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STATUT MŁODEJ POLSKI 2018
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Młoda Polska 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
i niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem.
§2
Młoda Polska może używać skróconej nazwy: MP.
§3
Młoda Polska działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§4
Młoda Polska posiada osobowość prawną.
§5
Siedzibą partii jest m.st. Warszawa.
§6
Nazwa, skrót i symbole Młodej Polski podlegają ochronie prawnej przewidzianej
dla dóbr osobistych.
§7
Partia może posiadać sztandar. Jego wzór określa Rada Krajowa Młodej Polski.
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§8
Młoda Polska opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§9
Młoda Polska może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach ideowo –
programowych, w tym również działających na terenie innych krajów.

ROZDZIAŁ II
CELE MŁODEJ POLSKI
§1
Celami Młodej Polski są:
1. Udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Umocnienie niepodległego bytu i międzynarodowej pozycji Naszego
Kraju,
3. Szerzenie postaw patriotycznych oraz wzmacnianie solidarności
społecznej i narodowej Polaków,
4. Umocnienie siły i bezpieczeństwa Państwa Polskiego, a w
szczególności jego niezależności w podejmowaniu decyzji w
interesie Obywateli Polaków,
5. Obrona interesów Narodu Polskiego, w celu zapewnienia
Obywatelom Polski dobrobytu i rozwoju,
6. Szerzenie idei „Monetarnego Patriotyzmu” w celu zapewnienia
bezpieczeństwa finansowego i gospodarczego Państwa Polskiego,
Strona 3 z 28

STATUT MŁODEJ POLSKI 2018
7. Umocnienia demokracji, praworządności i wolności obywatelskich,
8. Działanie na rzecz Dobra społecznego i rozwoju gospodarczego
Polski,
9. Działanie na rzecz zniesienia różnic społecznych, kierowanie się ideą
Dobra publicznego,
10. Rozwój kultury, nauki oraz zniesienie barier ograniczających
możliwości awansu społecznego,
11. Ochrona

środowiska

i

naturalnych

zasobów,

zapewnienie

bezpieczeństwa ekologicznego Państwa Polskiego ,
12. Ochrona dziedzictwa i dorobku kulturowego Narodu Polskiego.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE MŁODEJ POLSKI
§1
Członkiem partii może zostać osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie,
2. Ukończyła 18 lat,
3. Korzysta z pełni praw publicznych,
4. Zaakceptuje cele Młodej Polski, formy działania oraz zasady
określone w niniejszym Statucie, regulaminach wewnętrznych oraz
decyzjach władz Młodej Polski,
5. Złożyła pisemną deklarację w dowolnym kole,
6. Uiściła opłatę wpisową,
7. Spełnia inne wymogi określone okresowo przez Radę Krajową
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§2
O przyjęciu do partii decyduje koło, w drodze uchwały podjętej w obecności
zainteresowanego nie później niż 3 miesiące od złożenia deklaracji. Uchwałę
przekazuje

się

niezwłocznie

do

Rady

Powiatowej.

Potwierdzeniem

przynależności do partii jest legitymacja partyjna.
§3
Rada powiatowa może uchylić uchwałę o przyjęciu do partii, po rozpatrzeniu
sprzeciwu wniesionego przez grupę składającą się z pięciu członków lub z własnej
inicjatywy w ciągu miesiąca od daty przekazania uchwały przez koło.
§4
Od decyzji Rady Powiatowej przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu
Partyjnego. Orzeczenie Krajowego Sądu Partyjnego jest ostateczne.
§5
Utrata członkostwa w partii ustaje wskutek:
1. Wystąpienia z partii zgłoszonego na piśmie lub ustnie podczas
posiedzenia Rady,
2. Zwrotu legitymacji członkowskiej,
3. Działania na szkodę Młodej Polski lub przeciwko jego członkom,
4. Całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia,
5. Popełnienia przestępstwa z niskich pobudek albo skierowania
przeciwko danemu członkowi aktu oskarżenia o przyjęcia lub
wręczenie korzyści majątkowej,
6. Zaniechania przez okres co najmniej 6 miesięcy opłacenia składek
członkowskich,
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7. Wykluczenia członka przez Krajowy Sąd Partyjny,
8. Naruszenia

obowiązków

członka

Młodej

Polski

zawartych

niniejszym Statucie,
9. Śmierci,
10. Rozwiązania Młodej Polski.
§6
Skreślenie członka z listy Młodej Polski dokonuje się w drodze uchwały Rady
Powiatowej, z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa. Od powyższej decyzji
przysługuje odwołanie do Krajowej Rady w terminie 7 dni od doręczenia
uchwały.
§7
W przypadku utraty członkostwa z powodów, o których mowa w paragrafie 5,
ustępie 6, członek może złożyć do organu dokonującego skreślenia o
przywrócenie członkostwa po uregulowaniu zaległych składek.
§8
Ustanie członkostwa nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w
stosunku do Młodej Polski, ani też względem majątku Młodej Polski.
§9
Członek partii może zawiesić swoje członkostwo w partii.
§10
Zawieszenie członkostwa, o którym mowa w paragrafie 9 nie zwalnia
zawieszonego z obowiązku opłacenia składki członkowskiej.
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§11
Zawieszenie członkostwa powoduje utratę pełnionych w partii funkcji oraz utratę
biernego oraz czynnego prawa wyborczego w partii, a także zakaz ubiegania się
z rekomendacji partii o mandat w organach władzy publicznej.
§12
Zawieszenie członkostwa nie wyklucza postępowania przed Krajowym Sądem
Partyjnym.
§13
Członkowie partii mają równe prawa.
§14
Członek partii ma prawo:
1. Udziału w działalności Młodej Polski,
2. Wybierania oraz bycia wybieranym, powoływanym w skład
organów Młodej Polski,
3. Kandydowania zgodnie z decyzjami władz Młodej Polski w wyborach
do organów władzy publicznej z list zgłoszonych lub popartych przez
Młoda Polska,
4. Zgłaszania inicjatyw politycznych lub organizacyjnych do władz
Młodej Polski,
5. Używania odznak partyjnych i legitymacji członkowskich Młodej
Polski,
6. Wglądu do dokumentów partyjnych z wyłączeniem dokumentów
zawierających dane wrażliwe: np.: pochodzenia rasowego i
etnicznego, stanu zdrowia i przekonań religijnych oraz dokumentów
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chronionych przez prawo lub chronionych ze względu na interes
partii,
7. Korzystać z pomocy organów partii w wykonywaniu swoich
obowiązków i praw partyjnych,
8. Występowania do władz Młodej Polski z wnioskami o pomoc w
sytuacji, gdy w związku z jego przynależnością do Młodej Polski
podejmowane są wobec niego działania o charakterze represyjnym,
9. Korzystać z obrony partii w przypadku szczególnie trudnych
sytuacjach życiowych
10. Odwoływania się od decyzji dotyczących jego osoby do
odpowiednich władz wymienionych w Statucie.
§15
Członek Młodej Polski ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień Statutu i przyjętych na podstawie
Statutu regulaminów oraz decyzji władz Młodej Polski,
2. Aktywnie uczestniczyć w działalności partii oraz dbać o jej dobre
imię,
3. Postępowania zgodnego z programem, linią polityczna

i

interesem politycznym Młodej Polski,
4. Realizowania programu partii Młoda Polska,
5. Postępowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami
współżycia społecznego oraz zasadami moralnymi

i

obywatelskimi wynikającymi z programu Młodej Polski,
6. Popularyzowania działalności Młodej Polski i dbania o rozwój
organizacyjny partii,
7. Terminowego opłacania składek i innych świadczeń członkowskich,
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8. Sumiennego pełnienia powierzonych mu funkcji i obowiązków
członkowskich,
9. Uczestnictwa zgodnie z programem wyborczym i politycznymi
założeniami w kampanii wyborczej do parlamentu, samorządu
terytorialnego i innych organów.
§16
Członek Młodej Polski ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w razie nie
przestrzegania postanowień Statutu, niestosowania się do decyzji władz Młodej
Polski, postępowania sprzecznego z programem Młodej Polski, prowadzenia
działalności stanowiącej zagrożenie dla interesów Młodej Polski.
§17
W postępowaniu dyscyplinarnym kary członkom wymierza Krajowy Sąd Partyjny.
§18
W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane następujące

kary:

1. Upomnienie,
2. Nagana,
3. Odwołanie z pełnionej funkcji,
4. Pozbawienie prawa do pełnienia funkcji na okres do 2 lat,
5. Wykluczenie z partii.

Strona 9 z 28

STATUT MŁODEJ POLSKI 2018
ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA PARTII
§1
Jednostki organizacyjne Partii Młoda Polska tworzy się w oparciu o podział
terytorialny kraju.
§2
Podstawową jednostką organizacyjną jest koło.
§3
Jednostkami organizacyjnymi są:
1. gminna organizacja partyjna,
2. powiatowa organizacja partyjna,
3. wojewódzka organizacja partyjna,
4. krajowa organizacja partyjna.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE NACZELNE PARTII
§1
Władzami naczelnymi Młodej Polski są:
1. Kongres,
2. Prezes Młodej Polski,
3. Rada Polityczna,
4. Rada Krajowa,
5. Krajowy Sąd Partyjny.
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§2
Kadencja władz naczelnych Młodej Polski trwa cztery lata i liczy się od dnia
wyborów, a kończy się z chwilą wyboru nowych władz,
§3
W skład władz naczelnych wchodzić mogą jedynie członkowie Młodej Polski,
§4
Uchwały władz kolegialnych Młodej Polski zapadają zwykłą większością głosów
obecnych, chyba że Statut stanowi inaczej.
§5
Decyzje władz kolegialnych Młodej Polski zapadają w formie uchwał.
§6
Nie można łączyć pełnionych funkcji we władzach uchwałodawczych,
kontrolnych i sądowniczych w tej samej jednostce organizacyjnej partii.
§7
Wszystkie głosowania, w których dokonuje się wyboru lub odwołania władz,
wyboru delegatów oraz w sprawie udzielenia wotum zaufania, są tajne.
§8
Wybranym do władz kolegialnych partii lub na delegata jest ten kandydat, który
uzyskał kolejno największą liczbę głosów i znalazł się w liczbie osób wybieranych
do określonego organu lub na delegata.
§9
Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą
liczbę głosów i w ten sposób została przekroczona liczba osób wybieranych do
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określonego organu, zjazd lub konwencja decyduje o przeprowadzeniu kolejnej
tury wyborów.
§10
Wybranym na funkcję jest ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość
ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
§11
Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej
większości ważnie oddanych głosów, przeprowadza się wybory ponowne,
umieszczając na karcie do głosowania nazwiska dwóch kandydatów, którzy
otrzymali największą liczbę głosów. Brak rozstrzygnięcia w drugiej turze wymaga
ponownego zgłoszenia kandydatów i prze-prowadzenia wyborów. W tej turze
mogą być zgłaszani dotychczasowi oraz nowi kandydaci.

ROZDZIAŁ VI
KONGRES
§1
Kongres jest najwyższą władzą Młodej Polski.
§2
Do wyłącznej kompetencji Kongresu należy w szczególności:
1. przyjęcie deklaracji ideowej,
2. uchwalenie nowego Statutu lub zmian w obowiązującym Statucie
większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania,
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3. Uchwalanie na wniosek Prezesa Młodej Polski szczegółowego trybu
wyboru oraz działania Kongresu w formie regulaminu,
4. Uchwalanie

programu

Młodej

Polski

lub

dokumentów

programowych partii,
5. Wybór i odwołanie Prezesa Młodej Polski,
6. Wybór i odwołanie:
1) do 7 członków Krajowego Sądu Partyjnego,
2) do 30 członków Rady Politycznej,
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Politycznej oraz
Krajowego Sądu Partyjnego,
8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Młodej Polski lub połączeniu
Młodej Polski z inną partią lub innymi partiami politycznymi
większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3
osób uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ VII
PREZES
§1
Prezes Młodej Polski jest najwyższą władzą wykonawczą Młodej Polski
Patriotów.
§2
Do kompetencji Prezesa Młodej Polski należy w szczególności:
1. reprezentowanie Młodej Polski na zewnątrz,
2. realizacja uchwał Kongresu i Rady Politycznej,
3. kierowanie:
1) bieżącą działalnością ugrupowania,
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2) pracami Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego za
pośrednictwem ich przewodniczących,
3) pracami Rady Politycznej oraz Rady Krajowej,
4. zwoływanie pierwszych posiedzeń Krajowego Sądu Partyjnego w
terminie 60 dni od ich wybrania,
5. wnioskowanie w sprawach, o których mowa w Statucie, w tym w
sprawie:
1) regulaminów władz naczelnych Młodej Polski,
2) wyboru, powoływania i odwoływania członków władz
Młodej Polski,
6. określanie zakresu zadań i kompetencji Wiceprezesów Młodej
Polski,

Sekretarza Generalnego, Skarbnika Młodej Polski oraz

Przewodniczących organów terenowych,
7. udzielanie upoważnień do reprezentowania Młodej Polski w
organizacjach lub strukturach powstałych w wyniku porozumień
zawartych przez Młoda Polska, w tym o charakterze wyborczym,
8. koordynacja działań związanych z akcjami społeczno- politycznymi
podejmowanymi przez ugrupowanie,
9. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Młodej Polski,
10. przedkładanie do akceptacji Rady Krajowej kandydatów Młodej
Polski w wyborach parlamentarnych, do Parlamentu Europejskiego
oraz na urząd Prezydenta RP,
11. ustalanie wzoru dokumentów członkowskich, w tym dokumentów
wymaganych przy przyjęciu w poczet członków Młodej Polski,
12. Prezes Młodej Polski

może powierzyć wykonywanie czynności

zastrzeżonych w Statucie do jego kompetencji Wiceprezesowi
Młodej Polski lub Skarbnikowi Młodej Polski,
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§3
W trakcie trwania kadencji, Rada Polityczna może wybrać pełniącego obowiązki
Prezesa Młodej Polski na okres do trzech miesięcy spośród Wiceprezesów
Młodej Polski w przypadku, gdy Prezes Młodej Polski:
1. zrezygnował z funkcji albo utracił lub zawiesił członkostwo,
2. czasowo utracił możliwość sprawowania funkcji.
§4
Równocześnie z wyborem pełniącego obowiązki Prezesa Młodej Polski, Rada
Polityczna zwołuje posiedzenie Kongresu, który dokona wyboru na wolne
stanowisko.
§5
Osoba pełniąca obowiązki Prezesa Młodej Polski posiada takie same prawa
i obowiązki jak Prezes Młodej Polski.

ROZDZIAŁ VIII
RADA POLITYCZNA
§1
Rada Polityczna jest najwyższą władzą uchwałodawczą Młodej Polski w okresach
pomiędzy posiedzeniami Kongresu.
§2
W skład Rady Politycznej wchodzą:
1. Prezes Młodej Polski,
2. Wiceprezesi, Skarbnik oraz Sekretarz Generalny Młodej Polski,
3. Przewodniczący Rad Wojewódzkich,
4. posłowie, senatorowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego,
będący członkami Młodej Polski,
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5. do 30 członków wybranych przez Kongres,
6. osoby dokooptowane na wniosek Prezesa Młodej Polski przez Radę
Polityczną do swego składu, w liczbie nie większej niż 10% składu
Rady.
§3
W pracach Rady Politycznej może uczestniczyć:
1. Przewodniczący Krajowego Sądu Partyjnego,
2. Rzecznik Dyscyplinarny,
§4
Posiedzenia Rady Politycznej zwołuje i przewodniczy jej obradom Prezes Młodej
Polski lub upoważniony przez niego Wiceprezes Młodej Polski, z własnej
inicjatywy lub na wniosek:
1. Rady Krajowej,
2. Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego Młodej Polski,
3. co najmniej połowy członków Rady Politycznej.
§5
Na posiedzeniu Rady Politycznej prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje:
1. Prezesowi Młodej Polski,
2. Radzie Krajowej,
3. grupie co najmniej 10 członków Rady.
§6
Prezes Młodej Polski lub upoważniony przez niego Wiceprezes Młodej Polski
podpisuje uchwały Rady Politycznej.
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ROZDZIAŁ IX
KOMPETENCJE RADY POLITYCZNEJ
§1
Do kompetencji Rady Politycznej należy w szczególności:
1. określanie kierunków polityki Młodej Polski zgodnie z uchwałami
Kongresu,
2. wybór i odwoływanie na wniosek Prezesa Młodej Polski:
1) Sekretarza Rady,
2) Sekretarza Generalnego Młodej Polski
3) Wiceprezesów Młodej Polski,
4) Przewodniczącego Rady Krajowej,
5) Skarbnika Młodej Polski,
6) członków Rady Krajowej,
3. zatwierdzanie porozumień z innymi ugrupowaniami w zakresie nie
będącym wyłączną kompetencją Kongresu,
4. określanie trybu i zasad połączenia się Młodej Polski z inną partią
lub innymi partiami,
5. wybór kandydata Młodej Polski na urząd Prezydenta RP,
6. określenie zasad wyłonienia kandydatów Młodej Polski do organów
samorządowych,
7. uchwalanie zasad postępowania dyscyplinarnego oraz zasad
etycznych Młodej Polski, zgodnie z wytycznymi Kongresu,
8. rozpatrywanie sprawozdań Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego
Młodej Polski ze swojej działalności,
9. uchwalanie na wniosek Prezesa Młodej Polski szczegółowego trybu
wyboru oraz działania władz Młodej Polski w formie regulaminów.
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ROZDZIAŁ X
RADA KRAJOWA
§1
Rada Krajowa jest organem reprezentującym partię na zewnątrz.
§2
W skład Rady Krajowej wchodzą następujący członkowie Młodej Polski:
1. Prezes Młodej Polski, jako jej przewodniczący,
2. Przewodniczący Parlamentarnego Klubu (Koła, Zespołu) Młodej
Polski,
3. Wiceprezesi Młodej Polski, Sekretarz Generalny oraz Skarbnik
Młodej Polski,
4. Członkowie Parlamentarnego Klubu (Koła, Zespołu) Młodej Polski
pełniący funkcje w Prezydium Sejmu, Senatu i Parlamentu
Europejskiego,
§3
Prezes Młodej Polski może określić inne osoby uprawnione do udziału w
posiedzeniach Rady Krajowej z głosem doradczym.
§4
Rada Krajowa na wniosek Prezesa Młoda Polska wybiera Sekretarza Rady
Krajowej.
§5
Rada Krajowa wykonuje uprawnienia poprzez uchwały.

RODZIAŁ XI
KOMPETENCJE RADY KRAJOWEJ
§1
Do kompetencji Rady Krajowej należy w szczególności:
Strona 18 z 28

STATUT MŁODEJ POLSKI 2018
1. prowadzenie bieżącej działalności ugrupowania,
2. sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Klubu (Koła,
Zespołu) Parlamentarnego Młoda Polska,
3. koordynacja działań związanych z realizacją uchwał Rady Politycznej
i Rady Krajowej,
4. uchwalanie zasad i trybu wyłaniania kandydatów do władz
publicznych,
5. zatwierdzanie

kandydatów

Młodej

Polski

w

wyborach

parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego,
6. wybór i odwoływanie, na wniosek Prezesa Młodej Polski, Rzecznika
Dyscyplinarnego, Rzecznika Prasowego Młodej Polski,
7. w uzasadnionych przypadkach zwoływanie, na wniosek Prezesa
Młodej Polski, posiedzeń Zjazdów Wojewódzkich lub Rad
Wojewódzkich,
8. tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych, przy pomocy
których kieruje bieżącą działalnością Młodej Polski, w tym struktur
terenowych Młodej Polski, nadawanie tym jednostkom oraz
strukturom regulaminu organizacyjnego, a także powoływanie i
odwoływanie osób stojących na czele tych jednostek i struktur,
9. określanie zasad udzielania i wycofywania przez struktury Młodej
Polski rekomendacji w związku z pełnieniem funkcji publicznych,
10.sprawowanie nadzoru nad strukturami Młodej Polski, a w
szczególności poprzez:
1) rozwiązanie i utworzenie organizacji wojewódzkiej,
powiatowej i gminnej,
2) zawieszenie lub rozwiązanie władz wojewódzkiej,
powiatowej i gminnej,
Strona 19 z 28

STATUT MŁODEJ POLSKI 2018
3)

badanie

zgodności

działań

władz

wojewódzkich,

powiatowych i gminnych ze Statutem, ordynacją wyborczą do
władz Młodej Polski, programem, linią polityczną oraz
uchwałami i zarządzeniami władz Młodej Polski,
4) przeprowadzanie audytu organizacyjnego i rozpatrywanie
sprawozdań z działalności władz terenowych Młodej Polski,
11. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Młodej Polski,
12. na podstawie odpowiednich uchwał Rady Politycznej określanie
szczegółowego trybu wyłaniania kandydatów Młoda Polska do
organów przedstawicielskich,
13. ustalenie wysokości składki członkowskiej i innych świadczeń
członkowskich oraz trybu ich zbierania,

ROZDZIAŁ XII
WŁADZE WOJEWÓDZKIE
§1
Najwyższą władzą uchwałodawczą w województwie jest Zjazd Wojewódzki Partii
zwoływany nie rzadziej niż co 4 lata.
§2
Zjazd Wojewódzki Partii zwołuje Rada Wojewódzka.
§3
W Zjeździe Wojewódzkim uczestniczą delegaci wybrani przez Zjazdy Powiatowe
w liczbie określonej przez Radę Wojewódzką.
§4
Do zadań Zjazdu Wojewódzkiego należy:
1. określenie programu działania Partii w województwie,
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2. ocena działalności Partii w województwie,
3. przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Wojewódzkiej,
4. wybór Rady Wojewódzkiej w liczbie określonej Uchwałą Kongresu,
5. wybór Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej, który kieruje pracami
Prezydium Rady Wojewódzkiej.
§5
Rada Wojewódzka:
1. określa politykę Partii w województwie,
2. zatwierdza po uzgodnieniu z Prezydium Rady Krajowej listy,
kandydatów do sejmiku wojewódzkiego i kandydatów na
prezydentów miast,
3. podejmuje decyzję o porozumieniach wyborczych i powyborczych
na szczeblu wojewódzkich po wcześniejszym uzgodnieniu z
Prezydium Rady Krajowej,
4. wybiera ze swego grona Prezydium Rady Wojewódzkiej w liczbie
określonej w formie podjętej uchwały.

§6
Prezydium Rady Wojewódzkiej sprawuje władzę wykonawczą Partii na terenie
województwa.

ROZDZIAŁ XIII
WŁADZE POWIATOWE

§1
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Najwyższą władzą uchwałodawczą w powiecie jest Zjazd Powiatowy zwoływany
nie rzadziej niż co 4 lata.

§2
W Zjeździe Powiatowym uczestniczą delegaci wybrani przez Zjazdy Gminne w
liczbie określonej przez Radę Powiatową.
§3
Do zadań Zjazdu Powiatowego należy:
1. określenie programu działania Partii w powiecie,
2. ocena działalności Partii w powiecie,
3. przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Powiatowej,
4. wybór Rady Powiatowej w liczbie określonej Uchwałą Zjazdu,
5. wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej, który kieruje pracami
Prezydium Rady Powiatowej.
§4
Prezydium Rady Powiatowej jest władzą wykonawczą Partii na terenie powiatu.

ROZDZIAŁ XIV
WŁADZE GMINNE
§1
Najwyższą władzą uchwałodawczą w gminie jest Zjazd Gminny członków Młodej
Polski.
§2
W Zjeździe Gminnym uczestniczą członkowie Partii z danej gminy.
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§3
Do zadań Zjazdu Gminnego należy:
1. określenie programu działania Partii w gminie,
2. ocena działalności Partii w gminie,
3. przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Gminnej,
4. wybór Przewodniczącego Rady Gminnej,
5. wybór delegatów na Zjazd Powiatowy w liczbie określonej uchwałą
Rady Wojewódzkiej.

ROZDZIAŁ XV
KOŁO PARTII
§1
Koło Młodej Polski może zostać utworzone co najmniej z 5 członków Partii
mieszkających w tej samej miejscowości. Z chwilą ukonstytuowania się władz
Gminnych Partii struktury koła ulegają likwidacji.
§2
Pracami koła kieruje Przewodniczący wybrany na zebraniu członków koła.

ROZDZIAŁ XVI
POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE
§1
Postępowanie dyscyplinarne wobec członka Młodej Polski wszczyna Rzecznik
Dyscyplinarny na wniosek:
1. Prezesa Młodej Polski,
2. Rady Politycznej,
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3. Rady Krajowej,
4. Rady Wojewódzkiej,
5. Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego Młoda Polska lub w
uzasadnionych przypadkach na wniosek jego Przewodniczącego,
§2
Celem postępowania dyscyplinarnego jest ustalenie czy i w jakich
okolicznościach osoba obwiniona dopuściła się przewinień dyscyplinarnych.
§3
Władze Młodej Polski mają obowiązek udostępnić Rzecznikowi Dyscyplinarnemu
oraz jego zastępcom dokumenty i materiały niezbędne do prowadzenia
postępowania.
§4
W przypadku uznania, iż osoba obwiniona dopuściła się przewinienia
dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscypliny może skierować wniosek o jej ukaranie do
Krajowego Sądu Partyjnego.
§5
Krajowy Sąd Partyjny może wymierzyć karę, uniewinnić obwinionego lub
umorzyć postępowanie.

ROZDZIAŁ XVII
SĄDY PARTYJNE
§1
Członek Krajowego Sądu Partyjnego nie może być członkiem władz naczelnych
innych niż Kongres.
§2
Regulamin Krajowego Sądu Partyjnego oraz zasady postępowania
dyscyplinarnego i sądowego określi Rada Polityczna.
Strona 24 z 28

STATUT MŁODEJ POLSKI 2018

ROZDZIAŁ XVIII
LEGION MŁODEJ POLSKI
§1
Legion Młodej Polski to komórka Młodej Polski, skupiająca osoby ze środowiska
młodzieżowego związanego z Młodą Polską.
§2
Członkami Legionu Młodej Polski mogą być osoby poniżej 30 roku życia, a które
mają ukończone co najmniej 15 lat, a także akceptują cele, zasady i metody
działania Młodej Polski, przepisy zawarte w niniejszym statucie, regulaminach
oraz uchwałach organów Młodej Polski.
§3
Szczegółowe zasady działania i strukturę organizacyjną określa Regulamin
Legionu Młodej Polski, uchwalany przez Radę Krajową Młodej Polski.
§4
Uchwały i działania Legionu Młodej Polski są konsultowane z Radą Krajową
Młodej Polski.
ROZDZIAŁ XIX
MAJĄTEK I FINANSE PARTII
§1
Majątek Partii składa się z:
1. składek członkowskich,
2. darowizn, spadków i zapisów,
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3. dochodów ze sprzedaży materiałów dotyczących ugrupowania,
4. innych dochodów z majątku, subwencji i dotacji,
§2
Źródła finansowania Partii Młoda Polska są jawne.
§3
Działalnością majątkową i finansową Młodej Polski kieruje Rada Krajowa.
§4
Rada Krajowa określi, po zasięgnięciu opinii Skarbnika Młodej Polski,
szczegółowe zasady działania władz Młodej Polski w zakresie zarządzania
majątkiem Młodej Polski oraz prowadzenia przez Młoda Polska działalności
finansowej.
§5
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i
finansowych upoważniony jest Prezes Młodej Polski, Sekretarz Generalny,
Skarbnik Młodej Polski.

ROZDZIAŁ XX
PRZEPISY KOŃCOWE
§1
Spory i niejasności statutowe rozstrzyga Rada Polityczna. Rozstrzygniecie jest
ostateczne.
§2
Wysokość składek członkowskich określa Rada Krajowa na wniosek Prezydium
Rady Krajowej.
§3
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W okresie organizacyjnym do czasu odbycia pierwszego Krajowego Kongresu
Partii i pierwszych Zjazdów Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych stosowne
struktury terenowe tworzy się na zasadzie powoływania pełnomocników
upoważnionych do wykonywania prac organizacyjnych.
§4
Uchwałę o rozwiązanie Młodej Polski może podjąć Kongres, większością co
najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do
głosowania.
§5
Uchwalenie nowego Statutu Młodej Polski lub zmian w obowiązującym Statucie
dokonuje Kongres, większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania.
§6
Jeśli Statut nie określa inaczej, wszelkie uchwały podejmowane są zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania chyba, że przepisy statutu, regulaminów lub ordynacji wyborczych
do władz partii stanowią inaczej. W przypadku, gdy w chwili rozpoczęcia
posiedzenia władz partii nie uczestniczy w nim liczba osób uprawnionych do
głosowania, o których mowa wyżej, właściwa osoba, która zgodnie z przepisami
statutu władna jest do zwoływania lub przewodniczeniu obradom zarządza
zamknięcie jej obrad albo zwołuje w terminie co najmniej po 14 dniach od
pierwszego terminu posiedzenia. W trakcie obrad zwołanych w drugim terminie
uchwały zapadają w obecności co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania, o
ile postanowienia statutu, ordynacji wyborczej do władz partii lub regulaminów
nie stanowią inaczej. W głosowaniu jawnym w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego obrad.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do Statutu MŁODEJ POLSKI
Wzór symbolu graficznego
1. Wzór symbolu graficznego Młodej Polski – LOGO

2. Wzór symbolu graficznego Młodej Polski – LOGOTYP

3. LOGO jak i LOGOTYP Młodej Polski mogą występować na różnych tłach
kolorystycznych.
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