PARTIA ZIELONYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT
Ze zmianami z 6 lutego 2010 r.

Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej
Statut
Preambuła
Uznając za najwyższą wartość życie człowieka i wszystkich istot, oraz to, co stanowi o ich
egzystencji, Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej stawia sobie za cel obronę prawa do
życia w środowisku wolnym od zagrożeń. Działając zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej
Polskiej, umowami i konwencjami międzynarodowymi opieramy swój program na
poszanowaniu jedności człowieka z otaczającą go przyrodą i drugim człowiekiem. Partia
Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej uznaje nadrzędność zasad ekologicznych przy
formułowaniu życia społecznego, politycznego i gospodarczego.

Postanowienia ogólne

1.

2.

1.
2.

Art.1
Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolną, samorządną organizacją
społeczną zrzeszającą lokalne grupy członkowskie działające w interesie narodu,
Rzeczpospolitej i ochrony środowiska oraz praw człowieka.
Partia opiera się na pracy społecznej swych członków, dla prowadzenia swych spraw
może zatrudniać pracowników.
Art.2
Terenem działalności Partii Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej jest obszar
Rzeczpospolitej Polski.
Siedzibą władz centralnych jest miasto Łódź

Art.3
Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej posiada osobowość prawną. Uzyskuje ją z chwilą
wpisania do ewidencji Partii Politycznych w VII Wydziale Sądu Okręgowego w Warszawie.
Art.4
Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej może być członkiem zbiorowym organizacji
międzynarodowych i krajowych o podobnym celu działania.
Art.5
1. Nazwa Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej, znak graficzny i wzory nadruków
na pismach oraz wzory deklaracji członkowskich są prawnie zastrzeżone
2. Partia Zielonych ma prawo używania własnych symboli, pieczęci i znaków.
Art.6
1. Znakiem Partii Zielonych RP jest stylizowany znak słonecznika na biało czerwonej
fladze (zał. Nr 1).
2. Sztandar Partii Zielonych RP jest koloru zielonego z godłem partii po środku.
3. Znakiem organizacyjnym jest także krawat koloru ciemnozielonego ze znakiem partii.

4. Członkowie Partii Zielonych RP mają prawo posiadać oznaki członkowskie, oznaki
honorowe oraz legitymacje członkowskie.
Cele i środki działania
Art.7
Partia Zielonych RP jako Partia Polityczna działająca na rzecz ochrony środowiska i praw
człowieka, kieruje się zasadami demokracji, jawności i kolegialności życia politycznego
stawia sobie za cel wywieranie wpływu na politykę Państwa poprzez udział w wyborach
parlamentarnych i samorządowych. Zgłaszanie wniosków legislacyjnych w trybie
obowiązujących przepisów prawnych oraz podejmowanie stosownych interwencji z własnej
inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego. Partia może też na zasadach przewidzianych
prawem kierować pod adresem Władz Państwowych i Samorządowych stosowne petycje,
wnioski oraz podejmować inne działania.
Art.8
Głównymi celami Partii Zielonych RP jest:
1. Aktywne uczestnictwo w kształtowaniu optymalnych dla środowiska przyrodniczego
rozwiązań programu gospodarczego i politycznego naszego kraju.
2. Wielokierunkowe działania na rzecz ekologii, środowiska i praw człowieka.
3. Podnoszenie kwalifikacji oraz świadomości ekologicznej swoich członków i
społeczeństwa.
4. Szerzenie wiedzy ekologicznej
5. Rozwijanie współpracy międzynarodowej i tworzenie systemu ochrony środowiska
całego globu.
6. Działanie na rzecz zespolenia ruchów w kraju z ruchami ekologicznymi na całym
świecie.
7. Działania na rzecz jednoznacznego unormowania konstytucyjnego odpowiedzialności
Państwa za ochronę środowiska.
8. Współpraca i uczestnictwo w tworzeniu globalnych programów ekologicznych oraz
udział w ich realizacji.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej zgodnej z celami statutowymi
partii.
10. Przeciwdziałanie naruszaniu prawa prowadzącego do zagrożenia bytu biologicznego
narodu i jego dziedzictwa przyrodniczego oraz praw człowieka.
11. Promowanie przyjaznych Środowisku, czystszych technologii oraz wspieranie
ograniczeń w instalowaniu i eksploatacji niebezpiecznych urządzeń
12. Podejmowanie działań na rzecz powołania Najwyższej Izby Kontroli Ekologicznej
jako instytucji opiniodawczej i kontrolnej.
13. Promowanie firm i instytucji zajmujących się ochroną środowiska, utylizacją odpadów
i technologiami paliw odtwarzalnych.

Art.9
Partia Zielonych RP realizuje swoje cele przez:
1. Udział członków Partii w wyborach: Prezydenckich, parlamentarnych i
samorządowych
2. Prowadzenie i organizowanie doradztwa i rzeczoznawstwa.
3. Działanie na rzecz udziału Partii Zielonych RP w pracach organów administracji,
władz samorządowych oraz instytucji naukowych, opiniodawczych i kontrolnych.
4. Współpracę z innymi organizacjami politycznymi i społecznymi i związkami
zawodowymi..
5. Prowadzenie szkoleń specjalistycznych i kursów we współpracy z właściwymi
władzami i instytucjami, również w zakresie opracowania i opiniowania programów
edukacji ekologicznej.
6. Organizowanie konferencji, prelekcji i zjazdów szkolno-technicznych, oraz
okolicznościowych imprez w celu popularyzacji idei ekologicznych.
7. Prowadzenie działalności wychowawczej wiążącej się tematycznie z celami
statutowymi.
8. Wspomaganie działalności Ruchu Młodych Zielonych i innych organizacji
ekologicznych.
9. Zorganizowanie Ruchu Młodych Ekologów, prowadzenie obozów ekologicznych.
10. Zwiększenie zakresu i skuteczności egzekwowania obowiązujących ustaw, przepisów
wykonawczych i innych unormowań prawnych w zakresie ochrony środowiska i praw
człowieka.
11. Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach naruszania prawa lub
interesów narodowych.
12. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz produkcji i dystrybucji żywności wolnej od
zanieczyszczeń.
13. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes
prawny uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych,
procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w
procesach sądowych związanych z naruszaniem zasad ochrony środowiska i dóbr
kultury, w procesach inwestycyjnych jak i procesach planistycznych mogących
znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.
14. Inicjowanie działań mających na celu ochronę własności ziemi i surowców
strategicznych.
15. Przyznawanie nagród i odznaczeń dla twórców rozwiązań w zakresie ochrony
środowiska i nauk pokrewnych.
16. Prowadzenie działalności wydawniczej i propagandowej.
17. Partia Zielonych RP może powoływać społeczne służby prewencyjne działające na
rzecz poprawy stanu środowiska jako organy pomocnicze zawodowych służb ochrony
środowiska, Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i Zdrowia Publicznego.
18. Promowanie firm zajmujących się ochroną środowiska i utylizacją odpadów.

19. Opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych na etapach WZ i ZT oraz pozwolenia na
budowę i zgody na użytkowanie obiektu w stosunku do inwestycji mogących
znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art.10
Członkowie Partii dzielą się na rzeczywistych, honorowych i wspierających.

1.

2.
3.

4.

Art.11
Członkostwo rzeczywiste w Partii Zielonych RP uzyskuje się przez złożenie deklaracji
i przyjęcie w poczet członków przez Zarząd Krajowy, Zarząd Regionu, Zarząd
Powiatowy lub Zarząd grupy członkowskiej.
W przypadku braku w danej miejscowości Grupy, deklarację składa się do jednostki
Partii wyższego szczebla lub do „pełnomocnika” wojewódzkiego albo powiatowego.
Młodzież do lat 18 może zrzeszać się w Ruchu Młodych Zielonych, działającym pod
patronatem Partii Zielonych RP. [Z chwilą uzyskania pełnoletności członkowie Ruchu
automatycznie po wypełnieniu deklaracji stają się członkami Partii]
Kandydat, któremu odmówiono przyjęcia ma prawo złożyć odwołanie do Zarządu
Krajowego a od jego decyzji do Rady Krajowej. Jej decyzja jest ostateczna.

Art.12
1. Członkiem rzeczywistym Partii Zielonych RP może zostać każdy pełnoletni Polak
uznający zasady programowe i cele partii, który zobowiąże się do systematycznego
płacenia składek ustalonych przez Zarząd Krajowy i wykonywania uchwał władz
Partii.
2. Członek rzeczywisty Partii Zielonych RP bez pisemnej zgody Rady Krajowej nie
może być członkiem innej Partii Politycznej lub stronnictwa.
3. W przypadku przejścia z innej partii lub stronnictwa nowo przyjętego członka
obowiązuje 18 miesięczna karencja, w której członek nie może być wybierany do
władz Partii Zielonych RP.
Art.13
Członkostwo ustaje na skutek: wystąpienia, skreślenia lub śmierci.
1. Wystąpienie następuje na skutek pisemnego wniosku członka złożonego Zarządowi
Powiatowemu, Zarządowi Regionalnemu lub Krajowemu z chwilą podjęcia stosownej
uchwały.
2. Skreślenie następuje na mocy uchwały Zarządu Grupy, Zarządu Powiatowego,
Regionalnego lub Krajowego po wyczerpaniu postępowania dyscyplinarnego w
przypadku:
a) uporczywego i świadomego naruszania postanowień Statutu
b) rocznego okresu niepłacenia składek
c) działania na szkodę Partii

3. W przypadkach dotyczących członków władz Partii, procedura skreślenia lub
wykluczenia powinna być poprzedzona odwołaniem z pełnionych funkcji w trybie
określonym statutem i regulaminem wewnętrznym. Postępowanie w tych sprawach
prowadzi Sąd Koleżeński a jeżeli sprawa dotyczy arbitra Sądu Koleżeńskiego
postępowanie prowadzi wyznaczony członek Zarządu Krajowego lub Szef Komisji
Kontroli Wewnętrznej.
4. Za działanie na szkodę interesów Partii Zielonych RP lub świadome naruszanie
postanowień statutu stosuje się sankcje wykluczenia. Za inne wykroczenia
dyscyplinarne kary orzeka Sad Koleżeński.
Art.14
Każdy członek rzeczywisty Partii Zielonych RP ma prawo:
1. Czynne i bierne wyborcze
2. Współdziałania w kształtowaniu programu, uchwał i przedsięwzięć Partii poprzez:
wypowiedzi, wnioski, opinie, głosowania, skargi i interwencje.
3. Możliwość pracy w Komisjach problemowych.
4. Korzystania w pracy zawodowej, społecznej oraz w sprawach osobistych z pomocy
Partii.
5. Posiadania legitymacji i oznak członkowskich
Każdy członek rzeczywisty ma obowiązek:
1. Przestrzegania statutu i uchwał władz Partii Zielonych RP
2. Płacenia składek członkowskich
Art.15
Członkostwo honorowe nadawane jest osobom fizycznym, które wniosły znaczny wkład w
działalność na rzecz ochrony środowiska lub Partii Zielonych RP.
1. Członek honorowy będący osobą fizyczną posiada prawa i obowiązki członka
rzeczywistego oraz jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich
2. Członkostwa honorowego może pozbawić z ważnych przyczyn jedynie Kongres
Krajowy na wniosek Zarządu Krajowego.
Art.16
Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna aprobująca program i postanowienia
statutowe Partii Zielonych RP oraz zainteresowana merytorycznie działalnością Partii, która
zadeklaruje wsparcie finansowe lub rzeczowe, złoży deklarację członkowską i zostanie
przyjęta przez właściwy Zarząd Partii.
1. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w art. 14 pkt 2, 3, 4 i 5
2. Ustanie członkostwa wspierającego następuje poprzez złożenie pisemnej rezygnacji
do właściwego Zarządu Partii Zielonych RP.

Art.17
Osoba, która złożyła deklarację i oczekuje na przyjęcie jest kandydatem. W okresie
kandydackim może ona brać udział w działaniach Partii nie ma jednak ani czynnego ani
biernego prawa wyborczego do Władz Partii.
Art.18
Członek Partii, przeciwko, któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne lub został
skreślony albo wykluczony nieprawomocną decyzją władz Partii Zielonych RP jest
zawieszony w Prawach członka i do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego nie
przysługują mu prawa członkowskie opisane w art.14.
Struktura Partii
Art.19
Naczelnymi władzami Partii są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kongres Krajowy
Rada Krajowa
Zarząd Krajowy
Rada Programowa
Naczelna Komisja Kontrolno-Rewizyjna
Sąd Koleżeński
Art.20
Kongres Krajowy

1. Najwyższą władzą uchwałodawczą Partii Zielonych RP jest Kongres Krajowy
obradujący nie rzadziej niż raz na pięć lat.
2. W kongresie z głosem uchwałodawczym uczestniczą delegaci w liczbie ustalonej
ordynacją wyborczą – 1 delegat na dziesięciu członków. Mandat delegata ważny jest
pięć lat i upoważnia do brania udziału we wszystkich organizowanych w tym czasie
Kongresach, Zjazdach Wojewódzkich i Zebraniach Powiatowych.
3. W przypadku konieczności ograniczenia lub zwiększenia liczby delegatów Rada
Krajowa ustala inne zasady wybierania delegatów.
4. Kongres Krajowy zwołuje Zarząd Krajowy Partii z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek NKKR informując delegatów z sześciotygodniowym wyprzedzeniem,
podając termin Kongresu, miejsce oraz porządek obrad.
5. O ewentualnych zmianach dotyczących terminu lub miejsca Zarząd Krajowy
powiadamia delegatów z 14-to dniowym wyprzedzeniem.
6. Podczas obrad Kongresu wyłania się każdorazowo prezydium obrad, komisję uchwał i
wniosków, skrutacyjną i regulaminową.
7. Obradom Kongresu przewodniczy wybrany przez Kongres Przewodniczący.
8. Kongres Nadzwyczajny zwoływany jest na żądanie Rady Krajowej lub pisemny
wniosek, co najmniej trzech Zarządów Regionalnych Partii Zielonych RP.
9. Kongres Nadzwyczajny obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołany.

10. Jeżeli statut nie stanowi inaczej dla ważności obrad Kongresu w „pierwszym” terminie
wymagana jest obecność minimum połowy delegatów, a w „drugim”, który może być
ogłoszony po godzinie uczestniczą zebrani delegaci i mogą oni podejmować uchwały
skutecznie za wyjątkiem uchwał opisanych w art.21 pkt. 2 i 3.
Art. 21
Do kompetencji Kongresu Krajowego należy.
1. Powoływanie i odwoływanie członków centralnych władz Partii
2. Podejmowanie uchwały większością 2/3 w obecności 3/5 delegatów uchwały o
zmianie statutu i łączeniu się z innymi Partiami
3. Podejmowanie większością 3/4 w obecności 3/5 delegatów uchwały o likwidacji Partii
4. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu Krajowego
5. Uchwalanie regulaminów działania Sądu Koleżeńskiego, NKKR, Rady Krajowej,
Regulaminu wewnętrznego
6. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Krajowemu
7. Nadawanie i pozbawienie członkostwa honorowego
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Krajowej i Zarządu Krajowego
9. Podejmowanie uchwał dotyczących działalności programowej i statutowej Partii
Zielonych RP
10. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Krajowej.
Art. 22
Rada Krajowa
1. Rada Krajowa działa miedzy Kongresami i składa się osobowo z:
a) Przewodniczący Rady Krajowej
b) Przewodniczących Zarządów Regionów
c) Pełnomocników wojewódzkich
d) Członków Zarządu Krajowego
e) Przewodniczącego Rady Programowej
f) Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
g) Przewodniczący Naczelnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej
h) Szefów stałych komisji Problemowych
2. Obrady Rady Krajowej odbywają się nie rzadziej niż raz do roku lub częściej i są
zwoływane na wniosek Przewodniczącego Zarządu Krajowego, wniosek Naczelnej
Komisji Kontrolno-Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 członków Rady Krajowej
3. Obradom Rady Krajowej przewodniczy Przewodniczący Rady lub Przewodniczący
Zarządu Krajowego Partii.
4. Do kompetencji Rady Krajowej należy:
a) Rozpatrywanie odwołań od decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków
Partii
b) Wnioskowanie o nadanie tytułu członkostwa honorowego
c) Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Krajowego

d) Nadzorowanie pracy Szefa Sztabu Wyborczego
e) Powoływanie i odwoływanie Szefa Sztabu Wyborczego
f) Nadzorowanie działalności Ruchu Młodych Zielonych.
g) Podejmowanie uchwały o nabyciu lub zbyciu przez Partię nieruchomości.
h) Kierowanie działalnością Partii
5. Pracami Rady Krajowej kieruje wybrany przez Kongres Przewodniczący.
6. Przewodniczący Rady Krajowej zastępuje Przewodniczącego Zarządu Krajowego
sprawującego najwyższą władzę miedzy kongresami pod jego nieobecność.
7. Przewodniczący Rady Krajowej reprezentuje Radę na zewnątrz, dokonuje podziału
pracy w Radzie, zleca przeprowadzenie przez NKKR kontroli.
Art.23
Zarząd Krajowy
1. Liczy jedenaście osób w tym Przewodniczącego.
2. Na pierwszym posiedzeniu na wniosek Przewodniczącego wybiera z pośród siebie:
Wice Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika
3. W razie ustąpienia albo śmierci Zarząd Krajowy może powołać do swego składu
nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 wybranego stanu
4. Przewodniczący Zarządu Krajowego kieruje działalnością Zarządu i reprezentuje
partię na zewnątrz
5. Sekretarz
a) Dla realizacji zadań stawianych mu przez Zarząd Sekretarz powołuje
sekretariat
b) Prowadzi korespondencję Zarządu
c) Wraz z Przewodniczącym odpowiedzialny jest za dostęp do dokumentacji
Partii
d) Prowadzi rejestr Zarządów Regionalnych i Powiatowych
6. Skarbnik
a) Prowadzi sprawy finansowe Partii
b) Kieruje działalnością Komisji Finansowej
c) Nadzoruje wraz z podległą mu komisją finanse Zarządów Regionalnych
d) W sprawach finansowych wobec banków i urzędów Skarbowych na szczeblu
krajowym reprezentuje Partię
e) Sporządza sprawozdanie finansowe i przedstawia do zatwierdzenia Naczelnej
Komisji Kontrolno-Rewizyjnej Zarządowi Partii.
7. Szczegółowego podziału kompetencji w Zarządzie krajowym dokonuje
Przewodniczący Zarządu.
Art. 24
Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
1. Ustalanie wysokości składki członkowskiej
2. Powoływanie i odwoływanie Komisji Problemowych oraz ich szefów

Powoływanie i odwoływanie Pełnomocników Wojewódzkich
Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Regionu w przedmiocie skreślenia.
Powoływanie i rozwiązywanie „Regionów”
Wykonywanie decyzji Rady Krajowej w przedmiocie zbycia i nabycia przez Partie
nieruchomości
8. Wnioskowanie do Kongresu Krajowego o nadanie tytułu członkostwa jak i
pozbawienia tegoż tytułu.
9. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
10. Kierowanie bieżącą działalnością Partii
11. Zarząd Krajowy reprezentowany jest przez Przewodniczącego Zarządu
12. W pracach Zarządu z głosem opiniodawczo doradczym może brać udział
Przewodniczący NKKR
13. Reprezentowanie Partii.
3.
4.
5.
6.

Art.25
Rada Polityczna
1. Liczy 11 członków powoływanych i odwoływanych w ten sposób, że:
a) Dwóch członków powołuje Zarząd Krajowy
b) Dwóch członków powołuje Rada Krajowa
c) Jedną osobę powołuje Przewodniczący Rady Krajowej
d) Pozostałych członków wybiera Kongres Krajowy
2. Do Kompetencji Rady Politycznej należy:
a) Uchwalanie programów działania oraz ocena ich realizacji
b) Ustalanie wraz z Zarządem Krajowym oceny udziału Członków Partii w
pracach organów wybieralnych i administracyjnych.
c) Ustalanie wraz z Radą Krajową kierunków działalności politycznej Partii
d) Przygotowanie merytorycznej strony zawieranych przez Radę Krajową sojuszy
politycznych i wyborczych
3. Rada Programowa na pierwszym swym posiedzeniu wybiera spośród siebie swego
Przewodniczącego.
Art.26
Naczelna Komisja Kontrolno-Rewizyjna (NKKR)
1. Liczy od 3 do 7 członków.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego
NKKR i Zastępcę, pozostali członkowie noszą miano rewidentów.
3. W razie ustąpienia albo śmierci członka NKKR może ona powołać do swego składu
nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 członków pochodzących z wyboru
spośród członków Partii nie pełniących funkcji we władzach zarządowych lub
sądowniczych.
4. Do zadań NKKR należy:
a) Kontrola całokształtu działalności Partii ze szczególnym uwzględnieniem
spraw finansowych.

b) Nadzorowanie pracy RKKR
c) Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Przewodniczącego
Rady Krajowej w tym zatwierdzanie informacji o działalności finansowej
Partii.
Art.27
Sąd Koleżeński
1. Składa się z 3-6 członków w tym Przewodniczącego Sądu i Zastępcy, pozostali
członkowie noszą miano arbitrów
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy
a) Rozstrzyganie w sytuacjach spornych i konfliktowych
b) Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Partii
c) Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Partii a organami jej władz.
d) Wydawanie postanowień dyscyplinarnych w sprawie naruszania przez
członków: postanowień statutu, Kongresu Krajowego i uchwał władz partii.
3. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin wewnętrzny uchwalony przez Kongres.
4. W razie ustąpienia albo śmierci członka Sądu Koleżeńskiego Sąd może powołać do
swego składu nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 członków
pochodzących z wyboru.
Art.28
Komisje Problemowe: Pełnomocnicy
1. Stałymi Komisja Problemowymi Zarządu Krajowego są:
Komisja Finansowa(1), Komisja Kadr i Szkolenia(2), Komisja Naukowa(3), Komisja
Programowa(4), Komisja Propagandy(5), Komisja Analityki i Planowania(6), Komisja
Ochrony Przyrody(7), Komisja Ochrony Środowiska i Infrastruktury(8).
2. Zarząd Krajowy może także powoływać niestałe Komisje Problemowe określając ich
zakres kompetencji, skład osobowy oraz mianując szefów.
3. Dla koordynacji działań Partii w Kraju Zarząd powołuje pełnomocników
wojewódzkich.
4. Do kompetencji Pełnomocników Wojewódzkich należy:
a) Koordynacja działań Partii Zielonych RP w danym województwie
b) W okresie wyborów kierowanie działalnością sztabu wyborczego
c) Powoływanie i odwoływanie pełnomocników powiatowych
d) Przyjmowanie członków, jeżeli nie jest powołany Zarząd
e) Organizowanie grup partii
f) Zwoływanie pierwszych Zjazdów Regionalnych
g) Wykonywanie poleceń Rady Krajowej
5. Do wykonania określonej czynności cywilno-prawnej lub administracyjnej Zarząd
Krajowy może także na zasadach przewidzianych kc. i kpc. powoływać

pełnomocników, określając zakres czynności do jakich są powołani oraz czas trwania
pełnomocnictwa.
6. Komisje Problemowe oraz pełnomocnicy działają w oparciu o regulamin wewnętrzny
uchwalony przez Kongres.
Art.29
1. Organy regionalne (Regiony) działają na szczeblu wojewódzkim
2. Organy powiatowe (powiaty) działają na szczeblu powiatowym
3. Organy terytorialne (grupy) działają na szczeblu: gminnym, między gminnym
miejskim, dzielnicowym oraz środowiskowym
Art.30
Organami Regionalnymi Partii Zielonych RP są:
1.
2.
3.
4.

Zjazd Regionalny
Zarząd Regionu
Przewodniczący Regionu
Regionalna Komisja Rewizyjna
Art.31

Zjazd Regionalny
1. Zjazd regionalny Partii Zielonych RP zwoływany jest nie rzadziej niż raz na dwa lata
lub częściej na wniosek Zarządu Regionu, pisemnego wniosku, RKKR, trzech
Zarządów Powiatowych, Zarządu Krajowego, NKKR.
2. W sprawie zwołania Zjazdu Regionalnego stosuje się odnośne przepisy dotyczące
Kongresu Krajowego.
3. Z głosem uchwałodawczym w Zjeździe uczestniczą: delegaci, Pełnomocnik
Wojewódzki a z głosem opiniodawczym zaproszeni goście i delegowani członkowie
Zarządu Krajowego
4. Do kompetencji Zjazdu Regionalnego należy:
a) Wybór i odwołanie przewodniczącego i pozostałych władz regionalnych
b) Podejmowanie uchwał dotyczących działalności programowej i statutowej na
szczeblu regionu.
c) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Regionalnemu
5. Pierwszy Zjazd Regionalny może być zwołany przez Pełnomocnika wojewódzkiego.
Art.32
Zarząd Regionalny
1. Liczy siedem osób w tym Przewodniczącego.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie na wniosek
Przewodniczącego: dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika

3. W razie ustąpienia członka zarządu albo śmierci Zarząd Regionalny może powołać do
swego składu nowego członka spośród osób nie pełniących funkcji we władzach
rewizyjnych albo sądowniczych partii. Liczba osób tak powołanych nie może
przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.
4. Do kompetencji Zarządu Regionalnego należy:
a) Kierowanie działalnością Partii w swoim regionie – województwie.
b) Przyjmowanie i zwalnianie członków
c) Rejestrowanie i rozwiązywanie organów terytorialnych partii
d) Nadzorowanie pracy Zarządów Powiatowych
5. Przewodniczący Zarządu Regionu, z-ca przewodniczącego i skarbnik posiadają
uprawnienia do założenia rachunków bankowych dla Zarządu Regionu.
6. Sekretarz jest odpowiedzialny za dokumentację partii i dostęp do niej.
7. Skarbnik odpowiada za finanse Zarządu Regionu.
8. W obradach Zarządu Regionu z głosem doradczym może brać udział przedstawiciel
RKKR

Art.33
Przewodniczący Zarządu Regionu
1.
2.
3.
4.
5.

Reprezentuje Zarząd Regionalny na zewnątrz
Dokonuje podziału kompetencji w Zarządzie Regionu
Kieruje pracami Zarządu
Z mocy pełnionej funkcji wchodzi w skład Rady Krajowej
Jest odpowiedzialny za realizację programu Partii w Regionie (województwie)

Art.34
Regionalna Komisja Kontrolno-Rewizyjna
1. Liczy 3 osoby. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego składu
Przewodniczącego RKKR i Zastępcę, pozostali członkowie noszą miano rewidentów.
2. W razie ustąpienia albo śmierci członka RKKR może ona powołać do swego składu
nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 członków pochodzących z wyboru
spośród członków Partii niepełniących funkcji we władzach zarządowych lub
sądowniczych.
3. Do zadań RKKR należy:
a) Kontrola całokształtu działalności Partii na szczeblu Regionalnym ze
szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.
b) Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
c) Kontrola działalności finansowej organów powiatowych partii i grup
d) Wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Przewodniczącego
Rady Krajowej
e) Składanie sprawozdań ze swych kontroli NKKR

Art.35
Organami Partii na szczeblu Powiatowym są:
1. Zebranie Powiatowe
2. Zarząd Powiatowy
3. Przewodniczący Zarządu Powiatowego
Art.36
Zebranie Powiatowe zwoływane jest nie rzadziej niż raz do roku na wniosek Zarządu
Powiatowego lub pisemny wniosek trzech grup członkowskich.
1. Do kompetencji Zebrania Powiatowego należy:
a) Wybór i odwoływanie Władz Partii Szczebla powiatowego
b) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
c) Konkretyzowanie zadań Partii na szczeblu powiatowym
2. W sprawie zwołania Zebrania Powiatowego stosuje się odnośne przepisy dotyczące
Kongresu Krajowego
Art.37
Zarząd Powiatowy
1. Liczy siedem osób w tym Przewodniczącego
2. Na pierwszym posiedzeniu na wniosek Przewodniczącego wybiera spośród siebie:
Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
3. Zarząd Powiatowy zbiera się nie rzadziej niż raz na miesiąc
4. Do kompetencji Zarządu Powiatowego należy:
a) Przyjmowanie i zwalnianie członków
b) Kierowanie działalnością Partii na szczeblu powiatu zgodnie z wytycznymi
władz krajowych i regionalnych
c) Współpraca z Pełnomocnikiem Powiatowym
d) Rejestrowanie grup członkowskich
Art.38
Przewodniczący Zarządu Powiatowego
1. Jest wybierany i odwoływany przez Zebranie powiatowe
2. Do kompetencji Przewodniczącego należy
a) Kierowanie działalnością Zarządu
b) Reprezentowanie Zarządu na szczeblu powiatu
Art.39
Podstawową jednostką organizacyjną Partii jest Grupa Członkowska

1. Tworzy się ją na zasadach terytorialnych lub środowiskowych jako gminną, między
gminną, miejską, dzielnicową, uczelnianą itp.
2. Grupa Członkowska liczy minimum 7 osób
3. Najwyższą władzą Grupy jest Zebranie Członków do kompetencji, którego należy:
wybór i odwoływanie trzyosobowego Zarządu oraz delegatów
4. Do kompetencji Zarządu Grupy należy kierowanie bieżącą działalnością grupy oraz
wybór z pośród siebie: Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
5. Grupy członkowskie zrzeszają się w organizacje powiatowe.
Fundusze i majątek Partii
Art.40
1. Majątek Partii Zielonych RP stanowią ruchomości i nieruchomości
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych Partii upoważniony jest Przewodniczący
Rady Krajowej, Przewodniczący Zarządu i Skarbnik działający łącznie.
Art.41
Na majątek i fundusze Partii składają się:
a) Składki członkowskie
b) Środki pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji i zapisów od osób fizycznych i
prawnych
Art.42
Budżet Partii Zielonych RP uchwala Kongres Krajowy w powiązaniu z budżetami regionów i
powiatów.
Art.43
Podział funduszy uzyskanych ze składek określa uchwała Kongresu Krajowego
Art.44
Partia Zielonych RP może zaciągać zobowiązania finansowe takie jak:
a) Pożyczki
b) Kredyty
c) Udzielać poręczeń
Przepisy przejściowe i końcowe
Art.45
1. Uchwały Władz Partii zapadają w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w
obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania chyba, że statut stanowi
inaczej.

2. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej w przypadku ustąpienia członków
władz wybieranych w czasie trwania kadencji władzom tym przysługuje uzupełnienie
członków do wysokości 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
Art.46
Kadencja wszystkich obieralnych władz Partii trwa pięć lat.
Art.47
Do czasu zwołania pierwszego Kongresu i wyboru władz statutowych funkcje Zarządu
Krajowego pełni Komitet założycielski. Pierwszy Kongres powinien być zwołany w okresie 3
miesięcy od daty zarejestrowania partii.
Art.48
Członek Partii może pełnić funkcje tylko w jednym organie władzy Partii przez okres dwóch
kolejnych kadencji. Ponowny wybór może nastąpić po upływie, co najmniej pięciu lat od
zakończenia drugiej kadencji
Art.49
Komitety Wyborcze i nazwy Komitetów Wyborczych ustala Zarząd Krajowy.
Art.50
W uchwale o rozwiązaniu Partii Kongres ustala przeznaczenie majątku partii oraz wyznacza
likwidatora.

W sprawach nie objętych statutem stosuje się odnośne przepisy Ustawy o Partiach
Politycznych.

Statut przyjęto
Statut uchwalono.

