Warszawa, 25.04.2015
STATUT PARTII LIBERTARIAŃSKIEJ

I Postanowienia ogólne
§1
1. Partia Libertariańska, posługująca się skrótem "Libertarianie" jest partią polityczną,
działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie
z obowiązującym porządkiem prawnym oraz treścią niniejszego statutu (zwanego dalej
Statutem).
2. Partia Libertariańska może przystępować do innych organizacji; w szczególności może
być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne
i organizacje o podobnych założeniach ideowo-programowych oraz może z nimi
współpracować.
3. Siedzibą Partii Libertariańskiej jest miasto stołeczne Warszawa.

II Cele Partii Libertariańskiej
§2
1. Partia Libertariańska działa w celu powiększenia i utrwalenia wolności obywatelskiej,
osobistej i gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej. Wolność ta może być ograniczona
jedynie wolnością drugiego człowieka.
a. Wolność obywatelska to prawo każdego obywatela do wyboru sposobu, w jaki chce
włączyć siebie w całość społeczeństwa. Jednostka jest wolna w wyborze
podejmowanych działań, o ile nie narusza tym praw innych.
b. Wolność gospodarczą rozumiemy jako swobodę prowadzenia działalności
gospodarczej wolnej od każdej ingerencji państwa. Każdy człowiek lub grupa ludzi na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej może podejmować dowolne działania, o ile nie
godzą one w wolność oraz prawo własności innych.
2. Szczegółowe cele Partii Libertariańskiej precyzuje Deklaracja Ideowa Partii
Libertariańskiej (zwana dalej Deklaracją Ideową) oraz Program Partii Libertariańskiej
(zwany dalej Programem). Deklaracja Ideowa ma charakter nadrzędny względem
Programu.
3. Nie jest dopuszczalne
Libertariańskiej.
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III Organy Partii Libertariańskiej
§3
1. Organami Partii Libertariańskiej (zwanymi dalej organami) są: Koordynator Krajowy,
Zarząd, Sąd Koleżeński, Centralna Komisja Rewizyjna oraz Zjazd Delegatów.
2. Organami kolegialnymi są: Zarząd, Sąd Koleżeński, Centralna Komisja Rewizyjna oraz
Zjazd Delegatów.
3. Organy, poza Zjazdem Delegatów, funkcjonują w sposób ciągły.
4. Zjazd Delegatów może działać w sposób ciągły jeżeli tak zdecyduje.
5. Stanowiskami statutowymi są: Koordynator Krajowy, Członkowie Zarządu, Sędziowie
oraz Komisarze.
6. Stanowiskami wybieralnymi są: Koordynator Krajowy, Sędziowie oraz Komisarze.
§4
1. Sąd Koleżeński składa się z 5 Sędziów.
2. Centralna Komisja Rewizyjna składa się z 5 Komisarzy.
3. Zarząd składa się z Koordynatora Krajowego oraz Członków Zarządu.
4. Osoby wchodzące w skład Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Centralnej Komisji Rewizyjnej
mają prawo głosu w odpowiednim organie.
5. W skład Zjazdu Delegatów wchodzą wszyscy, którzy biorą w nim udział.
6. Stanowisk statutowych nie wolno łączyć.
7. W wypadku zaistnienia wakatu w składzie Centralnej Komisji Rewizyjnej lub Sądu
Koleżeńskiego, odpowiednio Komisarze lub Sędziowie dokonują uzupełnienia składu drogą
kooptacji. Bez spełnienia tego warunku organ nie może podejmować innych działań.
Dokooptowywany członek Partii Libertariańskiej (zwany dalej członkiem) musi posiadać
statutowe prawo głosu.
8. Kadencje Sędziów i Komisarzy trwają 3 lata.
9. Kadencja Koordynatora Krajowego trwa 2 lata.
10. Każda osoba może w dowolnym momencie zrezygnować z pełnienia stanowiska
statutowego.
11. Członkowie Zarządu mogą delegować określony zakres swoich kompetencji członkom.
Delegacja może zostać odwołana w każdym czasie. Delegacja odbywa się drogą udzielenia
pełnomocnictwa.
12. Organ Kolegialny może tworzyć regulaminy regulujące działania danego Organu.
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§5
1. Jedna osoba ze składu Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Centralnej Komisji Rewizyjnej pełni
funkcje przewodniczącego danego organu.
2. Przewodniczący organu prowadzi obrady danego organu.
3. Koordynator Krajowy jest przewodniczącym Zarządu.
4. Po określeniu składu Sądu Koleżeńskiego lub Centralnej Komisji Rewizyjnej przez Zjazd
Delegatów może on następnie wybrać przewodniczącego danego organu.
5. Centralna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają obowiązek, w wypadku utraty
przewodniczącego danego organu, wybrać nowego ze swojego grona.
6. Centralna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają prawo odwołać przewodniczącego
danego organu.
7. Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
mogą zrezygnować z pełnienia funkcji przewodniczącego danego organu.
§6
1. Organy działają poprzez uchwały.
2. Organy kolegialne podejmują uchwały poprzez głosowanie. Głosowania przeprowadza
się według procedury opisanej w §7 i §8, chyba, że regulamin uchwalony przez dany organ
kolegialny stanowi inaczej.
3. Głosowania organów kolegialnych są jawne. Zjazd Delegatów może zadecydować o
głosowaniu w sposób tajny.
4. Kworum potrzebne do podjęcia uchwały przez organ kolegialny wynosi 50%
uprawnionych do głosowania, z wyłączeniem Zjazdu Delegatów, dla którego kworum
wynosi 10% uprawnionych do głosowania.
5. Uchwały organów mogą być podejmowane drogą elektroniczną za pomocą środków
komunikowania się na odległość, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
6. Uchwały organów mogą być doręczane zainteresowanym drogą elektroniczną za
pomocą środków komunikowania się na odległość.
§7
1. Każda osoba należąca do składu organu kolegialnego posiada inicjatywę uchwałodawczą
w ramach działalności danego organu. Przez inicjatywę uchwałodawczą rozumie się
możliwość przedstawienia propozycji uchwały, zapisania jej na liście propozycji uchwał i
rozpoczęcia procedury głosowania zgodnie z ust. od 2 do 10.
2. Każda osoba należąca do składu danego organu może przedstawić alternatywną
propozycję uchwały, którą dopisuje się do listy propozycji uchwał.
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3. Podczas głosowania każda osoba należąca do składu danego organu i uprawniona do
głosowania może oddać głos popierający jedną propozycję uchwały, oddać głos
wstrzymujący się lub zagłosować przeciwko podejmowaniu uchwały.
4. Do oddanych głosów dolicza się głosy przeciwko podjęciu uchwały w ilości równej ilości
osób należących do składu organu i uprawnionych do głosowania, a które nie oddały głosu.
5. Dla każdej propozycji uchwały, głosy popierające inną propozycję uchwały i głosy
przeciwko podjęciu uchwały, traktowane są jako głosy przeciwko danej propozycji.
6. Do podjęcia uchwały potrzebna jest zwykła większość głosów, o ile nie zastrzeżono
inaczej.
7. W wypadku uzyskania tej samej ilości głosów popierających daną propozycję uchwały i
głosów przeciwko niej głos oddany przez przewodniczącego danego organu jest
decydujący.
8. Jeżeli żadna propozycja uchwały nie otrzyma wystarczającej ilości głosów wymaganych
do podjęcia uchwały, usuwa się z listy propozycji uchwał tę propozycję uchwały, która
uzyskała najmniejszą liczbę głosów popierających ją.
9. Jeżeli tę samą najmniejszą liczbę głosów popierających je uzyskały dwie lub więcej
propozycje uchwał, usuwa się je wszystkie z listy propozycji. Jeżeli na jedną z tych
propozycji uchwał głos popierający ją oddał przewodniczący organu, nie usuwa się jej z
listy propozycji.
10. Kroki od ust. 3 do 9 powtarza się, dopóki któraś z propozycji uchwały nie uzyska
wymaganej ilości głosów do podjęcia uchwały lub na liście nie pozostanie żadna
propozycja uchwały.
11. Procedurą opisaną w ust. od 1 do 10, w szczególności dokonuje się kooptacji i wyboru
osób na stanowiska statutowe.
§8
1. Jeżeli organ kolegialny tak zadecyduje, procedura opisana w §7 ust. od 3 do 9. może
zostać dokonana na podstawie jednorazowego przyporządkowania przez każdego
głosującego do wszystkich, części lub żadnej z propozycji uchwał z listy propozycji
różnych liczb naturalnych lub słowa "przeciw".
2. W ramach przyporządkowania dokonanego przez jedną osobę wprowadza się porządek
taki, że za propozycję o wyższym poparciu, od propozycji do której nie została
przyporządkowana liczba naturalna uważa się tę propozycję do której została
przyporządkowana liczba naturalna, a spośród dwóch propozycji do których zostały
przyporządkowane liczby naturalne za propozycję o wyższym poparciu uważa się tę do
której została przyporządkowana mniejsza liczba naturalna.
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3. Na podstawie tych przyporządkowań przyjmuje się, że dana osoba oddała głos:
a. popierający daną propozycję, jeżeli ta propozycja nie została usunięta z listy
propozycji i jest to propozycja o najwyższym poparciu, w ramach przyporządkowania
dokonanego przez tę osobę, ze wszystkich nieusuniętych z listy propozycji,
b. przeciw podjęciu uchwały, jeżeli do wszystkich nieusuniętych propozycji z listy
propozycji przyporządkowała słowo "przeciw",
c. wstrzymujący się, jeżeli do wszystkich nieusuniętych propozycji z listy propozycji
nie przyporządkowała liczby naturalnej ani nie oddała głosu przeciw w rozumieniu
pkt. b.

IV Członkowie
§9
1. Członkowie dzielą się na:
a. Sympatyków,
b. Kandydatów,
c. Członków Zwyczajnych.
2. Członkiem zostaje się na skutek spełnienia wszystkich następujących warunków:
a. niebycia wykluczonym przez oddzielne przepisy prawa zakazujące przynależności
do partii politycznych,
b. akceptacji Statutu oraz poparcia celów Partii Libertariańskiej,
c. złożenia deklaracji członkowskiej i przyjęcia jej przez Zarząd.
3. Członkiem przestaje się być na skutek:
a. śmierci,
b. zgłoszenia na piśmie wystąpienia z Partii Libertariańskiej Zarządowi,
c. upłynięcia 3 miesięcy od zakończenia ostatniego okresu, za który nie wpłaciło się
składki członkowskiej,
d. usunięcia z Partii Libertariańskiej decyzją Sądu Koleżeńskiego,
e. wykluczenia przez oddzielne przepisy prawa zakazujące przynależności do partii
politycznych.

4. Sympatykiem jest osoba, która spełnia wszystkie następujące warunki:
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a. jest członkiem,
b. nie jest Kandydatem,
c. nie jest Członkiem Zwyczajnym.
5. Kandydatem jest osoba, która spełnia wszystkie następujące warunki:
a. jest członkiem,
b. jest w trakcie Stażu Kandydackiego.
6. Członkiem Zwyczajnym jest osoba, która spełnia wszystkie następujące warunki:
a. jest członkiem,
b. zakończyła Staż Kandydacki, który został rozpatrzony pozytywnie,
c. od chwili zakończenia pozytywnie rozpatrzonego Stażu Kandydackiego nie utraciła
statusu członka ani Sąd Koleżeński nie zamienił jej statusu Członka Zwyczajnego na
status Sympatyka.
7. Członkiem nie przestaje się być na podstawie ust. 3c w wypadku, gdy obowiązek
wpłacania składek członkowskich za wspomniany okres został zawieszony lub było się z
niego zwolnionym.
8. Jeżeli Członek Zwyczajny przestał być członkiem w związku z ust. 3c, to na jego pisemny
wniosek złożony przed upływem 3 lat od dnia ustania członkostwa, Zarząd uzna ciągłość
jego członkostwa i przywróci mu status Członka Zwyczajnego, jeżeli wcześniej ureguluje on
zaległe składki członkowskie.
9. Jeżeli członek został usunięty z Partii Libertariańskiej decyzją Sądu Koleżeńskiego, to
Zarząd może odmówić przyjęcia ponownie złożonej deklaracji członkowskiej tej osoby.

§10
1. Staż Kandydacki ma na celu potwierdzenie, że:
a. postawa i działalność członka są zgodne z celami Partii Libertariańskiej i nie
przynoszą jej szkody,
b. członek wykazuje się aktywnością oraz dba o dobro i pozytywny wizerunek Partii
Libertariańskiej.
2. Sympatyk ma możliwość rozpocząć Staż Kandydacki poprzez złożenie wniosku do
Zarządu.
3. Kandydat kończy Staż Kandydacki po upływie 90 dni. Po tym czasie Kandydat
zobowiązany jest do przedstawienia opinii liderów grup, w których brał aktywny udział.
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Zarząd na podstawie opinii liderów grup podejmuje decyzję o negatywnym lub
pozytywnym rozpatrzeniu tego Stażu Kandydackiego.
4. Decyzję o negatywnym rozpatrzeniu Stażu Kandydackiego Zarząd może podjąć tylko w
razie zajścia niezgodności działań Kandydata z wymienionymi w ust. 1 warunkami, jak i musi
ją w tym wypadku uzasadnić.
5. W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd o negatywnym rozpatrzeniu Stażu
Kandydackiego, dany członek może złożyć wniosek do Sądu Koleżeńskiego o
rozstrzygnięcie sporu, czy decyzja ta była zgodna z ust. 4. W wypadku orzeczenia braku
zgodności Sąd Koleżeński unieważnia tę decyzję i zarazem podejmuje decyzję o
pozytywnym rozpatrzeniu danego Stażu Kandydackiego.
6. Kandydat na własny wniosek może przedterminowo zakończyć Staż Kandydacki, który
to tym samym zostanie rozpatrzony negatywnie.
7. W przypadku wybrania Kandydata na stanowisko statutowe, Kandydat ten
przedterminowo kończy Staż Kandydacki, który to tym samym zostaje rozpatrzony
pozytywnie.
§11
1. Sympatyk ma prawo:
a. używać oznak organizacyjnych Partii Libertariańskiej,
b. działać w dowolny nie przynoszących szkody dla Partii Libertariańskiej, w
szczególności dla jej wizerunku, niesprzeczny ze Statutem, a zmierzający do realizacji
jej celów sposób.
2. Sympatyk ma obowiązek:
a. wpłacać składki członkowskie,
b. dbać o dobro i pozytywny wizerunek Partii Libertariańskiej, w szczególności
poprzez kulturę wypowiedzi,
c. szanować cele Partii Libertariańskiej, powstrzymując się od publicznego ich
kontestowania,
d. informować Sąd Koleżeński o przynależności do innych partii politycznych niż
Partia Libertariańska.
3. Kandydat ma prawa i obowiązki Sympatyka wymienione w ust. 1 i ust. 2 oraz:
a. statutowe bierne prawo wyborcze,
b. prawo składania zapytań do organów w celu uzyskania informacji dotyczącej
zdarzeń i działań, które nastąpiły lub zostały dokonane w związku z działalnością
Partii Libertariańskiej. Organy nie mogą bez ważnego powodu nie udzielić
odpowiedzi.
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4. Członek Zwyczajny ma prawa i obowiązki Kandydata oraz:
a. statutowe prawo głosu,
b. prawa i obowiązki wynikające z pełnienia Stanowisk Statutowych, które to prawa i
obowiązki są ze sobą nierozerwalnie złączone.

V. Grupy
§12
1. Każdy członek może powołać grupę.
2. W skład grupy mogą wchodzić członkowie Partii Libertariańskiej.
3. Każda grupa posiada lidera.
4. Sposób organizacji grupy, ustalania jej składu i celów, wybierania i odwoływania lidera,
tryb pracy, jej charakter, czy strukturę określa regulamin grupy.
5. Zarząd prowadzi rejestr wszystkich grup.
6. Lider grupy zobowiązany jest do składania raportów tygodniowych oraz miesięcznych,
których wzór ustala Zarząd.
7. Niedopełnienie obowiązku składania cyklicznych raportów skutkuje wykreśleniem z
rejestru działających grup.
8. Grupa może zostać wykreślona z rejestru na wniosek Sądu Koleżeńskiego po
stwierdzeniu niezgodności regulaminu grupy ze Statutem, celami Partii Libertariańskiej lub
odpowiednimi Regulaminami,
9. Zarząd zobowiązany jest do cyklicznego publikowania zbiorczego raportu z działalności
wszystkich działających grup.
10. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Partii Libertariańskiej są grupy o charakterze
terenowym.

VI Zjazd Delegatów
§13
1. Zjazd Delegatów stanowi najwyższą władzę w Partii Libertariańskiej.
2. Zjazd Delegatów ma prawo:
a. wybrać i odwołać osoby na stanowiskach wybieralnych,
b. uchwalić lub zmienić Deklarację Ideową większością 2/3 głosów,
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c. rozwiązać Partię Libertariańską bądź połączyć ją z inną partią polityczną
większością 2/3 głosów,
d. zmienić Statut większością 2/3 głosów,
e. ustalić wysokość składek członkowskich i długość okresów za które są wpłacane
bądź zawiesić obowiązek wpłacania składek członkowskich,
f. uchwalić i zmienić Program,
g. decydować o starcie w wyborach oraz o zawieraniu koalicji wyborczych,
h. ustalania kandydatów zgłaszanych i popieranych przez Partię Libertariańską w
wyborach,
i. postanawiać w sprawie porozumienia z innymi organizacjami,
j. decydować o innych zobowiązaniach o charakterze politycznym,
k. ustanawiać przedstawicielstwa zagraniczne Partii Libertariańskiej,
l. zadecydować o przedterminowym zakończeniu Stażu Kandydackiego przez danego
Kandydata i pozytywnym jego rozpatrzeniu.
3. Zjazd Delegatów może wybrać niepełny skład Sądu Koleżeńskiego i Centralnej Komisji
Rewizyjnej, ale minimum trzyosobowy.
4. Zjazd Delegatów może wybrać na stanowisko wybieralne jedynie osobę posiadającą
statutowe bierne prawo wyborcze i która wyraziła na to zgodę.
5. Prawo do wzięcia udziału w Zjeździe Delegatów ma każdy członek posiadający
statutowe bierne prawo wyborcze.
6. Prawo głosu na Zjeździe Delegatów mają Delegaci. Wszyscy członkowie posiadający
statutowe prawo głosu są delegatami.
§14
1. Podczas przygotowań do Zjazdu Delegatów, zachowane muszą zostać następujące
warunki:
a. data, godzina i miejsce Zjazdu Delegatów muszą zostać podane przez zwołującego
do powszechnej wiadomości członków, drogą elektroniczną za pomocą środków
komunikowania się na odległość, nie później niż na 30 dni przed terminem Zjazdu
Delegatów.
b. Zarząd odpowiedzialny jest za organizację Zjazdu Delegatów, z wyłączeniem ust. 7.
2. Na Zjeździe Delegatów:
a. zwołujący Zjazd Delegatów ma obowiązek otworzyć go,
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b. Koordynator Krajowy ma obowiązek przedstawić sprawozdanie z działalności Partii
Libertariańskiej, która miała miejsce od poprzedniego Zjazdu Delegatów,
c. przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej ma obowiązek przedstawić
sprawozdanie z czynności kontrolnych przeprowadzonych od poprzedniego Zjazdu
Delegatów.
3. Koordynator Krajowy ma obowiązek, przed końcem swojej kadencji, zwołać Zjazd
Delegatów, na którym odbyć się musi wybór osób na wszystkie stanowiska wybieralne, z
zastrzeżeniem §13 ust. 3.
4. W wypadku powstania wakatu na stanowisku Koordynatora Krajowego przewodniczący
Sądu Koleżeńskiego zwołuje Zjazd Delegatów, na którym odbyć się musi wybór osób na
wszystkie stanowiska wybieralne, z zastrzeżeniem §13 ust. 3.
5. Zjazd Delegatów zostaje zwołany przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego na
wniosek:
a. Zarządu,
b. Centralnej Komisji Rewizyjnej,
c. grupy składającej się z co najmniej 10% wszystkich członków posiadających
statutowe prawo głosu.
6. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego po otrzymaniu poprawnie sformułowanego
wniosku ma obowiązek zwołania Zjazdu Delegatów w terminie i miejscu wskazanym we
wniosku lub w siedzibie Partii Libertariańskiej.
7. Jeżeli przewodniczący Sądu Koleżeńskiego zwoła Zjazd Delegatów, w miejscu
wskazanym we wniosku grupy z ust. 5c, za organizację Zjazdu Delegatów odpowiedzialna
jest ta grupa.

VII Zarząd
§15
1. Zarząd jest organem reprezentującym Partię Libertariańską na zewnątrz.
2. Koordynator Krajowy wybiera oraz odwołuje Członków Zarządu.

3. Zarząd zajmuje się bieżącymi sprawami Partii Libertariańskiej, w szczególności:
a. ustala zasady obiegu dokumentów, wydawania legitymacji Partii Libertariańskiej
oraz prowadzenia rejestru członków Partii Libertariańskiej,
b. określa wzór deklaracji członkowskiej oraz szczegółowe zasady jej przyjmowania,
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c. podejmuje decyzje w kwestiach zobowiązań majątkowych i finansowych Partii
Libertariańskiej,
d. odpowiada za prowadzenie rachunkowości Partii Libertariańskiej,
e. sporządza sprawozdania finansowe, jak i inne informacji o działalności finansowej
Partii Libertariańskiej,
f. odpowiada za zbieranie składek członkowskich,
g. wzywa członków do zapłaty zaległych składek.
h. prowadzi rejestr grup.
i. publikuje raport z działalności zarejestrowanych grup.
4. Każdy członek Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Partię Libertariańską na
zewnątrz, z wyjątkiem zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych.
5. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych upoważnieni są działający
wspólnie dwaj członkowie Zarządu.
6. Zarząd może ustanowić pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Partii
Libertariańskiej na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych w
zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.

IX Sąd Koleżeński
§17
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory oraz prowadzi postępowania dyscyplinarne w Partii
Libertariańskiej.
2. Sąd Koleżeński ma obowiązek:
a. rozstrzygać spory dotyczące zgodności Regulaminów, Programu i Deklaracji
Ideowej ze Statutem,
b. rozstrzygać spory dotyczące zgodności działań poszczególnych organów ze
Statutem, celami Partii Libertariańskiej i odpowiednimi Regulaminami,
c. rozstrzygać spory dotyczące zgodności działań poszczególnych członków ze
Statutem, odpowiednimi Regulaminami i ich obowiązkami.
3. Sąd Koleżeński ma prawo czasowo odebrać całość praw członkowskich osobie na
stanowisku statutowym, poza Komisarzami, za odmowę udostępnienia dokumentów Partii
Libertariańskiej i materiałów związanych z rozstrzyganymi sporami.
4. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o którym mowa w ust. 2a, 2b lub 2c może zostać
wniesiony przez:
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a. Zarząd,
b. Centralną Komisję Rewizyjną,
c. grupę 5 Członków Zwyczajnych.
5. W wypadku orzeczenia braku zgodności działań danego członka ze Statutem,
odpowiednimi Regulaminami lub naruszenia przez niego swoich obowiązków Sąd
Koleżeński ma prawo:
a. zaniechać dalszych działań,
b. odebrać mu całość lub część praw członkowskich na okres do 3 miesięcy,
c. zamienić mu jego status Członka Zwyczajnego na status Sympatyka,
d. usunąć go z Partii Libertariańskiej.
6. Jeżeli orzeczenie z ust. 5 dotyczy Komisarza, Sąd Koleżeński jest zmuszony zaniechać
dalszych działań.
7. W wypadku orzeczenia braku zgodności decyzji danego organu ze Statutem, celami
Partii Libertariańskiej lub odpowiednimi Regulaminami Sąd Koleżeński unieważnia tę
decyzję.
8. W wypadku orzeczenia braku zgodności Regulaminu ze Statutem, Sąd Koleżeński uchyla
ten Regulamin w całości lub części tak, aby uzyskać zgodność ze Statutem.
9. Jeżeli spór dotyczy działań Sędziego nie może on brać udziału w jego rozpatrywaniu i
nie jest uprawniony do głosowania w głosowaniach dotyczących tego sporu.
10. Spory dotyczące działań sprzed więcej niż 2 lat ulegają przedawnieniu.

X Centralna Komisja Rewizyjna
§18
1. Centralna Komisja Rewizyjna stanowi organ kontrolny Partii Libertariańskiej. Wszystkie
organy zobowiązane są do udzielenia, bez zbędnej zwłoki, żądanej przez Centralną Komisję
Rewizyjną informacji dotyczącej zdarzeń i działań, które nastąpiły lub zostały dokonane w
związku z działalnością Partii Libertariańskiej.
2. Centralnej Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo wglądu do wszelkich dokumentów
związanych z działalnością Partii Libertariańskiej.
3. Przedmiotem kontroli może być w szczególności zgodność działań organów i członków
ze Statutem i celami Partii Libertariańskiej oraz prawidłowość i racjonalność procesów
zachodzących w ramach działalności Partii Libertariańskiej.
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4. Centralna Komisja Rewizyjna zatwierdza sprawozdania finansowe oraz informacje o
działalności finansowej Partii Libertariańskiej.
5. Centralna Komisja Rewizyjna aktywnie wypełnia swoje zadania. W szczególnych
przypadkach wniosek o przeprowadzenie kontroli o której mowa w ust. 3, może zostać
złożony przez:
a. Zarząd,
b. Sąd Koleżeński,
c. Członka Zwyczajnego.
6. Centralna Komisja Rewizyjna powinna wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby
nie powodować dezorganizacji działań innych organów.
7. Centralna Komisja Rewizyjna publikuje wyniki przeprowadzanych przez siebie kontroli.
8. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Centralna Komisja Rewizyjna może żądać
wyjaśnień od odpowiedniego organu oraz musi skierować wniosek o rozstrzygnięcie sporu
do Sądu Koleżeńskiego.

XI Finanse
§19
1. Źródła finansowania Partii Libertariańskiej są jawne. Partia Libertariańska prowadzi
rachunkowość oraz składa w tym zakresie stosowne sprawozdania zgodnie z
obowiązującym prawem.
2. Majątek Partii Libertariańskiej stanowią środki finansowe, rzeczy ruchome, nieruchomości
oraz inne dozwolone przez prawo składniki. Majątek Partii Libertariańskiej powstaje ze
składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji, dochodów z
mienia, odsetek od środków finansowych oraz z innych dozwolonych przez prawo źródeł.
§20
1. Fundusz Wyborczy Partii Libertariańskiej tworzy Zarząd, w celu finansowania kampanii
wyborczych i referendalnych.
2. Fundusz Ekspercki Partii Libertariańskiej tworzy Zarząd, w celu finansowania ekspertyz
oraz finansowania dozwolonej przez prawo działalności związanej z celami statutowymi
Partii Libertariańskiej.
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XII Postanowienia końcowe
§21
1. Statut wchodzi w życie w dniu uchwalenia.
§22
1. Dokument będący Deklaracją Polityczną Partii Libertariańskiej w rozumieniu Statutu Partii
Libertariańskiej uchwalonego dnia 10.11.2013 staje się Deklaracją Ideową Partii
Libertariańskiej.
2. Dokument będący Programem Politycznym Partii Libertariańskiej w rozumieniu Statutu
Partii Libertariańskiej uchwalonego dnia 10.11.2013 staje się Programem Partii
Libertariańskiej.
§23
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej w rozumieniu Statutu Partii Libertariańskiej uchwalonego
dnia 10.11.2013 stają się Komisarzami.
2. Koordynator w rozumieniu Statutu Partii Libertariańskiej uchwalonego dnia 10.11.2013
staje się Koordynatorem Krajowym.
3. Sąd Naczelny w rozumieniu Statutu Partii Libertariańskiej uchwalonego dnia 10.11.2013
staje się Sądem Koleżeńskim.
§24
1. Konwencja uchwalająca Statut ma uprawnienia Zjazdu Delegatów.
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