zgodnie z §5 ust. 1 Statutu. 

2. Członkiem zwyczajnym Partii nie może być osoba, która: 
1) jest członkiem innej partii politycznej, 
2) jest członkiem organizacji o celach sprzecznych z celami Partii, 
3) była funkcjonariuszem lub tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa 

Publicznego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Służby 
Bezpieczeństwa MSW oraz Wojskowych Służb Informacyjnych, jak również 
członkiem lub pracownikiem etatowym Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, 

4) została pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu  
lub Trybunału Stanu,  

5) została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego; 

6) została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo. 

 
§5 

SPOSÓB NABYWANIA CZŁONKOSTWA 
1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Partii jest podpisanie i złożenie 

deklaracji członkowskiej do Sekretarza Generalnego lub na adres siedziby władz 
krajowych Partii, popartej pisemną rekomendacją dwóch członków Partii,  
w tym co najmniej jednego członka Rady Krajowej, oraz opłacenie składki 
członkowskiej. 

2. Rada Krajowa ustala wzór deklaracji członkowskiej oraz procedurę jej składania drogą 
elektroniczną.  

3. Członków zwyczajnych Partii przyjmuje Zarząd Krajowy. Uchwała w sprawie przyjęcia 
w poczet członków winna zostać podjęta w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji 
członkowskiej.  

4. W przypadku podjęcia przez Zarząd Krajowy uchwały odmawiającej przyjęcia  
w poczet członków albo niepodjęcia uchwały we wskazanym w ust. 3 terminie, 
kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego w terminie  
14 dni od doręczenia uchwały lub upływu terminu na jej podjęcie. 

§6 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 
1. Członkowie zwyczajni Partii mają prawo:  

1) wybierania i bycia wybieranymi do władz Partii z zastrzeżeniem ust. 3; 
2) składania wniosków, inicjatyw politycznych i organizacyjnych;  



 

 

3) udziału we wszystkich działaniach organizacyjnych i programowych 
podejmowanych przez Partię; 

4) kandydowania w wyborach do władz publicznych z list zgłaszanych  
lub popieranych przez Partię, zgodnie z decyzjami władz; 

5) uczestniczenia w posiedzeniach władz Partii, na których rozpatrywane  
są wnioski ich dotyczące;  

6) odwoływania się od decyzji ich dotyczących do odpowiednich władz Partii. 
2. Członkowie zwyczajni Partii są obowiązani: 

1) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Partii;  
2) dbać o dobre imię Partii oraz postępować w zgodzie z jej interesem 

politycznym; 
3) brać udział w realizacji celów oraz popularyzować działalność Partii; 
4) sumiennie wykonywać powierzone funkcje i obowiązki;  
5) uczestniczyć w kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu 

Europejskiego oraz samorządów i do innych organów, zgodnie z programem  
i zamierzeniami politycznymi Partii; 

6) regularnie opłacać składki członkowskie. 
3. Bierne i czynne prawo wyborcze do organów Partii posiadają członkowie, którzy: 

1) zostali przyjęci uchwałą właściwego organu przed dniem podjęcia uchwały  
o zwołaniu wyborów; 

2) nie mają zaległości w składkach członkowskich na dzień zwołania wyborów. 
4. Komunikacja z członkami Partii odbywa się za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość. Składając deklarację członkowską, kandydat  
na członka zwyczajnego wyraża zgodę na dokonywanie doręczeń drogą elektroniczną 
na podany w deklaracji adres e-mail.  

 
§7 

CZŁONKOWIE HONOROWI 
1. Tytuł członka honorowego może zostać nadany osobie szczególnie zasłużonej  

dla Partii.  
2. Tytuł członka honorowego nadaje Kongres Partii na wniosek Rady Krajowej w drodze 

uchwały. 
3. Członkowie honorowi niebędący członkami zwyczajnymi posiadają wszystkie 

uprawnienia członka zwyczajnego, z wyjątkiem §6 ust. 1 pkt 1. 
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek. 

 
§8 

UTRATA CZŁONKOSTWA 
1. Członkostwo zwyczajne w Partii wygasa na skutek: 

1) rezygnacji z członkostwa.  
2) wykreślenia z ewidencji członków na skutek spełnienia przesłanki wymienionej 

w §4 ust. 2 lub §9 ust. 2, 
3) wydalenia z Partii wyrokiem Sądu Koleżeńskiego, 
4) śmierci. 



 

 

2. Sekretarz Generalny stwierdza wygaśnięcie członkostwa w Partii w przypadku 
określonym w ust. 1 pkt 2. 

3. Do członków honorowych Partii ust. 1 statutu stosuje się odpowiednio. 
 

§9 

CZŁONKOWIE SPRAWUJĄCY FUNKCJE PUBLICZNE Z WYBORU 
1. Posłowie i Senatorowie, Posłowie do Parlamentu Europejskiego, radni sejmiku, 

powiatu, gminy, którzy są członkami Partii wchodzą odpowiednio na szczeblu 
ogólnopolskim lub regionalnym do Klubu, Koła lub Zespołu, zgodnie z uchwałą 
odpowiednich władz Partii i zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w jego 
pracach.  

2. Odmowa pracy w Klubie, Kole lub Zespole jest jednoznaczna z rezygnacją z członkostwa 
w Partii i skutkuje wykreśleniem z ewidencji członków.  

3. Zarząd Krajowy może w drodze uchwały zwolnić osoby pełniące funkcje określone ust. 
1 z członkostwa w Klubie, Kole lub Zespole. Uchwała w tej sprawie powinna być podjęta 
przed objęciem funkcji. 

 

§10 

KARY DYSCYPLINARNE 
1. Za niewypełnianie obowiązków określonych w Statucie, nieprzestrzeganie uchwał 

władz Partii lub postępowanie w sposób niegodny członka Partii, Sąd Koleżeński,  
na wniosek Zarządu Krajowego, może orzec wobec członka następujące kary 
dyscyplinarne: 

1) upomnienia,  
2) nagany, 
3) zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do jednego roku, 
4) wydalenia z Partii. 

2. Składając wniosek, o którym mowa w ust. 1 Zarząd Krajowy wyznacza ze swego składu 
osobę uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy w postępowaniu dyscyplinarnym 
przeciwko obwinionemu. 

3. Orzeczenie kary zawieszenia w prawach członka skutkuje na czas trwania kary zakazem 
wykonywania mandatu we władzach Partii, do których został wybrany ukarany 
członek. 

 

§11 

ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA 
1. Członek Partii może zawiesić członkostwo w Partii. 
2. Zawieszenie członkostwa zgłasza się Sekretarzowi Generalnemu.  
3. Zawieszenie członkostwa skutkuje zawieszeniem praw i obowiązków członka 

określonych w §6 na czas trwania zawieszenia, z wyjątkiem prawa do odwołania  
od decyzji o zawieszeniu lub do złożenia wniosku o odwieszenie. 

4. W przypadku uporczywego naruszania prawa, Statutu lub uchwał Partii, a także w 
przypadku narażenia dobrego imienia Partii, Zarząd Krajowy może zawiesić członka 
Partii na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przedstawiając sprawę Sądowi 



 

 

Koleżeńskiemu. Sąd Koleżeński podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu lub uchyleniu 
uchwały Zarządu Krajowego, o której mowa w zdaniu pierwszym w terminie 14 dni od 
jej podjęcia. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY PARTII REPUBLIKAŃSKIEJ 
 

§12 

WŁADZE KRAJOWE 
Władzami (organami) krajowymi Partii są: 

1) Kongres, 
2) Rada Krajowa, 
3) Zarząd Krajowy, 
4) Prezes, 
5) Komisja Rewizyjna, 
6) Sąd Koleżeński. 

 

§13 

WYBÓR I KADENCJA 

1. Kadencja wszystkich władz Partii trwa cztery lata. 
2. W przypadku zmiany składu osobowego organu kolegialnego w trakcie kadencji, 

nowo wybrane osoby wykonują mandat do dnia zakończenia kadencji, na którą 
zostali wybrani ich poprzednicy.  

3. Dniem rozpoczęcia kadencji Kongresu jest dzień jego pierwszego posiedzenia. Dniem 
zakończenia kadencji Kongresu jest dzień poprzedzający rozpoczęcie się kadencji 
nowo wybranego Kongresu.  

4. W przypadku upływu kadencji i niezwołaniu przed zakończeniem kadencji Kongresu, 
Komisja Rewizyjna zwołuje Kongres w celu wyboru nowych władz krajowych Partii  
w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia kadencji Kongresu. 

5. Wybory organów Partii dokonywane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów  
z wyjątkiem sytuacji, gdy dany organ dokonuje wyboru osób pełniących określone 
funkcje ze swego składu lub na wniosek innego organu. Odwoływanie członków 
władz następuje w tym samym trybie, co ich wybór (powołanie).  

6. W razie rezygnacji z mandatu delegata na Kongres lub ustania albo zawieszenia 
członkostwa w Partii delegata z wyboru, jego miejsca nie uzupełnia się.  

7. W przypadku połączenia funkcji objętych zakazem łącznego sprawowania, osoba, 
której to dotyczy, składa niezwłocznie oświadczenia o rezygnacji z jednej z funkcji 
Sekretarzowi Generalnemu. Do czasu złożenia oświadczenia, mandat we władzach 
Partii objętych zakazem ulega zawieszeniu.  

 



 

 

§14 

POSIEDZENIA I PODEJMOWANIE UCHWAŁ 
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. 

2. Doręczenia rozstrzygnięć organów oraz zawiadomienia o zwołaniu posiedzeń mogą 
być doręczane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,  
o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

3. Posiedzenia organów Partii mogą odbywać się za pośrednictwem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia powinno zawierać proponowany porządek 
obrad. 

5. Uchwały organów Partii dla swej ważności wymagają zwykłej większości głosów,  
jeśli Statut nie stanowi inaczej.  

6. Uchwały organów Partii podejmowane są w głosowaniach jawnych, z zastrzeżeniem 
ust. 8. Organ może podjąć uchwałę o wyłączeniu jawności głosowania.  

7. Głosowania w sprawach personalnych są tajne.   
8. Uchwały organów Partii mogą być podejmowane w trybie obiegowym,  

o ile nie wymagają one głosowania tajnego. 
9. Uchwały organów kolegialnych podpisuje osoba, która przewodniczy  

ich posiedzeniom.  
10. Uchwały organów Partii sprzeczne ze statutem są nieważne. Nieważność uchwał 

stwierdza: 
1) Sąd Koleżeński w stosunku do uchwał Rady Krajowej i Zarządu Krajowego, 
2) Zarząd Krajowy w stosunku do uchwał władz struktur terenowych. 

11. Szczegółowe zasady i sposób prowadzenia obrad, podejmowania uchwał  
i dokonywania doręczeń określi Zarząd Krajowy w drodze uchwały.  

 
  



 

 

ROZDZIAŁ V 

KONGRES 
 

§15 

KOMPETENCJE KONGRESU 
1. Kongres jest najwyższą władzą Partii.   
2. Kongres: 

1) uchwala deklaracje programowe i ideowe, a także określa główne kierunki 
polityki Partii, 

2) uchwala Statut, 
3) udziela absolutorium ustępującym władzom krajowym Partii na wniosek 

Komisji Rewizyjnej, 
4) wybiera i odwołuje: 

a. Prezesa Partii, 

b. Przewodniczącego Rady Krajowej, 

c. członków Rady Krajowej w liczbie określonej przez Kongres, 

d. członków Komisji Rewizyjnej w liczbie określonej przez Kongres,  

e. członków Sądu Koleżeńskiego w liczbie określonej przez Kongres; 

5) uchwala Regulamin obrad Kongresu i wyborów władz krajowych Partii, 
wybieranych przez Kongres,  

6) rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w sprawach przedstawionych przez 
władze krajowe oraz przez delegatów,  

7) nadaje na wniosek Rady Krajowej tytuł honorowego członka Partii. 

 

§16 

SPOSÓB ZWOŁYWANIA KONGRESU    
1. Kongres odbywa się raz na cztery lata.  
2. Kongres zwoływany jest przez Radę Krajową w drodze uchwały. 
3. Kongres może być również zwołany przez Komisję Rewizyjną w przypadku wskazanym 

w §13 ust. 5 Statutu. 
4. Uchwała zwołująca określa miejsce, termin i proponowany porządek obrad Kongresu 

oraz liczbę i sposób wyboru delegatów. 
 

§ 17 

KONGRES NADZWYCZAJNY 

1. Kongres Nadzwyczajny może być zwołany w trakcie trwania kadencji władz. 

2. Zwołanie Kongresu Nadzwyczajnego następuje zgodnie z §16 ust. 2-4. 

3. Kongres Nadzwyczajny obraduje nad sprawami, dla których został zwołany, 

wskazanymi w §15 ust. 2 pkt 1 oraz 5-7. 



 

 

§18 

WYBÓR PREZESA 
1. Kongres wybiera i odwołuje Prezesa bezwzględną większością głosów, przy obecności 

co najmniej połowy delegatów uprawnionych do udziału w Kongresie.  
2. Jeżeli w głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów 

przeprowadza się drugą turę głosowania z udziałem dwóch kandydatów, którzy 
uzyskali największą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się 
dodatkowe głosowania nad tymi dwoma kandydatami, aż do uzyskania przez jednego 
z nich zwykłej większości głosów. 

 

§19 

DELEGACI 
1. Delegaci na Kongres wybierani są przez Zjazdy Regionalne według zasad określonych 

przez Radę Krajową w uchwale zwołującej Kongres Zwyczajny i zachowują swój mandat 
w przypadku zwołania Kongresu Nadzwyczajnego. 

2. Delegatami uprawnionymi do udziału w Kongresie są ponadto: 
1) Członkowie Rady Krajowej, 
2) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego. 

 

ROZDZIAŁ VI 

RADA KRAJOWA  
 

§20 

KOMPETENCJE RADY KRAJOWEJ 
1. Rada Krajowa wybiera i odwołuje: 

1) Wiceprezesów w liczbie określonej przez Kongres, 

2) Sekretarza Generalnego, 

3) członków Zarządu Krajowego w liczbie określonej przez Kongres. 

2. Do kompetencji Rady Krajowej należy w szczególności:  
1) zwoływanie Kongresu, 
2) wykonywanie uchwał Kongresu, 
3) dokonywanie oceny sytuacji politycznej, 
4) opracowywanie założeń programowych Partii, 
5) inicjowanie przedsięwzięć o charakterze społeczno-politycznym, 
6) przedstawianie propozycji działań Zarządowi Krajowemu.  
7) powoływanie zespołów roboczych oraz zespołów programowych  

do opracowania programu Partii, analiz i ekspertyz,  
8) opracowywanie regulaminów organizacyjnych,  
9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Partii do koalicji oraz do organizacji 

międzynarodowych,  
10) uzupełnienie składów organów kolegialnych w zakresie wskazanym w §15 ust. 

2 pkt 4 lit. b, d i f, 



 

 

11) uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w przypadku 

zmniejszenia się liczby członków poniżej minimalnej liczby przewidzianej przez 

Statut. 

12) uchwalanie zmian w Statucie na wniosek Komisji Rewizyjnej,   
13) ustalanie wysokości składek członkowskich, zasad ich regulowania i podziału 

pomiędzy struktury terenowe Partii,  
14) sprawowanie nadzoru nad strukturami terenowymi oraz rozpatrywanie 

składanych przez nie sprawozdań i wniosków,  
15) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Partii lub połączeniu się z inną partią  

oraz przeznaczeniu jej majątku. 

§21 

ORGANIZACJA RADY KRAJOWEJ 
1. W skład Rady Krajowej wchodzą: 

1) Członkowie Zarządu Krajowego, 
2) Członkowie Rady Krajowej w liczbie określonej przez Kongres, 
3) Posłowie i senatorowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego, będący 

członkami Partii.  
2. Posiedzeniom Rady Krajowej przewodniczy Przewodniczący Rady Krajowej. 
3. Posiedzenia Rady Krajowej zwołuje nie rzadziej niż raz na kwartał Przewodniczący Rady 

Krajowej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady. 
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Krajowej w terminie 14 dni nie zwoła posiedzenia Rady  

w trybie określonym w ust. 3, uprawnienie to przysługuje Komisji Rewizyjnej. 

 
 

  



 

 

ROZDZIAŁ VII 

ZARZĄD KRAJOWY, PREZES I POZOSTAŁE ORGANY WYKONAWCZE 
 

§22 

ZARZĄD KRAJOWY 
1. Kongres powołuje ze swojego składu Zarząd Krajowy. 
2. W skład Zarządu Krajowego wchodzą: 

1) Prezes, 
2) Wiceprezesi, 
3) Przewodniczący Rady Krajowej,  
4) Sekretarz Generalny, 
5) Dyrektor Biura Krajowego, 
6) Skarbnik, 
7) Członkowie Zarządu Krajowego w liczbie określonej przez Kongres. 

3. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy: 
1) kierowanie całokształtem bieżącej polityki i jego działalnością organizacyjną, 

gospodarczą oraz finansową, 
2) uchwalanie ordynacji wyborczej na Kongres oraz do władz terenowych Partii, 
3) uchwalanie zasad rekomendacji udzielanych przez organy Partii na stanowiska 

w administracji rządowej i samorządowej oraz inne stanowiska publiczne; 
4) uchwalanie zasad prowadzenia ewidencji członków, 
5) zatwierdzanie kandydatów na posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu 

Europejskiego, 
6) zatwierdzanie kandydatów na radnych sejmików województw,  
7) powoływanie osoby pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu Regionalnego. 

 

§23 

UPRAWNIENIA ZARZĄDU KRAJOWEGO WOBEC WŁADZ TERENOWYCH 
1. Zarząd Krajowy może uchylić uchwałę władz terenowych sprzeczną ze Statutem, 

przyjętymi regulaminami lub uchwałami władz krajowych. 
2. Zarząd Krajowy może w drodze uchwały zawiesić Prezesa Zarządu Regionalnego lub 

cały Zarząd Regionalny, jeżeli ten poprzez swoje działania w sposób uporczywy  
i rażący:  

1) narusza Statut, przyjęte regulaminy lub uchwały władz krajowych albo  
2) godzi w dobre imię Partii i jej interes polityczny. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Regionalnego, Zarząd Krajowy 
może powołać osobę pełniącą obowiązki Prezesa Zarządu Regionalnego, która do 
czasu wyłonienia władz regionalnych przez Zjazd Regionalny. 

§24 
PREZES   

1. Prezes kieruje pracami Zarządu Krajowego. 

2. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Partii na zewnątrz i składanie oświadczeń w tym zakresie, 

2) kierowanie bieżącą działalnością polityczną, 



 

 

3) określanie zakresu zadań i kompetencji Wiceprezesów oraz Skarbnika, 

4) koordynacja działań związanych z akcjami społeczno-politycznymi 

podejmowanymi przez Partię, 

5) w sprawach niecierpiących zwłoki zawieszanie w prawach członka Partii do 

czasu wydania rozstrzygnięcia przez Sąd Koleżeński, 

6) inne sprawy przewidziane w statucie. 

3. Prezes reprezentuje Partię na zewnątrz. 

4. Prezes podpisuje w imieniu Partii dokumenty polityczne i deklaracje ideowe. 

5. Prezes powołuje Skarbnika, Dyrektora Biura Krajowego i Rzecznika Prasowego spośród 

członków Rady Krajowej. 

§25   

WYKONYWANIE FUNKCJI PREZESA W ZASTĘPSTWIE 
1. Wiceprezesi sprawują w zastępstwie Prezesa powierzone przez niego funkcje. 

2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa Prezesa w Partii, niemożności wykonywania 

przezeń mandatu, upływu kadencji lub jego rezygnacji, uprawnienia wynikające  

z §27 do czasu wyboru przez Kongres nowego Prezesa, wykonuje Przewodniczący Rady 

Krajowej. 

 

§26 

SEKRETARZ GENERALNY 
1. Sekretarz Generalny wnosi pod obrady Rady Krajowej i Zarządu Krajowego sprawy 

związane z funkcjonowaniem władz krajowych. 
2. Sekretarz Generalny koordynuje i nadzoruje działanie struktur terenowych,  

w szczególności: 
1) współpracuje z władzami terenowymi oraz uzyskuje od nich informacje 

niezbędne do jego prac,  
2) wnosi pod obrady Rady Krajowej i Zarządu Krajowego sprawy związane z 

funkcjonowaniem struktur terenowych,  
3) zapewnia kontakt ze strukturami terenowymi. 

3. Sekretarz Generalny co najmniej raz w roku składa Radzie Krajowej sprawozdanie  
ze swojej działalności.  
 

§27 

SKARBNIK 
1. Skarbnik koordynuje i nadzoruje działania związane z bieżącą gospodarką finansową 

Partii, w szczególności: 
1) współpracuje z władzami terenowymi oraz uzyskuje od nich informacje 

niezbędne do jego prac,  
2) czuwa nad terminową realizacją obowiązków składowych przez członków, 
3) prowadzi ewidencję składek członkowskich, 



 

 

4) odpowiada za przygotowanie sprawozdań finansowych Partii i przekazuje  
je Komisji Rewizyjnej. 

2. Skarbnik co najmniej raz w roku składa Radzie Krajowej sprawozdanie ze stanu 
finansów Partii. 
 

§28  

DYREKTOR BIURA KRAJOWEGO 
1. Dyrektor Biura Krajowego:  

1) zapewnia techniczne, lokalowe i personalne warunki funkcjonowania władz 
krajowych, 

2) odpowiada za administracyjną obsługę prac władz krajowych i terenowych, 
3) przygotowuje projekty uchwał pod obrady Rady Krajowej i Zarządu Krajowego, 
4) odpowiada za przechowywanie i archiwizację dokumentów Partii, 
5) prowadzi centralny rejestr członków, 
6) prowadzi ewidencję składek członkowskich. 

2. Dyrektor Biura Krajowego jest administratorem danych osobowych członków  
w zakresie, o którym mowa w odrębnych przepisach.  

 
  



 

 

ROZDZIAŁ VIII 

KOMISJA REWIZYJNA 
 

§29 

KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Partii.  
2. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością wszystkich władz Partii pod 

kątem zgodności ze Statutem i uchwałami Kongresu oraz kontroluje całokształt 
działalności organizacyjnej i finansowej Partii, w szczególności: 

1) ocenia przestrzeganie zasad celowości, rzetelności i gospodarności  
w zarządzaniu majątkiem i funduszami Partii, w tym prawidłowość 
sporządzania ramowych planów przychodów i wydatków oraz sprawozdań 
finansowych, 

2) kontroluje przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem i finansami Partii 
oraz zaciągania zobowiązań majątkowych przez Radę Krajową,  

3) rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 
4) dokonuje wykładni Statutu, 
5) wnioskuje do Rady Krajowej o dokonanie zmian w statucie. 

3. Komisja Rewizyjna składa Kongresowi sprawozdania ze swej działalności oraz 
przedkłada wnioski w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującej Rady Krajowej 
lub poszczególnych jego członków. 
 

§30 

ORGANIZACJA KOMISJI REWIZYJNEJ 
1. Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim posiedzeniu, zwołanym nie później niż w ciągu 

miesiąca od daty zakończenia Kongresu przez najstarszego członka Komisji, wybiera ze 
swego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. 

2. Komisję Rewizyjną zwołuje jej Przewodniczący w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż 
raz w roku. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych krajowych władzach 
Partii.  

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach wszystkich 
władz Partii.  

5. Komisja Rewizyjna liczy co najmniej 3 członków. W przypadku zmniejszenia się liczby 
członków Komisji Rewizyjnej poniżej minimalnej liczby przewidzianej przez Statut, 
Rada Krajowa w drodze uchwały uzupełnia jej skład do minimalnej liczby członków.  

6. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin organizacyjny Komisji.  



 

 

ROZDZIAŁ IX 

SĄD KOLEŻEŃSKI 
 

§31 

KOMPETENCJE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO 
1. Sąd Koleżeński jest organem Partii, do którego należy rozpatrywanie: 

1) spraw dyscyplinarnych członków Partii, 
2) sporów pomiędzy członkami Partii,  
3) sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Partii, 

2. Sąd Koleżeński orzeka o zgodności uchwał Rady Krajowej i Zarządu Krajowego ze 
Statutem. 

§32 

ORGANIZACJA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO 
1. Sąd Koleżeński na pierwszym swoim posiedzeniu, zwołanym nie później  

niż w ciągu miesiąca od daty zakończenia Kongresu przez najstarszego członka Sądu, 
wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. 

2. Sąd Koleżeński zwołuje jego Przewodniczący w razie potrzeby. 
3. Realizując swoje zadania, Sąd Koleżeński prowadzi mediacje lub wydaje orzeczenia. 
4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych krajowych władzach 

Partii.  
5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego może brać udział w posiedzeniach Konwencji 

Krajowej bez prawa głosu.  
6. Sąd Koleżeński składa się co najmniej 3 członków. W przypadku zmniejszenia się liczby 

członków Sądu Koleżeńskiego poniżej minimalnej liczby przewidzianej przez Statut, 
Rada Krajowa w drodze uchwały uzupełnia jej skład do minimalnej liczby członków.  

7. Sąd Koleżeński może uchwalić regulamin organizacyjny Sądu. 
 

§33 

ROZPRAWY PRZED SĄDEM KOLEŻEŃSKIM 
1. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia po przeprowadzeniu rozprawy, na którą winny być 

zaproszone obie strony.  
2. W sprawach dyscyplinarnych Sąd Koleżeński obowiązany jest przeprowadzić pierwszą 

rozprawę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.  
3. Orzeczenie zaoczne może zapaść wyłącznie w przypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecności jednej ze stron lub obwinionego. Sąd może rozpoznać sprawę pod 
nieobecność przedstawiciela wnioskodawcy, jeżeli ten o to wniesie. Z 
przeprowadzonej rozprawy sporządza się protokół, który powinien oddawać treść 
wniosków i dowodów zgłaszanych przez obie strony, jak również zeznania powołanych 
świadków. Do protokołu załącza się dowody składane na piśmie oraz inne dokumenty 
przedstawione przez strony.  

4. Sąd Koleżeński powinien rozstrzygnąć sprawę w terminie 3 miesięcy od dnia pierwszej 
rozprawy.  

5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej. 
Odwołanie powinno być złożone w terminie 30 dni od daty wydania orzeczenia.  



 

 

ROZDZIAŁ X 

STRUKTURA TERENOWA 
 

§34 

STRUKTURA REGIONALNA 
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Partii są Regiony odpowiadające 

terytorialnie obszarowi nie mniejszemu niż okręg wyborczy w wyborach do Sejmu. 
2. Wszyscy członkowie Partii należą do Regionów. Dopuszczalne jest członkostwo tylko w 

jednym Regionie, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania członka. Zmiana 
przynależności okręgowej jest dopuszczalna za zgodą Sekretarza Generalnego. 

 

§35 

WŁADZE TERENOWE 
1. Władzami (organami) terenowymi Partii są: 

1) Zjazd Regionalny,  
2) Zarząd Regionalny, 
3) Prezes Zarządu Regionalnego, 
4) Zarząd Koła. 

 

§36 

ZJAZD REGIONALNY 
1. Wszyscy członkowie Partii z terenu jednego Regionu tworzą Zjazd Regionalny.  
2. Zjazd Regionalny zwołuje Prezes Zarządu Regionalnego z własnej inicjatywy oraz na 

wniosek: 
1) Prezesa lub 
2) Rady Krajowej lub 
3) 1/3 członków Partii w okręgu. 

3. Jeśli Prezes Zarządu Regionalnego w terminie 14 dni nie zwoła Zjazdu Regionalnego na 
wniosek, o którym mowa w ust. 2 uprawnienie to przysługuje każdemu z Członków 
Zarządu Regionalnego. 

4. Zjazd Regionalny wybiera spośród siebie:  
1) Prezesa Zarządu Regionalnego bezwzględną większością głosów, 
2) Od 3 do 5 pozostałych Członków Zarządu Regionalnego. 

5. Zjazd Regionalny wybiera delegatów na Kongres i Konwencję Krajową. Sposób wyboru 
i liczbę delegatów określa Rada Krajowa. 

 

§37 

ZARZĄD REGIONALNY 
1. Zarząd Regionalny na wniosek Prezesa Zarządu Regionalnego wybiera ze swojego 

grona Sekretarza, Skarbnika oraz od jednego do trzech Wiceprezesów Zarządu 
Regionalnego.  

2. W skład Zarządu Regionalnego wchodzą Przewodniczący Kół z danego Regionu. 



 

 

3. Do kompetencji Zarządu Regionalnego należy: 
1) tworzenie i rozwiązywanie Kół, a także ustalanie ich zasięgu terytorialnego, 
2) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarządy Kół działające na 

terenie danego Regionu, 
3) reprezentowanie stanowiska Partii w sprawach lokalnych,  
4) koordynowanie na terenie okręgu wszelkich działań Partii, 
5) prowadzenie i rozstrzyganie wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla innych 

organów Partii, dotyczących terenu działania Zarządu Regionalnego. 
4. Zarząd Regionalny gromadzi dokumentację i prowadzi ewidencję członków 

zwyczajnych Partii w danym Regionie. Zarząd Krajowy uchwala szczegółowe zasady 
prowadzenia ewidencji. 

5. Zarząd Regionalny zwoływany jest co najmniej raz na dwa miesiące z inicjatywy Prezesa 
Zarządu Regionalnego lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu 
Regionalnego. 

6. Zarząd Regionalny przesyła co najmniej raz w roku Sekretarzowi Generalnemu 
sprawozdanie ze swojej działalności wraz z aktualną ewidencją członków i Kół Partii w 
danym okręgu. 

 

§38 

KOŁA 
1. Na terenie Regionu mogą być tworzone Koła Partii o zasięgu terytorialnym określonym 

w powołującej je uchwale Zarządu Regionalnego. 
2. Koło liczy co najmniej pięciu członków. Członek może należeć tylko jednego Koła. 
3. Członkowie Koła wybierają spośród siebie Przewodniczącego Koła i od dwóch do pięciu 

Członków Zarządu Koła. 
4. Członkowie Zarządu Koła wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego Koła i 

Sekretarza Koła. 
5. Do kompetencji Przewodniczącego Koła należy:  

1) sporządzanie listy kandydatów Partii do wyborów samorządowych na obszarze 
swojej właściwości, 

2) koordynowanie i animowanie działalności Partii w wymiarze lokalnym. 
6. Przewodniczący Koła przesyła co najmniej raz w roku Zarządowi Regionalnemu 

sprawozdanie ze swojej działalności wraz z aktualną liczbą członków Koła. 

  



 

 

ROZDZIAŁ XI 

FINANSE 
 

§39 

MAJĄTEK 
 
Majątek Partii pochodzi:  

1) ze składek członkowskich,  
2) z darowizn, spadków, zapisów,  
3) z dotacji i subwencji. 
4) z dochodów z majątku Partii w dozwolonym przez prawo zakresie. 

 

§40 

FUNDUSZ WYBORCZY I EKSPERCKI  
Zarząd Krajowy ustanowi w drodze uchwały fundusz wyborczy i fundusz ekspercki Partii 
określając, w szczególności, źródła środków finansowych przeznaczanych na te fundusze, 
zasady ich organizacji i wykorzystania zgromadzonych na nich środków. 
 

§41 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
1. Rada Krajowa określi w drodze uchwały wysokość i zasady uiszczania składek 

członkowskich.  
2. W przypadku braku uchwały, o której mowa w ust. 1 składka członkowska wynosi 10 

zł miesięcznie i opłacana jest od momentu jego przyjęcia na rachunek bankowy Partii. 
 

§42   

ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 
1. Oświadczenia woli w przedmiocie zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych 

w imieniu Partii składa jednoosobowo Prezes. 
2. Prezes może udzielić członkom Zarządu Krajowego pełnomocnictwa do składania 

oświadczeń woli w imieniu Partii w zakresie, o którym mowa w ust. 1 na zasadach 
reprezentacji łącznej (co najmniej dwuosobowo). Pełnomocnicy działają wyłącznie w 
zakresie udzielonego im pełnomocnictwa szczególnego. 

3. Prezes lub osoby przez niego umocowane zgodnie z ust. 1, są upoważnieni do 
zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych w imieniu Partii. 

  



 

 

ROZDZIAŁ XII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§43 

ZMIANY W STATUCIE 
1. Uchwalanie nowego Statutu dokonywane jest przez Kongres większością 2/3 głosów 

w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2. Zmiany w Statucie przygotowuje Komisja Rewizyjna z inicjatywy Prezesa. 
3. Zmiany w Statucie uchwalane są wniosek Komisji Rewizyjnej przez Radę Krajową 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
4. Uchwały dokonujące zmian Statutu nie mogą być podejmowane w trybie obiegowym 

ani na posiedzeniach odbywających za pośrednictwem środków porozumiewania się 
na odległość. 

5. Uchwały dokonujące zmian Statutu nie mogą zostać wprowadzone do porządku obrad, 
jeśli nie zostały uwzględnione w proponowanym porządku obrad w zawiadomieniu o 
zwołaniu posiedzenia lub Kongresu. 
 

§44 

POŁĄCZENIE 
1. Uchwała o połączeniu z inną partią, partiami politycznymi lub organizacjami 

politycznymi działającymi w innej formie prawnej może być podjęta przez Radę 
Krajową większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 nie może być podejmowana w trybie obiegowym ani 
na posiedzeniach odbywających za pośrednictwem środków porozumiewania się na 
odległość. 

3. Uchwała, o której mowa w ust. 1 powinna określać szczegółowy sposób połączenia. 

 
§45 

ROZWIĄZANIE 
1. Uchwała o rozwiązaniu Partii może być podjęta przez Radę Krajową większością 2/3 

głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 nie może być podejmowana w trybie obiegowym ani 

na posiedzeniach odbywających za pośrednictwem środków porozumiewania się na 
odległość. 

3. W uchwale, o której mowa w ust. 1 wyznacza się likwidatorów i sposób likwidacji 
majątku Partii. 

 
  



 

 

ROZDZIAŁ XIII 

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 
 

§46 

ORGANIZACJA WŁADZ KRAJOWYCH DO MOMENTU ZWOŁANIA  
KONGRESU ZAŁOŻYCIELSKIEGO 

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

założycielami Partii Republikańskiej. 
2. Założyciele Partii Republikańskiej zwołują pierwszy Kongres zwyczajny Partii 

Republikańskiej, zwany Kongresem Założycielskim, w celu wyboru władz krajowych 
Partii. 

3. Kongres Założycielski zwoływany jest na podstawie §16 ust. 1-3 Statutu.  
4. Do udziału w Kongresie Założycielskim w charakterze delegatów, uprawnieni są 

wszyscy członkowie Partii przyjęci przed dniem podjęcia uchwały zwołującej. 
5. Założyciele Partii Republikańskiej wykonują wspólnie kompetencje władz krajowych 

Partii, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego do czasu ich powołania na Kongresie 
Założycielskim. 

 
§47 

ORGANIZACJA STRUKTUR TERENOWYCH DO MOMENTU ZWOŁANIA  
PIERWSZEGO ZJAZDU REGIONALNEGO 

 
1. Zarząd Krajowy powołuje pełniących obowiązki Prezesa Zarządu Regionalnego oraz 

ustala zasięg terytorialny Regionu. 
2. Zarząd Krajowy w uchwale powołującej może ustalić termin zwołania Zjazdu 

Regionalnego. 
3. Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Regionalnego, pełni funkcje Zarządu Regionalnego 

do momentu zwołania Zjazdu Regionalnego. 

 
  



 

 

Załącznik nr 1. Symbole Partii 
 
1) Znak graficzny 

 
 

2) Warianty skróconego znaku graficznego: 

 


