STATUT PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ
Statut Prawicy Rzeczypospolitej z 22 lutego RP 2014

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
1. Niniejszy Statut określa cele, strukturę i zasady działania partii politycznej o nazwie
„Prawica Rzeczypospolitej”.
2. Prawica Rzeczypospolitej posługuje się skrótami nazwy „Prawica”, „Prawica Marka Jurka”,
i symbolem graficznym.
3. Prawica Rzeczypospolitej, zwana dalej Prawicą, działa na podstawie art. 11 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o partiach politycznych z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2001
Nr 79 poz. 857) zwanej dalej „Ustawą” i niniejszego Statutu.

§2.
1. Prawica ma osobowość prawną od chwili wpisania do ewidencji partii politycznych.
2. Obszarem działania Prawicy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawica może także działać
za granicą, o ile nie sprzeciwia się temu prawo danego państwa.
3. Siedzibą Prawicy jest Warszawa.
4. Nazwa, jej skrót oraz symbol graficzny Prawicy korzystają z ochrony prawnej.
5. Prawica może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji zrzeszających
partie polityczne, stowarzyszenia i ugrupowania o podobnych celach i założeniach programowych.

§3.
1. Prawica w swej działalności opiera się na chrześcijańskich zasadach społeczno – politycznych,
a w szczególności na nauce społecznej Kościoła Katolickiego.
2. Celem Prawicy jest działalność polityczna służąca dobru Rodzin, Narodu i Państwa Polskiego,
oraz kształtowanie życia społecznego zgodnie z zasadami etyki katolickiej.
3. Prawica realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub
sprawowanie władzy publicznej, w szczególności przez udział w wyborach parlamentarnych,
samorządowych i prezydenckich, oraz udział swoich członków we władzach rządowych
i samorządowych,
b) pobudzanie inicjatyw społeczno-gospodarczych,
c) działalność informacyjną i edukacyjną,
d) prowadzenie stałych analiz sytuacji społeczno-gospodarczej Państwa,
e) występowanie z propozycjami aktów prawnych,
f) inicjowanie w parlamencie, administracji rządowej i samorządowej
prawno- ustrojowych zgodnych z wartościami, celami i środkami Prawicy.

rozwiązań

4. Cele i zasady, jakimi kieruje się Prawica, zawarte są w Deklaracji Ideowo-Programowej Prawicy
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ROZDZIAŁ II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§4
1. Struktura organizacyjna Prawicy oparta jest na podziale administracyjnym państwa oraz na okręgi
Prawicy, okręgi są tożsame terytorialnie z okręgami do sejmu według załącznika nr 1 do Kodeksu
Wyborczego uchwalonego 5 stycznia 2011r
2. Podstawową jednostką organizacyjną Prawicy jest koło powiatowe, zwane dalej kołem.
3. Koło powoływane jest przez Zarząd Prawicy przez powołanie jego pełnomocnika po konsultacji
z Pełnomocnikiem Okręgowym właściwym terytorialnie dla danego koła.
4. W miastach liczących ponad 500 tys. mieszkańców tworzone są koła dzielnicowe. Kompetencje kół
powiatowych i dzielnicowych są jednakowe.
5. Zarząd Prawicy może powoływać koła zagraniczne.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, DZIAŁACZE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§5
Członkowie Prawicy dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych.

§6
1. Członkiem zwyczajnym Prawicy może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który
ukończył 18 lat i zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Statutu i uchwał Władz Prawicy.
2. Członkiem Prawicy nie może być osoba, która:
a) jest członkiem innej partii politycznej,
b) jest członkiem organizacji, której cele oparte są na wartościach sprzecznych z Deklaracją
Ideowo-Programową Prawicy,
c) została pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu lub Trybunału Stanu,
d) została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo,
e) postępuje sprzecznie z celami Prawicy,
f) została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego.

§7
1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Prawicy.
2. Osoby które podpisały Deklaracje Poparcia dla działań i programu Prawicy Rzeczypospolitej
nazywane są Działaczami Prawicy.
3. Rejestr Działaczy Prawicy prowadzi Sekretarz Generalny Prawicy
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§8
1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Prawicy jest podpisanie i złożenie przez zainteresowanego
deklaracji członkowskiej.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy Pełnomocnik Okręgowy lub Sekretarz Generalny
Prawicy, w każdym przypadku na wniosek zainteresowanego poparty przez dwóch członków
wprowadzających.
3. Tytuł członka honorowego Prawicy nadaje Zarząd Główny.

§9
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierania i bycia wybieranymi do władz Prawicy,
b) uczestniczenia w działalności Prawicy, w tym składania wniosków, podejmowania
i realizowania inicjatyw politycznych i organizacyjnych,
c) używania odznak organizacyjnych Prawicy,
d) odwoływania się od decyzji ich dotyczących do władz wymienionych w statucie.
2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego
prawa wyborczego, chyba że są jednocześnie członkami zwyczajnymi.

§ 10
Członek Prawicy ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Władz Prawicy, a także brania udziału w realizacji
jej programu oraz popularyzowania działalności Prawicy i dbania o jej rozwój organizacyjny,
b) sumiennie pełnić powierzone mu funkcje organizacyjne,
c) uczestniczyć w działalności swojego Koła i Okręgu Prawicy,
d) uczestniczyć w kampaniach wyborczych do parlamentu i samorządów i innych organów,
zgodnie z programem oraz zamierzeniami organizacyjnymi Prawicy,
e) regularnie wpłacać zadeklarowane składaki członkowskie, pod rygorem pozbawienia prawa do
uczestnictwa w Zjeździe Prawicy jako delegata lub wykreślenia z Krajowego Rejestru
Członków.

§ 11
1. Członkostwo w Prawicy wygasa w razie:
a) skreślenia przez Pełnomocnika Okręgowego z listy członków,
b) wykluczenia z Prawicy.
2. Skreślenie z listy członków następuje w wyniku:
a) śmierci,
b) wystąpienia zgłoszonego na piśmie władzy statutowej właściwej do przyjęcia członka,
c) utraty obywatelstwa polskiego lub praw publicznych, lub choćby częściowego
ubezwłasnowolnienia.
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§ 12
1. Za niewypełnienie obowiązków określonych w Statucie lub postępowanie w sposób niegodny członka
Prawicy, Pełnomocnik Okręgowy (lub w przypadku członka władz krajowych i pełnomocników
okręgowych – Zarząd Główny może orzec wobec członka następujące kary dyscyplinarne:
a) upomnienie,
b) zawieszenie w prawach członka na okres od miesiąca do roku,
c) wykluczenie z Prawicy.
2. Od decyzji Pełnomocnika Okręgowego, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo wniesienia
odwołania do Zarządu Głównego w terminie dwóch tygodni od jej doręczenia zainteresowanemu.
3. Od decyzji Zarządu Głównego, o której mowa w ust. 1, odwołanie nie przysługuje.

§ 13
1. Rejestr członków Prawicy w oparciu o deklaracje członkowskie prowadzą:
a) Pełnomocnicy Powiatowi,
b) Pełnomocnicy Okręgowi,
c) Sekretarz Prawicy prowadzi Krajowy Rejestr Członków, w oparciu o informacje od
Pełnomocników Powiatowych i Okręgowych.
2. Po przyjęciu członka Pełnomocnik Okręgowy:
a) oryginały deklaracji przesyła Sekretarzowi Prawicy który nadaje numer członkowski,
b) jedną kopię deklaracji przechowuje, drugą przesyła Pełnomocnikowi Powiatowemu.
3. Krajowy Rejestr Członków stanowi podstawę do stwierdzenia liczby członków uprawnionych do
uczestnictwa w Zjeździe Prawicy jako delegatów.
4. Zarząd Główny określa procedury rejestru członków przez Pełnomocników i Sekretarza Prawicy

ROZDZIAŁ IV.
WŁADZE PRAWICY
§ 14
1. Kadencja władz krajowych Prawicy trwa cztery lata. Początkiem i końcem kadencji Prezesa, Rady
Naczelnej i Krajowej Komisji Rewizyjnej jest każdorazowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
2. Wybory władz Prawicy są tajne i dokonywane spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 15
Władzami krajowymi Prawicy są:
a) Zjazd Prawicy,
b) Rada Naczelna,
c) Prezes Prawicy,
d) Prezydium Prawicy
e) Zarząd Główny,
f) Krajowa Komisja Rewizyjna,
g) Sekretarz Generalny Prawicy.

4

§ 16
Władzami wojewódzkim Prawicy są:
a) Koordynator Wojewódzki Prawicy
b) Zarząd Wojewódzki Prawicy,
c) Pełnomocnicy Okręgowi,

§ 17
Władzą powiatową jest:
a) Pełnomocnik Powiatowy,
b) Koło Powiatowe/Dzielnicowe.

§ 18
1. Uchwały oraz decyzje władz Prawicy sprzeczne z prawem lub Statutem Prawicy są nieważne.
Nieważność uchwał i decyzji może stwierdzać:
a) Rada Naczelna – w stosunku do uchwał Zjazdów Wojewódzkich,
b) Prezes Prawicy – w stosunku do decyzji Pełnomocników Okręgowych,
c) Pełnomocnik Okręgowy – w stosunku do decyzji Pełnomocników Powiatowych.

ROZDZIAŁ V
KRAJOWY ZJAZD PRAWICY
§ 19
1. Krajowy Zjazd jest najwyższą władzą Prawicy.
2. Zjazd sprawozdawczo wyborczy (Zsw):
a) uchwala programy i określa główne kierunki polityki Prawicy,
b) udziela absolutorium ustępującym Władzom Prawicy na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
c) wybiera i odwołuje:


Prezesa Prawicy,



członków Rady Naczelnej w liczbie ustalonej uchwałą zjazdu,



5 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,

d) uchwala Statut Prawicy oraz jego zmiany,
e) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Prawicy i przeznaczeniu jej majątku,
f) uchwala regulamin obrad Zjazdu Prawicy i wyborów krajowych władz Prawicy,
g) rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w sprawach przedstawionych przez władze krajowe oraz
przez delegatów.
3. Zjazd zwyczajny ma kompetencje opisane w ust. 2, z wyjątkiem punktów b i c.
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§ 20
1. Zjazd Prawicy zwołuje Prezes Prawicy, określając miejsce, termin i proponowany porządek obrad
Zjazdu. Decyzję o zwołaniu Zjazdu ogłasza się co najmniej na 4 tygodnie przed proponowanym
terminem obrad.
2. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Prawicy odbywa się co cztery lata.
3. W obradach Zjazdu Prawicy biorą udział delegaci wybierani przez zjazdy wojewódzkie oraz osoby na
prawach delegatów:
a) Prezes Prawicy oraz członkowie Zarządu Głównego i Prezydium Rady Naczelnej,
b) posłowie i senatorowie Prawicy,
c) Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.
4. Zjazd nadzwyczajny, w tym i nadzwyczajny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy, może być zwołany na
wniosek Zarządu Głównego albo na wniosek Rady Naczelnej. Zjazd nadzwyczajny obraduje tylko nad
sprawami, w których był zwołany.
5. Delegaci na ostatni Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Prawicy zachowują swój mandat na Zjazdach
zwyczajnych oraz w przypadku zwołania Zjazdu nadzwyczajnego.

§ 21
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, uchwały Zjazdu są podejmowane w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne.
3. Zjazd może podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym także w innych sprawach, niż określone w ust. 2.
4. Zjazd wybiera Prezesa Prawicy bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do udziału w Zjeździe. 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 kolejne głosowania
nad tymi dwoma kandydatami, aż do uzyskania przez jednego z nich wymaganej większości głosów.

ROZDZIAŁ VI
RADA NACZELNA
§ 22
1. Rada Naczelna nazywana też Radą Polityczną jest najwyższym organem Prawicy w okresie między
Zjazdami Prawicy.
2. Pracami Rady kieruje Prezes Prawicy.
3. Do kompetencji Rady Naczelnej należy:
a) wybór i odwoływanie, na wniosek Prezesa Prawicy: Wiceprezesów Prawicy i innych członków
Zarządu Głównego, bezwzględną większością głosów. W razie nie zaakceptowania osoby
wnioskowanej przez prezesa, Rada wybiera członków Zarządu spośród siebie do pełnego składu
zarządu,
b) wybór i odwoływanie wiceprzewodniczących Rady Naczelnej na wniosek Prezesa Prawicy,
c) uchwalanie bieżących celów polityki Prawicy,
d) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Prawicy do koalicji i organizacji międzynarodowych,
e) dokonywanie wykładni uchwał Zjazdu Prawicy i nadzór nad ich realizacją,
f) dokonywanie wykładni Statutu Prawicy,
g) uchwalanie na wniosek Zarządu Głównego ordynacji wyborczej na Zjazd Prawicy oraz Zjazdy
Okręgowe,
h) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Głównego kandydatów na posłów i senatorów,
i) określanie zasad delegowania kandydatów do Rady Naczelnej przez Zjazdy Okręgowe (na Zsw),
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j) uzupełnianie składu Krajowej Komisji Rewizyjnej jeśli liczba jej członków będzie mniejsza niż
trzech,
k) ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich regulowania,
l) określanie symbolu graficznego Prawicy,
m) powoływanie zespołów roboczych do opracowania analiz i ekspertyz określanie ich nazwy,
funkcji i składu.

§ 23
1. W skład Rady Naczelnej wchodzą:
a) Prezes Prawicy,
b) Członkowie Zarządu Prawicy,
c) Pełnomocnicy Okręgowi,
d) członkowie wybrani przez Zjazd Prawicy w liczbie określonej stosowną uchwałą Zjazdu,
e) posłowie i senatorowie Prawicy.
2. Rada Naczelna może, na wniosek Prezesa Prawicy, podjąć uchwałę o zwiększeniu liczby jej
członków przez kooptację, nie więcej jednak niż o 30% jej składu.
3. Posłowie i senatorowie nie będący członkami Prawicy, lecz będący członkami jej parlamentarnej
reprezentacji, są zapraszani na posiedzenia Rady Naczelnej i mogą w nich uczestniczyć z głosem
doradczym.
4. Posiedzenia Rady Naczelnej zwołuje:
a) Prezes Prawicy przynajmniej raz na pół roku,
b) Zarząd Główny Prawicy lub Prezes na pisemną prośbę 1/3 członków Rady Naczelnej w terminie
nie dłuższym niż 3 tygodnie, od daty złożenia wniosku.

ROZDZIAŁ VII
PREZES PRAWICY
§ 24
1. Prezes Prawicy kieruje pracami Zarządu Głównego, Rady Naczelnej oraz Prezydium Prawicy, oraz
wykonuje inne kompetencje określone w niniejszym Statucie.
2. Prezes Prawicy jednoosobowo reprezentuje Prawicę na zewnątrz lub czyni to Sekretarz Prawicy wraz
z jednym członkiem Prezydium Prawicy . Obejmuje to także zaciąganie zobowiązań majątkowych w
imieniu Prawicy.
3. Prezes Prawicy podpisuje w imieniu Prawicy dokumenty polityczne.

ROZDZIAŁ VIII
PREZYDIUM PRAWICY
§ 25
1. Prezydium Prawicy kieruje bieżącą działalnością Prawicy między zebraniami zarządu
2. W skład Prezydium Prawicy wchodzą:
a) Prezes Prawicy,
b) Wiceprezesi zarządu Prawicy, Sekretarz Generalny, Rzecznik Prawicy oraz wiceprzewodniczący
Rady Naczelnej,
c) przewodniczący reprezentacji parlamentarnej Prawicy,
3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.
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ROZDZIAŁ VIII
ZARZĄD GŁÓWNY
§26
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) wykonywanie uchwał Zjazdu Prawicy i Rady Naczelnej,
b) kierowanie bieżącą działalnością Prawicy,
c) powoływanie komisji problemowych
d) opracowywanie regulaminów organizacyjnych i zasad prowadzenia działalności jednostek
organizacyjnych Prawicy,
e) zgłaszanie propozycji kandydatów na posłów i senatorów Prawicy,
f) powoływanie i odwoływanie Pełnomocników Okręgowych, Powiatowych oraz Sekretarza
Prawicy na wniosek Prezesa Prawicy.

§ 27
1. W skład Zarządu Głównego Prawicy wchodzą:
a) Prezes Prawicy,
b) Wiceprezesi, w liczbie określonej uchwałą Rady Naczelnej,
c) przewodniczący reprezentacji parlamentarnej Prawicy,
d) Przewodniczący Zarządów Wojewódzkich,
e) Sekretarz Generalny
f) Rzecznik Prasowy
g) Dyrektora Krajowego Biura Prawicy Rzeczypospolitej
h) członkowie,
2. Liczba członków Zarządu Głównego nie może być większa niż 30.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Prawicy z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
co najmniej 2/3 członków Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał

§ 28
1. Wiceprezesi sprawują w zastępstwie Prezesa Prawicy powierzone przez niego funkcje.
2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa Prezesa Prawicy w Prawicy lub jego rezygnacji, jego funkcję
przejmuje jeden z wiceprezesów wybrany przez Radę Naczelną.

ROZDZIAŁ IX
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA
§ 29
1. Krajowa Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością wszystkich władz Prawicy pod
kątem zgodności z prawem, Statutem i uchwałami Zjazdu Prawicy.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Krajowa Komisja Rewizyjna może badać wszystkie
dokumenty Prawicy, żądać od członków władz Prawicy i pracowników biur sprawozdań i wyjaśnień
oraz dokonywać rewizji stanu majątku Prawicy.
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3. Krajowa Komisja Rewizyjna wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować
swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności kontrolnych.
4. Krajowa Komisja Rewizyjna składa na Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym sprawozdanie ze swej
działalności oraz przedkłada wnioski w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom
krajowym Prawicy.
5. Krajowa Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim posiedzeniu, które odbywa się nie później niż w
ciągu miesiąca od daty zakończenia Zjazdu Prawicy, wybiera ze swego składu Przewodniczącego,
zastępcę Przewodniczącego i sekretarza.
6. Krajową Komisję Rewizyjną zwołuje jej Przewodniczący w razie potrzeby, nie rzadziej jednak, niż
dwa razy w roku. Komisja przedstawia Radzie Naczelnej raz w roku sprawozdania z działalności.
7. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych krajowych władzach
Prawicy; nie mogą też być Pełnomocnikami Okręgowymi ani Powiatowymi.
8. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej, a w jego zastępstwie – upoważniony przez niego
członek Krajowej Komisji Rewizyjnej – może brać udział w posiedzeniach wszystkich władz
statutowych Prawicy jako obserwator.

ROZDZIAŁ X
WŁADZE WOJEWÓDZKIE I OKRĘGOWE
§ 30
1. W Zjeździe Wojewódzkim mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Prawicy z terenu danego
województwa, mający uregulowane składki członkowskie. Jeżeli liczba członków danego województwa
przekracza 100, w Zjeździe uczestniczą delegaci wybrani przez koła powiatowe, wg ordynacji
uchwalonej przez Radę Naczelną.
2. W Zjeździe Wojewódzkim uczestniczą także na prawach delegata:
a) Pełnomocnicy Okręgowi i Pełnomocnicy Powiatowi, działający na terenie danego województwa,
b) posłowie i senatorowie będący członkami Prawicy, wybrani z danego województwa.
3. Do kompetencji Zjazdu Wojewódzkiego należy:
a) dyskusja nad problemami politycznymi województwa,
b) wskazywanie ogólnych kierunków działań władzom Prawicy służących danemu województwie,
c) wybór delegatów na Zjazd Prawicy,
d) wybór członków Zarządu Województwa.
4. Zwyczajny Zjazd Województwa zwoływany jest przez Koordynatora Wojewódzkiego nie rzadziej niż
raz na cztery lata.
5. Przewodniczący zarządu Wojewódzkiego zwołuje Nadzwyczajny Zjazd na żądanie:
a) Zarządu Głównego lub Krajowej Komisji Rewizyjnej,
b) co najmniej 2/3 pełnomocników powiatowych lub 1/2 członków z danego województwa,

§ 31
1. Do kompetencji Zarządu województwa należy:
a) podejmowanie uchwał o znaczeniu lokalnym i regionalnym,
b) dokonywanie wykładni uchwał Zjazdu Wojewódzkiego Prawicy oraz nadzór nad ich realizacją,
c) opiniowanie przygotowanych przez Pełnomocników Okręgowych listy kandydatów na posłów
i senatorów z terenu województwa, zgłaszanych Zarządowi Głównemu,
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d) powoływanie wojewódzkich komisji problemowych.
2. Pracami zarządu wojewódzkiego kieruje Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego.

§ 32
a) W skład Zarządu województwa wchodzą osoby wybrane przez Zjazd
b) Koordynator Wojewódzki zwany Przewodniczącym oraz dwóch wiceprzewodniczących,
c) Pełnomocnicy Okręgowi z danego województwa,
d) Posłowie i senatorowie Prawicy wybrani z danego województwa z głosem doradczym,
2. Maksymalna liczba członków zarządu wraz z pełnomocnikami okręgowymi to 12 osób.
3. Posiedzenia Zarządu województwa zwołuje Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego przynajmniej
raz na rok lub na pisemny wniosek 1/3 członków Zarządu województwa, Przewodniczący Zarządu
Wojewódzkiego zwołuje posiedzenie w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od daty złożenia
wniosku.

§ 33
1. Okręgi tworzone są przez Zarząd Główny przez powołanie pełnomocnika okręgowego.
2. Do władz okręgowych stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów V-IX ze zmianami wynikającymi
z niniejszego rozdziału.

§ 34
1. Do kompetencji Pełnomocnika Okręgowego należą wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem
Prawicy na terenie Okręgu, niezastrzeżone dla innych organów Prawicy, w tym zgłaszanie
Zarządowi Głównemu kandydatów na posłów i senatorów z terenu Okręgu oraz list kandydatów w
wyborach samorządowych.
2. Pełnomocnik Okręgowy przesyła do końca stycznia Sekretarzowi Prawicy sprawozdanie ze swej
działalności z minionego roku wraz z aktualną liczbą członków Prawicy w Okręgu z weryfikacją
płacenia przez nich składek. Ostatnie złożone w terminie sprawozdanie stanowi podstawę obliczania
liczby delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe Prawicy.
3. Pełnomocnik Okręgowy odpowiedzialny jest za koordynację zbieranych składek członkowskich w
kołach na terenie całego okręgu.
4. Pełnomocnik Okręgowy zwołuje zebrania Pełnomocników Powiatowych (działający w powiatach
leżących na terenie Okręgu) nie rzadziej niż raz na kwartał.

ROZDZIAŁ XI
WŁADZA POWIATOWA
§ 35
1. Władzą powiatową Prawicy jest Pełnomocnik Powiatowy i Zebranie Koła.

§ 36
1. Do kompetencji Pełnomocnika Powiatowego należy prowadzenie spraw Prawicy na szczeblu powiatu
w przypadkach, gdzie niniejszy Statut nie przewiduje kompetencji innych władz Prawicy.
a) Pełnomocnik Powiatowy kieruje pracami Koła Powiatowego,
b) Pełnomocnik Powiatowy przygotowuje listy kandydatów Prawicy w wyborach do wszystkich
szczebli samorządu na terenie powiatu,
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c) Pełnomocnik Powiatowy przesyła do końca grudnia Pełnomocnikowi Okręgowemu
sprawozdanie ze swojej działalności za miniony okres wraz z aktualną liczbą członków koła z
weryfikacją płacenia przez nich składek. Ostatnie złożone w terminie sprawozdanie stanowi
podstawę obliczania ilości członków lub delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe
Okręgowym.
d) Pełnomocnik Powiatowy może powołać zarząd powiatowy w skład którego wejdą powołani
przez niego koordynatorzy gminni.

§ 37
1. Do kompetencji Zebrania Koła należy:
a) wybór delegatów na Zjazd Województwa,
b) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Pełnomocnika Powiatowego lub inną
władzę Prawicy.
2. Zebranie Koła zwołuje Pełnomocnik Powiatowy, z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie co
najmniej 1/2 liczby członków Koła. Zebrania Koła odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

ROZDZIAŁ XII
SEKRETARZ GENERALNY PRAWICY
§38
1. Sekretarz Prawicy koordynuje działanie struktur okręgowych i powiatowych Prawicy poprzez:
a) współpracę ze strukturami Prawicy oraz pozyskiwanie od nich informacji potrzebnych do jego
pracy,
b) wnoszenie do pracy zarządu spraw związanych z funkcjonowaniem struktur,
c) zapewnienie kontaktu Władz Krajowych ze strukturami Prawicy,
d) aktualizowanie Krajowego Rejestru Członków,
e) zwołanie nadzwyczajnego zjazdu wojewódzkiego,
2. Sekretarz Prawicy powołuje Pełnomocnika Finansowego oraz Skarbnika Krajowego Prawicy,
mających w kompetencji prowadzenie spraw z zakresu gospodarki finansowej Prawicy,
3. Sekretarz Prawicy powołuje Biuro Krajowe, dla zapewnienia obsługi organizacyjnej organów
Prawicy. Biurem Krajowym kieruje Dyrektor Biura, powoływany przez Sekretarza Prawicy.
4. Sekretarz Prawicy powołuje Biuro Prasowe, dla zapewnienia obsługi medialnej. Biurem Prasowym
kieruje Rzecznik Prawicy, powoływany przez Sekretarza Prawicy.
5. Sekretarz Prawicy co najmniej raz do roku składa sprawozdanie ze swej działalności na posiedzeniu
Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ XIII
ZASADY PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ WŁADZE PRAWICY
§ 39
1. Uchwały władz Prawicy są ważne, jeżeli w ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej połowa
członków danej władzy, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. Uchwały władz Prawicy wymagają zwykłej większości głosów, jeśli Statut nie stanowi inaczej.
3. Jeżeli w niniejszym Statucie dla ważności uchwał wymagana jest bezwzględna większość głosów
należy przez to rozumieć większość przekraczającą 50% oddanych głosów ważnych.
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4. Posiedzenia Prezydium Prawicy, Zarządu Głównego, oraz Rady Naczelnej są ważne jeżeli
uczestniczy w nich co najmniej 1/3 członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni (pisemnie
lub mailowo lub telefonicznie) o posiedzeniu na co najmniej 48 godzin wcześniej. Obowiązek
zawiadomienia nie zachodzi, jeśli na ostatnim posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu
Głównego. Uznaje się za zatwierdzone statutowo obrady jeśli obradował organ nadrzędny (Krajowy
Zjazd Prawicy dla Rady Naczelnej i Zarządu Głównego oraz Rada Naczelnej dla Zarządu Głównego).

ROZDZIAŁ XIV
MAJĄTEK PRAWICY
§ 40
1. Źródła finansowania działalności Prawicy są jawne i podlegają kontroli sądu oraz Państwowej
Komisji Wyborczej w trybie określonym w Ustawie.
2. Źródła majątku Prawicy określone są ustawą o partiach politycznych.
3. Sekretarz Prawicy z Pełnomocnikiem Finansowym sporządza, przewidziane przez przepisy ustawy,
sprawozdania finansowe, coroczną informację finansową, sprawozdanie o źródłach pozyskania środków
finansowych i przedstawia je Krajowej Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia.

§ 41
1. Oświadczenia woli w imieniu Prawicy składa Prezes Prawicy. Prezes Prawicy może udzielić
pełnomocnictwa członkom Prezydium Prawicy oraz Zarządu Głównego do składania oświadczeń woli
w imieniu Prawicy.
2. Pełnomocnicy Okręgowi i Powiatowi oraz członkowie władz kół, a także Dyrektor Biura Krajowego
i pełnomocnik finansowy Funduszu Wyborczego składają oświadczenia woli w imieniu Prawicy na
podstawie pełnomocnictw udzielonych im przez Prezesa Prawicy. Pełnomocnictwo może być odwołane
bez podania przyczyn i określa maksymalną kwotę, do jakiej pełnomocnik może zaciągnąć
zobowiązanie w imieniu Prawicy.

ROZDZIAŁ XV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 42
Uchwalenie nowego Statutu lub zmian w Statucie, dokonywane jest przez Zjazd Prawicy i wymaga
większości 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub
bezwzględnej większości głosów gdy zmiana jest dokonywana na wniosek Prezesa Prawicy.

§ 43
Uchwały o rozwiązaniu się Prawicy oraz o połączeniu się Prawicy z inną partią lub partiami
politycznym mogą być podjęte większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3
delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe Prawicy. Zjazd Prawicy podejmuje równocześnie
uchwałę o przeznaczeniu pozostałego majątku.
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