
Tekst jednolity  STATUT PARTII  Nowa Demokracja TAK
W brzmieniu z dnia 02.07.2020 ( uchwała nr 1)

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nowa Demokracja  TAK  jest  partią  polityczną działającą na  podstawie przepisów ustawy z  dnia  27
czerwca 1997r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 857 z późn. zm.) oraz na
podstawie niniejszego statutu.

2. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii Nowa Demokracja TAK korzystają z ochrony praw-
nej.

3. Nowa Demokracja TAK posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą partii Nowa Demokracja TAK jest miasto Mikołów 43-190 , ul.Długa1
5. Partia Nowa Demokracja TAK działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także może ustana-

wiać swoje przedstawicielstwa za granicą.
6. Partia Nowa Demokracja TAK może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji

zrzeszających partie polityczne i inne organizacje o podobnych celach i założeniach programo-
wych, a także może z takimi organizacjami współpracować.

7. Partia Nowa Demokracja TAK działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków oraz zatrud-
nionych pracowników.

8. W działaniach partii Nowa Demokracja TAK mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami par-
tii.

§ 2
CELE

Celami partii Nowa Demokracja TAK w szczególności są:
1.  Rozwój gospodarczy i ekonomiczny kraju z poszanowaniem praw wszystkich obywateli.
2. Stworzenie przyjaznych warunków do rozwoju szeroko pojętej przedsiębiorczości obywateli.
3. Obrona prawa obywateli do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej i ich równego

traktowania bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Tworzenie  atmosfery  zaufania  i  szacunku  do  przedsiębiorców,  zwłaszcza  w  środowisku

urzędników administracji publicznej i samorządowej.
5. Eliminowanie błędnych przepisów prawa i aktywne uczestniczenie w tworzeniu nowych regulacji

prawnych  mających  na  celu  prawidłowe  funkcjonowanie  przedsiębiorców  zarówno  w  życiu
gospodarczym jak i społecznym.

6. Działanie  na  rzecz  likwidowania  nieuzasadnionych,  zbędnych barier  prawnych i  urzędniczych
blokujących prawidłowy i powszechny rozwój przedsiębiorczości.

7. Opiniowanie  i  promowanie  inicjatyw  prawnych  oraz  gospodarczych  ułatwiających
funkcjonowanie osobom przedsiębiorczym.

8. Reprezentowanie wspólnych interesów przedsiębiorców.
9. Podejmowanie działań i interwencji w zakresie ochrony przedsiębiorczych  działań obywateli oraz

osób przedsiębiorczych.
10. Propagowanie postaw i działań skierowanych na popieranie, umacnianie oraz ochronę prywatnej

własności i przedsiębiorczości.
11. Umocnienie demokracji, praworządności i wolności obywatelskich.
12. Zniesienie barier utrudniających tworzenie i utrzymanie miejsc pracy.
13. Podejmowanie działań mających na celu szybki rozwój gospodarczy kraju poprzez wzmacnianie

jego zdolności do podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych.
14. Podejmowanie działań dyplomatycznych w celu uzyskania partnerskich stosunków ze wszystkimi

krajami.
15. Promowanie wartości Unii Europejskiej na terenie RP.



CZŁONKOSTWO W PARTII Nowa Demokracja TAK

§ 3
STATUS CZŁONKA PARTII

1. Członkiem partii Nowa Demokracja TAK może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
który ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw pu-
blicznych, zaakceptuje cele partii Nowa Demokracja TAK, formy działania oraz zasady określone
w niniejszym Statucie, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz partii Nowa Demokra-
cja TAK.

2. Członek partii Nowa Demokracja TAK nie może należeć do innej partii politycznej ani też działać
na jej rzecz lub kandydować do organów władzy publicznej z komitetu wyborczego innego niż
komitet wyborczy partii Nowa Demokracja TAK, chyba, że zgodę na to wyrazi Zarząd Krajowy
partii Nowa Demokracja TAK.

3. Członkowie są przyjmowani do partii Nowa Demokracja TAK na mocy uchwały Zarządu Klubu,
po złożeniu pisemnej deklaracji i właściwych dokumentów. Zarząd Klubu podejmuje decyzję w
sprawie przyjęcia w poczet członków w ciągu 21 dni od dnia złożenia deklaracji.

4. Od uchwały Zarządu Klubu odmawiającej przyjęcie przysługuje odwołanie do Zarządu Okręgu w
terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały.

5. Każdy członek partii Nowa Demokracja TAK może należeć do jednego Klubu. Przejście z jedne-
go Klubu do drugiego wymaga zgody Zarządu Okręgu, na terenie którego działa Klub, do którego
członek zamierza przejść, a przyjęcie w poczet członków nowego Klubu jest równoznaczne z wy-
kreśleniem z rejestru członków z poprzedniego Klubu.

6. Zgody Zarządu Krajowego wymaga przyjęcie w poczet członków partii Nowa Demokracja TAK
osoby, która:
a) jest lub była posłem na Sejm, senatorem, posłem do Parlamentu Europejskiego,
b) była w przeszłości członkiem innej partii politycznej lub kandydowała w wyborach.

1. Członkiem partii Nowa Demokracja TAK nie może być obywatel, który:
a) został ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo,
b) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

§ 4
REJESTRY I DEKLARACJE

1. Rejestry członków partii Nowa Demokracja TAK, w oparciu o deklaracje członkowskie, prowadzą:
a) Zarząd Klubu - rejestr członków danego Klubu;
b) Zarząd Okręgu - rejestr członków danego Okręgu;
c) Zarząd Krajowy - Centralny Rejestr Członków.

1. Oryginały deklaracji członkowskich przechowuje Zarząd Okręgu. Kopie deklaracji przechowuje
zarząd Klubu. Oryginał deklaracji wraz z uchwałą o przyjęciu w poczet członków Zarząd Klubu
zobowiązany jest dostarczyć do właściwego Zarządu Okręgu w terminie 7 dni od dnia podjęcia
uchwały o przyjęciu danej osoby w poczet członków. Informację o przyjęciu nowych członków
Zarząd Okręgu przekazuje do Zarządu Krajowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych in-
formacji od Zarządu Klubu. Wzór listy przyjętych członków określi uchwałą Zarząd Krajowy par-
tii Nowa Demokracja TAK.

2. Wpis do Centralnego Rejestru Członków stanowi potwierdzenie członkostwa w partii Nowa De-
mokracja TAK i jest podstawą do stwierdzania liczby członków partii Nowa Demokracja TAK.



§ 5
PRAWA CZŁONKA PARTII

1. Członkom partii Nowa Demokracja TAK przysługują równe prawa.
2. Członkowie partii Nowa Demokracja TAK mają prawo do:

            a) kształtowania programu partii Nowa Demokracja TAK,
            b) używania legitymacji członkowskiej oraz oznak organizacyjnych w symbolice i kolorystyce
partii,
            c) wybierania władz partii Nowa Demokracja TAK. Prawo to nabywają po trzech miesiącach od  
                przyjęcia ich do partii Nowa Demokracja TAK lub od zakończenia procedury odwoławczej.
Zarząd Krajowy może wyrazić zgodę na wcześniejsze korzystanie z czynnego prawa wyborczego,

a) zgłaszania swoich kandydatur do organów partii Nowa Demokracja TAK,
b) pełnienia funkcji w organach partii Nowa Demokracja TAK z tym zastrzeżeniem, że członek

partii Nowa Demokracja TAK nie może pełnić więcej niż jednej funkcji w organach partii
Nowa Demokracja TAK,

c) uczestniczenia w posiedzeniach władz partii Nowa Demokracja TAK, na których rozpatrywa-
ne są wnioski ich dotyczące,

d) udziału we wszystkich działaniach organizacyjnych i programowych podejmowanych przez
partię Nowa Demokracja TAK,

e) zgłaszania do władz partii Nowa Demokracja TAK inicjatyw politycznych, społecznych oraz
organizacyjnych,

f) odwoływania się od decyzji ich dotyczących do odpowiednich władz partii Nowa Demokracja
TAK.

§ 6
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW PARTII

Członkowie partii Nowa Demokracja TAK mają obowiązek:
1. przestrzegania  postanowień  Statutu,  regulaminów,  decyzji  oraz  uchwał  władz  partii  Nowa

Demokracja TAK
2. regularnego  płacenia  składek  członkowskich,  których  wysokość  ustala  Zarząd  Krajowy,  pod

rygorem wykreślenia z rejestru członków partii Nowa Demokracja TAK,
3. wspierania programu i celów działania partii Nowa Demokracja TAK
4. dbania o dobre imię i pozytywny wizerunek partii Nowa Demokracja TAK ,
5. aktywnego udziału w pracach struktur partii Nowa Demokracja TAK

§ 7
USTANIE CZŁONKOSTWA W PARTII

1. Członkostwo w partii Nowa Demokracja TAK ustaje na skutek:
a ) rezygnacji z członkostwa, złożonej w formie pisemnej Zarządowi Klubu, do którego należy  

                członek partii
a) wykreślenia z rejestru członków partii,
b) śmierci,
c) rozwiązania partii Nowa Demokracja TAK,
d) zaniechanie przez okres co najmniej 3 miesięcy płacenia składek członkowskich,
e) prawomocnego wyroku pozbawiającego pełni praw publicznych,
f) prawomocnego orzeczenia przez sąd koleżeński kary wykluczenia z partii Nowa Demokracja 

TAK.
1. Z wnioskiem do Zarządu Krajowego o wykreślenie z rejestru członków partii Nowa Demokracja

TAK może zwrócić się Zarząd Klubu, Zarząd Okręgu lub Przewodniczący Zarządu Krajowego.
Wniosek powinien być sporządzony na piśmie i zawierać uzasadnienie.



2. Uchwała Zarządu Krajowego w sprawie wykreślenia z rejestru członków jest ostateczna

§ 8
ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA W PARTII

1. Członek partii Nowa Demokracja TAK może zawiesić swoje członkostwo z ważnych powodów
osobistych.

2. Zawieszenia swojego członkostwa dokonuje się na piśmie, składając wniosek w tej sprawie do
Zarządu  Klubu.  Przewodniczący Klubu lub  członek Zarządu  stwierdza  zawieszenie  pisemnie,
przekazując kopię pisma w tej sprawie do Zarządu Okręgu.

3. Zawieszenie swojego członkostwa powoduje wygaśniecie mandatu członka władz partii Nowa
Demokracja TAK, wygaśnięcie pełnionych w partii Nowa Demokracja TAK funkcji oraz zawie-
szenie biernego i czynnego prawa wyborczego w partii.

4. W okresie zawieszenia swojego członkostwa nie płaci się składek i nie uczestniczy się w pracach
Klubu.

5. Zawieszenie swojego członkostwa nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Po tym terminie Zarząd
Klubu wykreśla członka z rejestru, zawiadamiając o tym Zarząd Okręgu.

6. Na wniosek zainteresowanego, z chwilą ustania przyczyn zawieszenia, Zarząd Klubu przywraca
jego członkostwo, zawiadamiając o tym Zarząd Okręgu.

§ 9
KARY

1. Członek partii Nowa Demokracja TAK może zostać ukarany przez sąd koleżeński za nieprzestrzeganie
postanowień Statutu, niestosowanie się do uchwał  i postanowień organów partii Nowa Demokracja
TAK lub działanie na szkodę partii Nowa Demokracja TAK.

2. Ukaranie następuje orzeczeniem właściwego sądu koleżeńskiego. Wniosek w tej sprawie może złożyć
każdy członek partii Nowa Demokracja TAK.

3. Sądem właściwym pierwszej instancji jest Okręgowy Sąd Koleżeński, na terenie działania którego
znajduje się Klub obwinionego.

4. Sądem drugiej instancji jest Krajowy Sąd Koleżeński, który rozpatruje odwołania od orzeczeń Okręgo-
wych Sądów Koleżeńskich. Odwołanie może złożyć członek partii Nowa Demokracja TAK, którego
postępowanie dotyczy, Przewodniczący Zarządu Okręgowego oraz Przewodniczący lub inny członek
Zarządu Krajowego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

5. Karami wymierzanymi przez sądy koleżeńskie są:
a) ostrzeżenie,
b) zawieszenie w prawach członka na okres od 1 miesiąca do 3 lat,
c) wykluczenie z partii Nowa Demokracja TAK.

6. W sprawach wynikających z członkostwa w partii Nowa Demokracja TAK członkowie mogą odwoływać  się
do sądów powszechnych.

WŁADZE PARTII Nowa Demokracja TAK

§ 10
LOKALNA ORGANIZACJA PARTII Nowa Demokracja TAK

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi partii Nowa Demokracja TAK są Kluby i Okręgi.
2. Kluby – obejmują obszar powiatu. W uzasadnionych wypadkach Klub może objąć obszar mniejszy niż

powiat. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Krajowy. W przypadku miasta st. Warszawy Klub
obejmuje obszar gminy.

3. Okręgi – obejmują obszar okręgów wyborczych do Sejmu wskazanych w Ordynacji Wyborczej do
Sejmu RP i do Senatu RP. Zarząd Krajowy może biorąc pod uwagę ilość członków partii i Klubów



działających na danym terenie podjąć uchwałę, że organizacja okręgowa i jej organy obejmują swym
zasięgiem więcej niż jeden okręg wyborczy.

§ 11
POWSTANIE I SKŁAD KLUBU

1. Z inicjatywą powołania Klubu musi wystąpić co najmniej 7 członków partii Nowa Demokracja TAK
zgłaszając taki wniosek do Zarządu Okręgu. Do wniosku należy załączyć protokół ze zgromadzenia
członków wraz z listą obecności oraz uchwałę w przedmiocie powołania Klub.

2. Koło jest powoływane uchwałą Zarządu Okręgu. Zarząd Okręgu może podjąć w tym zakresie uchwałę
odmowną.

3. Od uchwały opisanej w ust. 2 przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały opisanej w ust. 2. Uchwała Zarządu Krajowego jest w tym zakresie ostateczna.    

4. Zarząd Okręgu podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Klubu, w przypadku gdy liczba jego członków spad-
nie poniżej minimum określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 12
ORGANY KLUBU

Organami Klubu są:
1. Zgromadzenie Członków Klubu.
2. Zarząd Klubu.
3. Przewodniczący Zarządu Klubu.

§ 13
KOMPETENCJE ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KLUBU

1. Do kompetencji Zgromadzenia Członków Klubu należy:
a) wybór i odwoływanie w drodze uchwały członków Zarządu Klubu,
b) zatwierdzanie programu działania Klubu,
c) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji tego organu ni-

niejszym Statutem, regulaminem lub uchwałami organów wyższego stopnia.
d) Organizowanie cyklicznych spotkań z członkami Zarządu Klubu

2. Zgromadzenie Członków Klubu zwołuje Przewodniczący Klubu nie rzadziej niż raz na 3 miesiące z
własnej inicjatywy bądź na wniosek, co najmniej 2/3 członków danego Klubu, w terminie 14 dni od
dnia złożenia wniosku.

3. W przypadku nie zwołania Zgromadzenia Członków Klubu przez Przewodniczącego Klubu w przy-
padkach i terminach określonych w ust. 2 prawo zwołania Zgromadzenia ma każdy z członków Zarzą-
du Klubu.

§ 14
SKŁAD ZARZĄDU KLUBU

W skład Zarządu Klubu wchodzą:
1. Przewodniczący Klubu,
2. Wiceprzewodniczący Klubu.
3. Sekretarz Klubu
4. Skarbnik Klubu.

§ 15



KOMPETENCJE ZARZĄDU KLUBU

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
a) kierowanie wszelką działalnością Klubu związaną z realizacją zadań statutowych i uchwał

organów wyższej instancji,
b) opracowanie programu działania Klubu,
c) zgłaszanie do Zarządu Okręgu propozycji kandydatów do organów jednostek samorządu te-

rytorialnego, Sejmu RP, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego z powiatu, w którym funk-
cjonuje dany Klub,

d) podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków partii do istniejącego Klu-
bu.

2. Zebranie Zarządu Klubu zwołuje jego Przewodniczący nie rzadziej niż raz na 3 miesiące lub na wnio-
sek co najmniej 2 członków Zarządu Klubu.  

§ 16
KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KLUBU

1. Pracami Zarządu Klubu kieruje Przewodniczący Klubu.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Klubu należy:
a) zwoływanie  i  proponowanie  porządku obrad  Zgromadzenia  Członków Klubu oraz  kierowanie

jego pracami,
b) reprezentowanie Zarządu Klubu na zewnątrz w powiecie,
c) upoważnianie innych członków Klubu do wykonywania kompetencji Przewodniczącego.

§ 17
KOMPETENCJE WICEPRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KLUBU

Do kompetencji Wiceprzewodniczącego należy wspomaganie Przewodniczącego Zarządu Klubu w wy-
konywaniu jego obowiązków,

§ 18
                    KOMPETENCJE SEKRETARZA  ZARZĄDU KLUBU

Do kompetencji Sekretarza należy:
1. prowadzenie rejestru członków Klubu i przechowywanie kopii deklaracji członkowskich oraz

archiwizowanie dokumentacji Klubu,
2. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Klubu i Zgromadzenia Członków Klubu.

§ 19
KOMPETENCJE SKARBNIKA ZARZĄDU KLUBU

Do kompetencji Skarbnika Klubu należy:
1. kontrolowanie terminowości opłacania składek członkowskich przez członków Klubu,
2. zbieranie składek członkowskich,
3. sporządzanie co miesięcznych raportów kasowych i przekazywanie ich do Skarbnika Zarządu Okrę-

gu.

§ 20



ORGANY OKRĘGU

Organami Okręgu są:
1. Okręgowe Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd Okręgowy,
3. Okręgowy Sąd Koleżeński,
4. Okręgowa Komisja Rewizyjna.

§ 21
SKŁAD ZGROMADZENIA OKRĘGOWEGO

W skład Okręgowego Zgromadzenia Członków wchodzą:
1. członkowie Klubów z terenu Okręgu;
2. członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

§ 22
KOMPETENCJE OKRĘGOWEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

1. Do kompetencji Okręgowego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie regulaminu obrad Okręgowego Zgromadzenia Członków,
b) wybór Przewodniczącego Okręgowego Zgromadzenia Członków,
c) wybór Przewodniczącego Zarządu Okręgu,
d) wybór wiceprzewodniczącego, skarbnika i pozostałych członków Zarządu Okręgu, przy czym wy-

bór skarbnika i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek Przewodniczącego Okręgu,
e) wybór członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego,
f) zatwierdzanie programu działania partii Nowa Demokracja TAK w Okręgu
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Okręgowego Zgroma-

dzenia Członków Statutem partii Nowa Demokracja TAK

2. Okręgowe Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Okręgu nie rzadziej niż raz na 3 lata lub na
    wniosek co najmniej ½ Zarządów Klubów z terenu Okręgu lub na wniosek Zarządu Krajowego.
1. Zarząd Okręgu zwołuje Zgromadzenie Okręgu w terminie 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku w tej

sprawie.

§ 23
SKŁAD ZARZĄDU OKRĘGU

W skład Zarządu Okręgu wchodzą:
1. Przewodniczący Zarządu Okręgu.
2. Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu.
3. Sekretarz Zarządu Okręgu.
4. Skarbnik Zarządu Okręgu.

§ 24



KOMPETENCJE ZARZĄDU OKRĘGU

1. Do kompetencji Zarządu Okręgu należy:

a) sprawowanie nadzoru i kontroli nad Klubami prowadzącymi działalność na obszarze danego
Okręgu;

b) kierowanie strukturami partii Nowa Demokracja TAK w Okręgu,
c) przygotowywanie propozycji list okręgowych w wyborach do organów jednostek samorządu te-

rytorialnego, Sejmu RP, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego, i przekazywanie ich Zarządowi
Krajowemu do ostatecznego zatwierdzenia,

d) tworzenie i rozwiązywanie Klubów na terenie Okręgu;
e) uchylanie uchwał i decyzji Zarządów Klubów z terenu Okręgu, w przypadku gdy są sprzeczne z

prawem lub niezgodne z programem partii Nowa Demokracja TAK,
f) podejmowanie uchwał w sprawach o zasięgu okręgowym nie zastrzeżonych w Statucie do wy-

łącznej właściwości innych władz partii Nowa Demokracja TAK,
g) prowadzenie okręgowego rejestru członków partii Nowa Demokracja TAK,
h) przechowywanie oryginałów dokumentów powołujących Kluby na terenie Okręgu oraz dekla-

racji członkowskich wszystkich członków z terenu Okręgu,
i) Organizowanie członków okręgu i kół z członkami Zarządu Krajowego

2. Zebranie Zarządu Okręgu zwołuje Przewodniczący Okręgu nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 25
KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OKRĘGU

Pracami Zarządu Okręgu kieruje Przewodniczący Zarządu Okręgu, do którego kompetencji należy:

1. zwoływanie i proponowanie porządku obrad Okręgowego Zgromadzenia Członków,
2. zwoływanie i proponowanie porządku obrad Zarządu Okręgu,
3. upoważnianie Wiceprzewodniczącego do zastępowania Przewodniczącego Okręgu,
4. reprezentowanie na zewnątrz Zarządu Okręgu.

§ 26
KOMPETENCJE WICEPRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OKRĘGU

Do kompetencji Wiceprzewodniczącego należy wspomaganie Przewodniczącego Zarządu Okręgu w wy-
konywaniu jego obowiązków.

§ 27
KOMPETENCJE SEKRETARZA  ZARZĄDU OKRĘGU

Do kompetencji Sekretarza należy:
1.  prowadzenie  rejestru  członków Okręgu i  przechowywanie oryginałów deklaracji  członkowskich

oraz  archiwizowanie dokumentacji Okręgu,
2. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Okręgu i Okręgowego Zgromadzenia Członków.



§ 28
KOMPETENCJE SKARBNIKA ZARZĄDU OKRĘGU

Do kompetencji Skarbnika Okręgu należy:
1. kontrolowanie terminowości opłacania składek członkowskich przez członków Okręgu,
2. zbieranie składek członkowskich,
3. sporządzanie co miesięcznych raportów kasowych i przekazywanie ich do Skarbnika Zarządu

Krajowego.
§ 29

SKŁAD OKRĘGOWEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

W skład Okręgowego Sądu Koleżeńskiego wchodzą:
1. Przewodniczący Sądu,
2. Wiceprzewodniczący Sądu,
3. Sekretarz Sądu,
4. 5 członków Sądu.

§ 30
KOMPETENCJE OKRĘGOWEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

1. Do kompetencji Okręgowego Sądu Koleżeńskiego należy:

a) wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Sądu, na pierwszym zebraniu
członków Sądu, zwołanym przez Przewodniczącego Zarządu Okręgu,

b) prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń w pierwszej instancji.

2. Okręgowy Sąd Koleżeński orzeka w składach trzyosobowych wyznaczanych przez Przewodniczącego
Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

§ 31
SKŁAD OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
2. Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
3. Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

§ 32
KOMPETENCJE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Do kompetencji Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy:
      a) wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Komisji, na pierwszym zebraniu  
          członków Komisji, zwołanym przez Przewodniczącego Zarządu Okręgu,
      b) kontrola działalności finansowej organów partii Nowa Demokracja TAK w Okręgu,
      c) realizacja zadań zleconych przez Krajową Komisję Rewizyjną.



KRAJOWA ORGANIZACJA ORGANÓW PARTII Nowa Demokracja TAK

§ 33
ORGANY KRAJOWE

Krajowymi organami partii Nowa Demokracja TAK są:

1. Krajowe Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd Krajowy.
3. Przewodniczący Zarządu Krajowego.
4. Krajowy Sąd Koleżeński,
5. Krajowa Komisja Rewizyjna.

§ 34
SKŁAD KRAJOWEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

 1. Krajowym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

a) wszyscy Przewodniczący Kół i Okręgów,
b) członkowie Zarządu Krajowego, Przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Przewodni-

czący Krajowej Komisji Rewizyjnej,
c) posłowie, senatorowie i członkowie Parlamentu Europejskiego będący członkami partii Nowa De-

mokracja TAK.
2. Krajowe Zgromadzenie Członków odbywa się na wniosek Zarządu co najmniej raz w roku.

§ 35
KOMPETENCJE KRAJOWEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

1. Do wyłącznych kompetencji Krajowego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie regulaminu obrad Krajowego Zgromadzenia Członków,
b) wybór Przewodniczącego Zarządu Krajowego oraz pozostałych członków Zarządu Krajowego, na

wniosek Przewodniczącego Zarządu, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania,

c) wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
d) wybór przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępców,
e) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu

Koleżeńskiego,
f) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Krajowego na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
g) uchwalenie programu partii Nowa Demokracja TAK,
h) uchwalenie Statutu i zmian w Statucie na wniosek Przewodniczącego Zarządu Krajowego,
i) zatwierdzanie sprawozdań finansowych partii Nowa Demokracja TAK,
j) podejmowanie uchwał w przedmiocie odwołania członków Zarządu Krajowego w następujących

przypadkach:
i. długotrwałej choroby uniemożliwiającej pełnienie funkcji członka Zarządu Krajowego,

ii. pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
iii. ubezwłasnowolnienia całkowitego lub  częściowego,
a) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Krajowego

Zgromadzenia.

2. Krajowe Zgromadzenie Członków zwołuje Przewodniczący Zarządu Krajowego z własnej inicjatywy
lub na wniosek Zarządu Krajowego lub co najmniej ½ członków Komitetu Krajowego.



§ 36
ZARZĄD KRAJOWY

Zarząd Krajowy jest najwyższym organem wykonawczym partii.

§ 37
SKŁAD ZARZĄDU KRAJOWEGO

W skład Zarządu Krajowego:

1. Przewodniczący Zarządu Krajowego.
2. Czterech Wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego.
3. Sekretarz Generalny Zarządu Krajowego.
4. Skarbnik Generalny Zarządu Krajowego.

§ 38
KOMPETENCJE ZARZĄDU KRAJOWEGO

1.  Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością partii Nowa Demokracja TAK i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) wykonywanie uchwał Krajowego Zgromadzenia Członków,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Krajowego Zgromadzenia Członków,
d) sporządzanie sprawozdania dla Krajowego Zgromadzenia Członków,
e) zatwierdzanie list kandydatów do organów jednostek samorządu terytorialnego, Sejmu, Senatu i

Parlamentu Europejskiego,
f) ustalanie wzoru deklaracji członkowskiej,
g) dokonywanie wiążącej interpretacji Statutu partii Nowa Demokracja TAK,
h) sporządzanie sprawozdania finansowego,
i) podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków partii Nowa Demokracja TAK
j) ostateczne stwierdzanie ważności wyborów w strukturach partii Nowa Demokracja TAK
k) ustalanie wysokości składki członkowskiej i sposobu jej podziału,
l) w  uzasadnionych  przypadkach  odwoływanie  Zarządu  Okręgowego  lub  jego  poszczególnych

członków. W przypadku odwołania Zarządu Okręgu Zarząd Krajowy powołuje Komisarza do cza-
su wyboru nowego Zarządu Okręgu. Komisarz posiada kompetencje odpowiadające kompeten-
cjom Zarządu Okręgu,

m) podejmowanie uchwał politycznych w sprawach zawierania przez Nowa Demokracja TAK koali-
cji wyborczych oraz zawieranie koalicji w celu utworzenia rządu oraz jej zrywanie,

n) powoływanie  na  wniosek  Przewodniczącego  Zarządu  Krajowego  Rzecznika  Prasowego  partii
Nowa Demokracja TAK oraz Rzecznika Dyscypliny Partyjnej, a także funkcji niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania partii Nowa Demokracja TAK

o) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w Statucie do wyłącznej właściwości innych
władz partii Nowa Demokracja TAK

§ 39



KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU KRAJOWEGO

Na czele Zarządu Krajowego stoi Przewodniczący, który kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na ze-
wnątrz. Poza tym do Przewodniczącego należy:

1. kierowanie bieżącymi sprawami,
2. zwoływanie i proponowanie porządku obrad Krajowego Zgromadzenia Członków i Zarządu Kra-

jowego,
3. zwoływanie pierwszego posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeń-

skiego,
4. upoważnianie wiceprzewodniczącego do zastępowania Przewodniczącego partii Nowa Demokra-

cja TAK w sytuacji gdy nie może on sam wykonywać swych zadań,
5. podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla pozostałych organów partii Nowa Demo-

kracja TAK.

§ 40
KOMPETENCJE WICEPRZEWODNICZĄCYCH

Do kompetencji Wiceprzewodniczących należy wspomaganie Przewodniczącego Zarządu Krajowego w
wykonywaniu jego obowiązków.  

§ 41
KOMPETENCJE SEKRETARZA GENERALNEGO

Do kompetencji Sekretarza Generalnego należy:
1) prowadzenie Centralnego Rejestru Członków,
2) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Krajowego oraz Krajowego Zgromadzenia Człon-

ków.

§ 42
KOMPETENCJE SKARBNIKA GENERALNEGO

Do kompetencji Skarbnika Generalnego należy:

1. kontrolowanie pracy Skarbników niższych organów,
2. sporządzanie co miesięcznych raportów kasowych i przekazywanie ich do Przewodniczącego Za-

rządy Krajowego.

§ 43
SKŁAD KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1. Przewodniczący Komisji,
2. Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Sekretarz Komisji.

§ 44



KOMPETENCJE KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

1. wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji,
2. bieżąca kontrola działalności finansowej partii Nowa Demokracja TAK,
3. sporządzanie sprawozdania dla Krajowego Zgromadzenia Członków i występowanie z wnioskiem w    
 sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowemu,
4. uchwalanie regulaminu działania Komisji,
5. nadzór nad działalnością Okręgowych Komisji Rewizyjnych.

§ 45
SKŁAD KRAJOWEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

W skład Krajowego Sądu Koleżeńskiego wchodzą:
1. Przewodniczący Sądu,
2. Wiceprzewodniczący Sądu,
3. Sekretarz Sądu,
4. 5 członków Sądu.

§ 46
KOMPETENCJE KRAJOWEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

1. Do kompetencji Krajowego Sądu Koleżeńskiego należy:

      a) wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Sądu,
      b) prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń w drugiej instancji,
      c) uchwalanie regulaminu działania Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
      d) sporządzanie sprawozdania dla Krajowego Zgromadzenia Członków.

2. Krajowy Sąd Koleżeński orzeka w składach trzyosobowych wyznaczanych przez Przewodniczącego
Sądu.

3. Przewodniczący Sądu jest wybierany na pierwszym zebraniu Sądu, zwołanym przez Przewodniczącego
Zarządu Krajowego.

§ 47
                                                                        UCHWAŁY

1. Organy partii Nowa Demokracja TAK wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał. W sprawach
nie wymagających uchwał rozstrzygnięcia zapadają w formie postanowień. Organy Nowa Demokracja
TAK działają w oparciu o przyjęte przez siebie regulaminy.

2. Uchwały organów wyższego stopnia są wiążące dla organów niższego stopnia, a także dla członków
partii Nowa Demokracja TAK

3. Odwołanie od uchwał organów partii Nowa Demokracja TAK przysługuje do organów wyższego stop-
nia w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały, chyba że inne postanowienia Statutu lub regulaminu
stanowią inaczej. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 45 dni od dnia jego doręczenia do właści-
wego organu wyższego stopnia.   

§ 48



GŁOSOWANIE

1. Uchwały organów kolegialnych partii Nowa Demokracja TAK podejmowane są w głosowaniu jaw-
nym zwykłą większością głosów, chyba że inne przepisy Statutu lub regulaminu stanowią inaczej. W
przypadku oddania w głosowaniu równej ilości głosów „za” i głosów „przeciw” decyduje głos Prze-
wodniczącego Zarządu danego organu.

2. Podjęcie uchwały przez kolegialny organ partii Nowa Demokracja TAK wymaga uprzedniego zawia-
domienia wszystkich członków tego organu o terminie posiedzenia, na którym mają być podejmowane
uchwały.

3. Wybór i odwołanie członków organów wszystkich szczebli partii Nowa Demokracja TAK odbywa się
zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym i w obecności, co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania, chyba że inne przepisy statutowe stanowią inaczej.

§ 49
KADENCJA

1. Kadencja wszystkich organów partii Nowa Demokracja TAK trwa 4 lata. Członkowie ustępujących
władz wykonują swoje obowiązki do czasu wyboru i ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

2. Kadencja członków organów partii Nowa Demokracja TAK powołanych w czasie trwania kadencji, o
której mowa w ust. 1 kończy się wraz z końcem kadencji wszystkich organów.

§ 50
UZUPEŁNIENIE SKŁADU ORGANÓW

W przypadku zmniejszenia liczebności członków danego organu kolegialnego Nowa Demokracja TAK 
może
nastąpić uzupełnienie składu organu poprzez kooptację, której dokonuje organ, którego skład osobowy
uległ zmniejszeniu.

§ 51
SPRAWY MAJĄTKOWE

1. Majątek partii Nowa Demokracja TAK powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów
innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami.

2. Do  reprezentowania  partii  Nowa  Demokracja  TAK  na  zewnątrz  oraz  zaciągania  zobowiązań
majątkowych  i  finansowych  upoważnieni  są  Przewodniczący  Zarządu  Krajowego  łącznie  z  innym
członkiem Zarządu Krajowego partii Nowa Demokracja TAK.

3. Przewodniczący  Zarządu  Krajowego  działając  łącznie  z  innym członkiem Zarządu  Krajowego  partii
Nowa Demokracja TAK może ustanowić pełnomocników uprawnionych do reprezentowania partii Nowa
Demokracja TAK na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych w zakresie i na
warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 52
POŁĄCZENIE Z INNĄ PARTIĄ

1. Połączenie partii Nowa Demokracja TAK z inną partią lub partiami politycznymi może nastąpić na pod-
stawie porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami,

2. Treść porozumienia jest ustalana przez Zarząd Krajowy partii Nowa Demokracja TAK
                                                                                 § 53
                                                                ROZWIĄZANIE PARTII

1. Uchwałę o rozwiązaniu partii Nowa Demokracja TAK może podjąć Krajowe Zgromadzenie Członków
większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia.

2. Wniosek w sprawie  rozwiązania  partii  Nowa Demokracja  TAK może zgłosić  Zarząd Krajowy partii
Nowa Demokracja TAK lub grupa co najmniej ½ członków partii Nowa Demokracja TAK Podejmując
uchwałę o likwidacji partii Nowa Demokracja TAK Krajowe Zgromadzenie Członków wskazuje likwi-
datora i określa przeznaczenie środków finansowych i majątku, pozostałych po likwidacji.

3. Uchwała w przedmiocie rozwiązania partii Nowa Demokracja TAK podejmowana jest przez Zgromadze-
nie Krajowe Członków większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków Krajowego
Zgromadzenia.

§ 54
ZMIANA STATUTU

1. Zmiana  Statutu  może  nastąpić  uchwałą  Krajowego  Zgromadzenia  Członków podjętą  na  wniosek
Przewodniczącego  Zarządu  Krajowego,  większością  2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy
członków Krajowego Zgromadzenia Członków.

2. Wnioski w sprawie zmiany Statutu mogą składać do Zarządu Krajowego:
a) Zarządy Okręgów,
b) grupa co najmniej 150 członków partii Nowa Demokracja TAK.

3. W sprawach nie uregulowanych w Statucie lub budzących wątpliwości rozstrzyga Zarząd Krajowy. 
4. Wszystkie czynności przewidziane Statutem, w tym w szczególności doręczenia  mogą odbywać się drogą
teleinformatyczną za pomocą zatwierdzonych w drodze uchwały przez Zarząd Krajowy narzędzi.

Osoba reprezentująca Partię Nowa demokracja TAK
Przewodniczący:

Piotr Chmielowski


