STATUT
PARTII LIBERTARIANIE

Tekst przyjęty na Kongresie Założycielskim Partii Libertarianie w dniu 11 stycznia 2020
roku.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Partia Libertarianie – zwana dalej „Partią” – jest partią polityczną działającą na
podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o partiach
politycznych, innych ustaw stanowiących o funkcjonowaniu partii politycznych i
niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem.
2. Partia posiada osobowość prawną.
3. Partia używa nazwy: Libertarianie.
4. Partia posługuje się skrótem: Libertarianie.
5. Partia działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, jeżeli nie
jest to sprzeczne z ustawodawstwem danego państwa.
6. Siedzibą Partii jest miasto Rybnik.

§2
1. Nazwa Partii, jej skrót oraz symbol korzystają z ochrony prawnej.
2. Symbolem Partii jest znak graficzny, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Statutu.

§3
1. Partia może w swojej działalności współpracować z organizacjami pozarządowymi.
2. Partia może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających
partie polityczne i organizacje oraz może współpracować z takimi organizacjami.

ROZDZIAŁ II
CELE
§4
Celami Partii są przede wszystkim:
1) wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działanie państwa
2) udział w życiu publicznym
3) wysuwanie kandydatów na stanowiska organów państwowych i samorządowych
4) dbanie o stabilny rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej
5) gwarancja bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
6) umacnianie pozycji Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO
§5
1. Członkiem Partii może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który najpóźniej w
dniu złożenia deklaracji ukończył 18 lat, akceptuje cele i Program Partii, ma
nieposzlakowaną opinię.
2. Nie może być członkiem Partii osoba, która:
1) jest członkiem innej partii politycznej,
2) została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3) została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo,
4) została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu lub przez
Trybunał Stanu,
5) została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z
urzędu.
3. Warunkiem przyjęcia osoby do Partii jest złożenie Sekretarzowi albo Zarządowi Partii
podpisanej deklaracji członkowskiej, której wzór ustalany jest przez Zarząd Partii.
4. Decyzje o przyjęciu osoby do Partii wydaje Sekretarz Partii.
5. Decyzja o przyjęciu osoby do Partii oraz wpis do ewidencji członków następują w
terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia deklaracji.

6. Potwierdzeniem przynależności do Partii jest wpis do ewidencji członków, którą
prowadzi Sekretarz Partii.
§6
1. Członkowie Partii mają równe prawa.
2. Członkowie partii mają prawo do:
1) uczestniczenia w Konwencie Partii,
2) kandydowania do organów Partii,
3) kandydowania na każdą funkcję w Partii,
4) składania wniosków, inicjatyw politycznych i organizacyjnych,
5) brania udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych,
6) odwoływania się od decyzji organów Partii do Zarządu Partii,
7) wglądu do dokumentów partyjnych z wyłączeniem danych wrażliwych i
chronionych przez prawo lub chronionych ze względu na szczególny interes partii.
3. Członkowie Partii są zobowiązani do:
1) przestrzegania Statutu i obowiązującego prawa wewnątrzpartyjnego,
2) wypełniania powierzonych zadań w związku z wykonywaną funkcją,
3) regularnego opłacania składki członkowskiej,
4) aktywnego uczestniczenia w działalności Partii,
5) dbania o dobre imię Partii,
6) uczestniczenia w kampaniach wyborczych oraz akcjach społeczno-politycznych.
§7
Członkostwo w Partii wygasa w razie:
1) śmierci członka,
2) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
3) wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w § 5 ust. 2 Statutu,
4) w przypadku określonym w § 10 p. 4),
5) w przypadku określonym w § 9 ust. 2,
6) nieopłacania składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

§8
Zawieszenie w prawach członka następuje w razie:
1) decyzji Zarządu Partii o zawieszeniu członkostwa wydanej na pisemny wniosek
członka,
2) w przypadku określonym w § 10 p. 3),
3) nieopłacania składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
§9
1. Posłowie, Senatorowie, Eurodeputowani, radni sejmiku, którzy są członkami Partii
tworzą na szczeblu ogólnopolskim lub regionalnym Klub, Koło lub Zespół i są
zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w ich pracach.
2. Odmowa pracy w Klubie, Kole lub Zespole jest równoznaczna z rezygnacją z
członkostwa w Partii.
3. Zarząd może wyrazić zgodę na członkostwo osób pełniących funkcje określone w §8
ust. 1 w innych klubach, kołach lub zespołach.
§ 10
Za nie wypełnianie obowiązków określonych w Statucie lub postępowanie w sposób
niegodny członka Partii, Sąd Koleżeński na wniosek Sekretarza, Zarządu Koła, Zarządu lub
Prezesa, może orzec wobec członka następujące kary dyscyplinarne:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenie w prawach członka na czas określony lub nieokreślony,
4) wydalenia z partii.
ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA TERENOWA
§ 11
1. Podstawowymi jednostkami struktury terenowej Partii są Koła.
2. Wszyscy członkowie Partii należą do Kół.
3. Koło obejmuje terytorium uregulowane przez Zarząd Partii obejmujące swoim
zasięgiem jeden lub więcej niż jeden okręg wyborczy.
4. Koła rejestruje Zarząd Partii na wniosek minimum trzech członków zamieszkujących
terytorium, na którym ma zostać zawiązane nowe Koło.

5. Każde Koło wybiera Zarząd Koła według własnych zasad spisanych, bądź
tradycyjnych.
6. W skład Zarządu Koła wchodzą:
1) Przewodniczący Koła;
2) Wiceprzewodniczący Koła;
3) Sekretarz Koła;
7. Koło zatwierdza listy wyborcze do wyborów samorządowych na poziomie powiatu i
gminy oraz decyduje o udziale w koalicji wyborczej w ramach gminy lub powiatu.
ROZDZIAŁ V
ORGANY PARTII
§ 12
1. Organami terenowymi Partii są:
1) Koła;
2) Zarządy Kół;
2. Organami Partii są:
1) Konwent
2) Zarząd Partii
3) Prezes
4) Wiceprezesi
5) Komisja Rewizyjna
6) Sąd koleżeński
§ 13
1. Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Partii oświadczeń woli przy
czynnościach prawnych są:
1) Prezes,
2) Wiceprezes wraz z inną osobą wchodzącą w skład Zarządu działający łącznie.
2. Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Partii oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych, których wartość przekracza 50% sumy składek
członkowskich, które wpłynęły w miesiącu poprzedzającym, są:

1) Prezes wraz ze Skarbnikiem działający łącznie,
2) Wiceprezes wraz z inną osobą wchodzącą w skład Zarządu oraz Skarbnikiem
działający łącznie.
3. Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Partii oświadczeń woli w zakresie
praw i obowiązków majątkowych, których wartość przekracza 100% sumy składek
członkowskich, które wpłynęły w miesiącu poprzedzającym, są:
3) Prezes wraz ze Skarbnikiem działający łącznie za uprzednią zgodą zarządu
wyrażoną w uchwale,
4) Wiceprezes wraz z inną osobą wchodzącą w skład Zarządu oraz Skarbnikiem
działający łącznie za uprzednią zgodą zarządu wyrażoną w uchwale.
§ 14
1 Uchwały kolegialnych organów Partii są wiążące, jeśli w głosowaniach uczestniczy co
najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania. Przepis ten nie dotyczy uchwał Kongresu.
2

Jeśli przepis nie stanowi inaczej, decyzje kolegialnych organów Partii podejmowane
są zwykłą większością głosów.
§ 15

1. O ile Statut nie stanowi inaczej, kadencja wszystkich organów Partii trwa dwa lata.
2. Kadencja liczy się od dnia wyborów i kończy z chwilą wyboru nowych władz.
3. Szczegółowy tryb wyboru władz może określać właściwy regulamin.
§ 16
1. Uchwały organów Partii sprzeczne z prawem lub Statutem Partii są nieważne.
2. Nieważność uchwał stwierdza Komisja Rewizyjna.
ROZDZIAŁ VI
KONWENT
§ 17
1. Konwent jest najwyższą władzą Partii.
2. Do kompetencji Konwentu należą:
1) zmiana Statutu
2) wybór Prezesa wraz z wiceprezesami
3) zmiana symbolu Partii

4) zmiana nazwy Partii
5) wybór 6 członków Zarządu Partii
6) odwołanie Zarządu Partii
7) decyzja w sprawie rozwiązania się Partii lub połączenia Partii z inną partią
8) uchwalanie apeli i stanowisk
3. Inicjatywę uchwałodawczą na Konwencie posiada Zarząd Partii oraz Prezes.
4. Decyzja o zmianie Statutu, rozwiązaniu się Partii lub o połączeniu Partii z inną partią
polityczną może zostać podjęta większością 2/3 głosów.
5. W Konwencie może wziąć udział każdy członek Partii wpisany do ewidencji
członków Partii prowadzonej przez Sekretarza Partii.
6. Konwent zwyczajny zwoływany jest co dwa lata w celu wybrania nowych organów
Partii. Zarząd Partii lub Komisja Rewizyjna mogą zdecydować o zwołaniu Konwentu
nadzwyczajnego w przypadkach określonych w §17 ust. 7.
7. Konwent Nadzwyczajny może być zwołany w celu:
1) wyboru nowych władz Partii zgodnie z § 21 ust. 6 p. 5,
2) zmiany Statutu,
3) zmiany symbolu Partii,
4) zmiany Nazwy Partii,
5) połączenia się z inną partią,
6) rozwiązania Partii.
8. Konwent prowadzony jest przez Spikera Konwentu.
9. Konwent rozpoczyna Spiker Senior, będący najstarszym uczestnikiem Konwentu,
który prowadzi Konwent do momentu wyboru Spikera Konwentu.
ROZDZIAŁ VII
ZARZĄD PARTII
§ 18
1. Zarząd Partii powoływany jest na dwuletnią kadencję przez Konwent.
2. W skład Zarządu Partii wchodzi:
1) Prezes Partii,

2) dwóch wiceprezesów,
3) sześciu członków Zarządu Partii wybieranych przez Konwent.
3. Członków Zarządu Partii wskazanych w § 18 ust. 2 Konwent wybiera spośród
nieograniczonej liczby kandydatów osoby największą ilością głosów.
4. O ile przepis nie stanowi inaczej, decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą
większością głosów. W przypadku równej ilości głosów podjętych przez Zarząd Partii,
głos decydujący posiada Prezes.
5. Zarząd posiada inicjatywę Uchwałodawczą podczas Kongresu.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Partii.
7. Do zadań Zarządu Partii należą:
1) realizacja uchwał Kongresu
2) wybór członków, powoływanie oraz określanie kompetencji Organów Partyjnych
nieokreślonych w Statucie
3) wybór:
a) Skarbnika
b) Sekretarza
c) Rzecznika Partii
4) rejestracja Kół Partyjnych na wniosek członków, a także ewentualne ich
rozwiązywanie
5) tworzenie list do Sejmików Województw, Sejmu i Senatu oraz Parlamentu
Europejskiego
6) zatwierdzanie wydatków przekraczających 50% sumy miesięcznych składek za
miesiąc poprzedzający
7) zatrudnianie oraz wydawanie innym organom zgód na zatrudnienie pracowników
8) ustalanie wysokości składek oraz sposobu ich pobierania
9) uchwalanie budżetu Partii
10) wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji w ramach organu, jeżeli funkcja jej
poprzednika została zakończona przedwcześnie.
ROZDZIAŁ VIII
PREZES
§ 19

1. Prezes reprezentuje Partię na zewnątrz.
2. Prezes jest wybierany przez Konwent Zwyczajny Partii i kandyduje wraz z dwoma
wiceprezesami.
3. Wybory na stanowisko Prezesa dokonywane są spośród nieograniczonej liczby
kandydatów w kilku turach:
1) W pierwszej turze bierze udział dowolna liczba kandydatów
2) W drugiej turze bierze udział maksymalnie pięciu kandydatów z największą liczbą
głosów
3) W kolejnych turach za każdym razem odpada kandydat z najmniejszą liczbą
głosów.
4) Głosowania odbywają się do momentu osiągnięcia przez jednego z kandydatów
50% głosów.
4. Do zadań Prezesa należą:
1) reprezentacja Partii na zewnątrz
2) zwoływanie Kongresu Zwyczajnego w terminie do miesiąca przed zakończeniem
kadencji organów Partii
ROZDZIAŁ IX
WICEPREZESI
§ 20
1. W razie nieobecności Prezesa, jego obowiązki pełni Pierwszy Wiceprezes.
2. W przypadku przedwczesnego zakończenia kadencji Prezesa, Pierwszy Wiceprezes
przejmuje jego stanowisko. W tej sytuacji stanowisko Pierwszego Wiceprezesa
przejmuje dawny Drugi Wiceprezes, a nowy Prezes powołuje Drugiego Wiceprezesa.
ROZDZIAŁ X
KOMISJA REWIZYJNA
§ 21
1. Komisja rewizyjna wykonuje funkcję kontrolną w partii.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzy osoby.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Konwent spośród nieograniczonej
liczby kandydatów i uzyskały największą liczbę głosów.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Partii.

5. Komisja Rewizyjna jest nieodwoływalna. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpoczyna
się i kończy wraz z kadencją Zarządu Partii.
6. Komisja rewizyjna:
1) kontroluje zgodność uchwał Zarządu ze Statutem i wiążącymi uchwałami
Konwentu,
2) kontroluje przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz
zaciągania zobowiązań majątkowych,
3) nadzoruje i kontroluje pracę Prezesa, Wiceprezesów i Zarządu,
4) może wydawać wytyczne dotyczące działalności organów Partii,
5) odwołuje władze Partii w przypadku rażącego, długotrwałego naruszania aktów
normatywnych Partii lub działania na szkodę Partii oraz w takim przypadku
niezwłocznie zwołuje Konwent w celu wybrania nowych władz.
ROZDZIAŁ XI
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 22
1. Sąd koleżeński realizuje funkcję sądowniczą wewnątrz Partii.
2. W skład Sądu koleżeńskiego wchodzi trzy osoby.
3. Członkowie Sądu koleżeńskiego wybierani są przez Konwent spośród nieograniczonej
liczby kandydatów i uzyskały największą liczbę głosów.
4. Sąd koleżeński:
1) rozpatruje sprawy dotyczące działalności niezgodnej ze Statutem członków Partii
2) rozpatruje sprawy pomiędzy członkami Partii
3) rozpatruje spory kompetencyjne pomiędzy organami Partii
4) rozpatruje sprawy dotyczące usunięcia członka z Partii bądź jego zawieszenia w
prawach członka
5. Sąd koleżeński działa na wniosek organów wymienionych w § 12 ust. 2 p. 1 – 5.
6. Sąd koleżeński wydaje wiążące orzeczenia.
7. Sąd koleżeński może orzekać kary indywidualne wymienione w § 10 Statutu.
ROZDZIAŁ X
SKARBNIK
§ 23

1. Skarbnik jest wybierany, kontrolowany i odwoływany przez Zarząd Partii.
2. Skarbnik powołuje i koordynuje Radę Finansową.
3. Do zadań Rady Finansowej należą:
1) pobieranie składek członkowskich
2) przekazywanie Sekretarzowi comiesięcznych raportów dotyczących wpłaconych
przez członków składek
3) zatwierdzanie wydatków do wysokości sumy 50% składek za miesiąc
poprzedzający
4) sporządzanie sprawozdania finansowego Partii lub wyznaczenie osoby, która
sporządzi sprawozdanie finansowe(za zgodą Zarządu)
5) obsługa konta bankowego Partii

§ 24
1. Jest wybierany, odwoływany i kontrolowany przez Zarząd Partii.
2. Do zadań Sekretarza należy:
1) prowadzenie ewidencji członków Partii
2) wydawanie legitymacji Partyjnych
3) prowadzenie dokumentacji głosowań w Kongresie nadzwyczajnym
4) wysyłanie przypomnień o zaległościach w płaceniu składek
5) wnioskowanie o zawieszenie członkostwa w przypadku braku płatności przez 3
kolejne miesiące
6) wnioskowanie o usunięcie członka w przypadku braku płatności przez 12
kolejnych miesięcy
ROZDZIAŁ XII
INNE PRZEPISY DOTYCZĄCE ORGANÓW
§ 25
1. Hierarchia aktów prawa wewnętrznego Partii:
1) Statut Partii
2) Uchwały Konwentu

3) Uchwały Zarządu Partii
4) Decyzje Prezesa
5) Uchwały lokalne Kół
2. Organy Partii prowadzą ewidencję uchwał i wydanych decyzji.
ROZDZIAŁ XIII
MAJĄTEK PARTII
§ 26
1. Źródła finansowania działalności Partii są jawne i podlegają kontroli sądu oraz
Państwowej Komisji Wyborczej w trybie określonym w art. 38 i 39 Ustawy o partiach
politycznych.
2. Majątek Partii stanowią:
1) nieruchomości
2) ruchomości
3) składki członkowskie
4) darowizny, spadki, zapisy
5) dotacje z budżetu państwa przydzielane w trybie art. 28 Ustawy o partiach
politycznych
6) dochody z majątku Partii
3. Partia może tworzyć fundusz wyborczy na zasadach określonych Ustawą.
4. Przewidziane przez Ustawę sprawozdanie finansowe sporządza Skarbnik i jest
zatwierdzane przez Zarząd Partii.
ROZDZIAŁ XIV
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 27
1. Zmiany w niniejszym Statucie bądź wprowadzenie nowego Statutu Partii wymagają
dla swej ważności uchwały Kongresu podjętej większością 2/3 głosów.
2. Uchwała o połączeniu się z inną partią może zostać podjęta na Konwencie
większością 2/3 głosów.
ROZDZIAŁ XV
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
§ 28

1. Do czasu wybrania przez pierwszy Konwent Zwyczajny wszystkich organów Partii,
kompetencje wszystkich organów partii sprawuje Prezes i dwóch Wiceprezesów
wybrani na Konwencie.
2. Uczestnicy Konwentu Założycielskiego stają się pierwotnymi członkami partii.
3. Lista uczestników Konwentu Założycielskiego wraz z podpisami zostanie dołączona
jako Załącznik 2 do Statutu.
4. Po zarejestrowaniu Partii w ciągu dwóch miesięcy zostanie zwołany pierwszy
Konwent Zwyczajny w celu wyboru organów Partii.
5. Prezes i Wiceprezesi uchwalają wzór deklaracji członkowskiej obowiązujący do
zmiany lub potwierdzenia wzoru przez wybrany na Kongresie Zwyczajnym Zarząd.

