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STATUT PARTII GODNE ŻYCIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Godne Życie nazywana w skrócie „GŻ” , jest partią polityczną.
2. Godne Życie może używać nazwy skróconej „GŻ”.
3. GŻ jest partią utworzoną, przez osoby pragnące godnego życia Obywateli
Rzeczpospolitej, dążących do realizacji swojego programu.
4. GŻ jest partią obywateli Rzeczypospolitej, zarówno wierzących w Boga będącego
źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielających tej
wiary, a te uniwersalne wartości wywodzących z innych źródeł. Złączonych
więzami wspólnoty z naszymi rodakami „rozsianymi” po świecie, świadomych
potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej.
Pragnących na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji
publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności
przed Bogiem, lub przed własnym sumieniem, dbających o zachowanie
przyrodzonej godności człowieka.
5. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest nienaruszalna, a jej
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
6. GŻ jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy z dn. 27 czerwca 1997 o
partiach politycznych, innych ustaw i niniejszego statutu.
7. Partia Godne Życie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami.
8. Siedzibą główną GŻ jest miasto Zduńska Wola.
9. GŻ posiada osobowość prawną.
10. Ochronie prawnej podlegają nazwa i symbole GŻ.
11. Symbolami GŻ są 2 znaki graficzne :
I.

Znak składający się z 5 elementów:

a) Symbolem głównym jest serce,
b) Symbolem dodatkowym są dwa miecze schowane za sercem w pozycji
pionowej,
c) Miecze symbolizują walkę o godne życie,
d) W górnej części serca ( do połowy jego wysokości ) znajduje się kolor biały,
e) W dolnej części serca ( do połowy jego wysokości ) znajduje się kolor,
czerwony,
f) Dopełnieniem symbolu graficznego jest napis GODNE ( wpisany w górną
część serca – kolorem czerwonym ) ŻYCIE ( wpisany w dolną część serca –
kolorem białym ).
II.

Znak składający się z grafiki :

a) Orzeł biało – czerwony
b) Złota korona
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c) W pierś orła wpisane biało czerwone serce z napisem GODNE ŻYCIE
12. Symbole graficzne są załącznikiem do niniejszego statutu.
13. Symbole graficzne nie mogą być używane w innej formie jak wykazana w
załączniku.
14. GŻ działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może mieć także
przedstawicielstwa za granicą, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustawodawstwem
danego państwa.
§2
1. GŻ opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do
prowadzenia
swoich
spraw
może
zatrudniać

pracowników.

§3
1. GŻ cele:
a) Udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej,
b) Dążenie do zapewnienia dostatnich warunków bytu Polaków zgodnie z
zasadą CZŁOWIEK, RODZINA, PRACA, GODNE ŻYCIE.
c) Demokratyczne podejmowanie decyzji,
d) Odpowiedzialność polityczna osób należących do GŻ,
e) Umacnianie rzeczywistego udziału obywateli w tworzeniu oblicza
Rzeczypospolitej Polskiej,
f) Umacnianie suwerenności narodu i niepodległości Państwa Polskiego
będącego gwarantem wolności, godności i pomyślności obywateli,
g) Szerzenie postaw patriotycznych.
2. GŻ zasady i wartości :
a)
b)
c)
d)

Uczciwość
Poczucie odpowiedzialności
Zaufanie
Szacunek
II. CZŁONKOWIE
§4

1. Członkiem partii GŻ może zostać osoba która:
a) Ma obywatelstwo polskie,
b) Ukończyła 18 lat,
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c) Posiada zdolność do czynności prawnych,
d) Podpisze deklarację członkowską,
e) Zobowiązuje się przestrzegać niniejszy statut, realizować program GŻ i inne
wyznaczone cele, oraz zadania.
§5
1. Członek GŻ nie może należeć do innej partii politycznej.
2. Członkowie są przyjmowani do GŻ po złożeniu pisemnej deklaracji i właściwych
dokumentów.
3. Przyjęcia w poczet członków GŻ dokonuje komisja rewizyjna.
4. Zarząd GŻ może odmówić przyjęcia danej osoby na członka partii, jeśli nie
spełnia ona kryteriów określonych w statucie.
§6
1. Członek partii GŻ ma prawo :
a) Wybierać, oraz być wybieranym, powoływanym bądź dołączanym w skład
organów GŻ,
b) Współtworzyć program partii,
c) Ubiegać się o kandydowanie w wyborach powszechnych z rekomendacji
partii do organów władzy publicznej,
d) Informacji o decyzjach i działaniach władz partii GŻ,
2. Członek partii GŻ ma obowiązek :
a) Przestrzegać zasad zapisanych w Statucie, oraz uchwał i zarządzeń władz
partii GŻ,
b) Popierać cele partii i brać udział w realizacji jej działań,
c) Strzec jedności programowej i organizacyjnej
d) Postępować zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia
społecznego, oraz zasadami moralnymi i obywatelskimi,
e) Terminowo opłacać składki członkowskie ( wysokość składek, oraz sposób i
termin płacenia określa Komisja Rewizyjna )
3. Członkostwo w partii GŻ ustaje w przypadku :
a)
b)
c)
d)
e)

Dobrowolnej rezygnacji członka z przynależności do partii,
Wykluczenia z partii,
Nieusprawiedliwionego niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy,
Śmierci,
Rozwiązania GŻ.

4. Członkostwo w partii GŻ pozostaje zawieszone z chwilą :
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a) Złożenia przez członka pisemnego oświadczenia Komisji Rewizyjnej, lub
przewodniczącego GŻ o pełnieniu funkcji lub zajmowaniu stanowiska, które z
mocy prawa wykluczają prowadzenie działalności politycznej,
b) Wydania przez przewodniczącego GŻ postanowienia o zawieszeniu, w
związku z uzasadnionym przypuszczeniem, iż naraził on dobre imię lub
działał na szkodę GŻ, w szczególności po wszczęciu przeciw niemu
postępowania dyscyplinarnego do czasu rozpoznania sprawy przez
Koleżeński Sąd Dyscyplinarny lub do czasu wyjaśnienia sprawy będącej
przyczyną zawieszenia,
c) W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członka partii, oraz jest
zwolniony z obowiązku opłacenia składek,
§7
1. Wykluczenie z partii może nastąpić wobec tych członków, którzy działają wbrew
statutowi, utrudniają realizację planu partii, podważają jedność partii, działają w
sposób godzący w dobre imię partii.
2. W przypadku wykluczenia z partii, każdy członek ma prawo odwołać się do
Zarządu Partii w terminie 7 dni od dnia wykluczenia.
3. Ostateczną decyzję o wykluczeniu z partii podejmuje Zarząd partii w głosowaniu
jawnym.
4. W przypadku wykluczenia z partii, członkostwo ustaje z chwilą podjęcia decyzji
przez Zarząd Partii.
5. Wykluczony członek partii nie może ponownie ubiegać się o przyjęcie do partii.
III.

WŁADZE PARTII
§8

1. Uchwały władz partyjnych wszystkich szczebli zapadają zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. Zarząd Partii, oraz organy GŻ pochodzą z wyboru w głosowaniu tajnym
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.
3. Kadencja władz GŻ trwa 4 lata.
4. Kandydatami Zarządu Partii, oraz organów GŻ, mogą być osoby będące
członkami GŻ uprawnione do głosowania.
5. Władzami krajowymi są:
a)
b)
c)
d)
e)

Zjazd krajowy Partii
Zarząd Partii
Przewodniczący GŻ
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński
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6. Zarząd Partii zwołuje Zjazd Krajowy Partii nie rzadziej niż co 4 ( cztery ) lata.
7. Na wniosek Przewodniczącego Partii, może zostać zwołany Zjazd Krajowy
Nadzwyczajny.
8. Do zadań Zjazdu Krajowego Partii należy w szczególności:
a) Wybór, oraz odwołanie członków Zarządu Partii.
b) Ocena działalności partii.
c) Podejmowanie wiążących decyzji dotyczących programu partii i kierunków
polityki partii GŻ.
d) Uchwalanie ordynacji wyborczej do władz partii, regionów władz, zasad
działania struktur partii, oraz zasad postępowania dyscyplinarnego i zasad
etyki społecznej.
e) Powoływanie zespołów problemowych.
f) Określenie trybu i zasad połączenia z inną partią, lub innymi partiami.
g) Partia może ulec połączeniu z inną partią, lub innymi partiami w drodze
uchwały podjętej przez Zjazd Krajowy Partii zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
9. Najwyższą władzą GŻ jest Zarząd Partii.
10. Zarząd Partii tworzą 4 ( cztery ) osoby:
a)
b)
c)
d)

Przewodniczący
Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

11. Do kompetencji zarządu Partii należy:
a) Uchwalanie statutu i zmian w statucie, oraz program działania partii,
b) Wybór Prezesa partii, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
c) Ocena działalności partii GŻ mijającej kadencji.
12. Do kompetencji przewodniczącego, oraz V-ce przewodniczącego GŻ należy w
szczególności:
a)
b)
c)
d)

Reprezentowanie partii na zewnątrz,
Kierowanie bieżącą działalnością ugrupowania,
Zwoływanie posiedzeń władz partii,
Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych przy pomocy, których
kieruje bieżącą działalnością partii,
e) Przedkładanie Komisji Rewizyjnej kandydatury swoich zastępców, sekretarza
partii i skarbnika partii,
f) Powoływanie pełnomocników do poszczególnych czynności,
g) Ustalanie wzoru dokumentów członkowskich, w tym dokumentów
wymaganych przy przyjęciu w poczet GŻ,
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13. Do reprezentowania partii na zewnątrz i do zaciągania zobowiązań majątkowych
uprawniony jest Zarząd Partii, w tym celu musi podjąć uchwałę w formie
pisemnej upoważniając co najmniej dwie osoby do zaciągnięcia konkretnego
zobowiązania majątkowego.
14. Komisję Rewizyjną w składzie 3-5 osób wybiera Zarząd Partii :
a) Przewodniczącego Komisji rewizyjnej, jego zastępcę i sekretarza wybiera ze
swojego grona Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu.
§9
1. Komisja Rewizyjna
a) Kontroluje działalność finansową władz partii GŻ,
b) Sprawdza prawdziwość sprawozdań finansowych i rozliczeń,
c) Kontroluje przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem i finansami
partii.
§ 10
1. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz
na pół roku.
2. Jej członkowie mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów partii
dotyczących jej działalności finansowej.
3. Komisja rewizyjna sporządza roczne sprawozdanie z działalności finansowej
partii i przedstawia je do zatwierdzenia Zarządowi Partii w terminie sześciu
miesięcy od zakończenia roku.
§ 11
1. Zarząd partii może podjąć uchwałę o utworzeniu terenowej jednostki
organizacyjnej partii zwanej Regionem.
2. Wniosek powinien zawierać propozycje personalne członków władz Regionu,
którzy będą sprawować funkcje do czasu przeprowadzenia wyborów w regionie.
3. Zarząd GŻ może podjąć uchwałę o likwidacji regionu.
4. Region obejmuje swym zasięgiem obszar jednego lub kilku województw.
5. Władzami terenowymi GŻ są :
a) Zarząd Regionu Partii,
b) Regionalna Komisja Rewizyjna.
6. Wybory do władz terenowych partii odbywają się na zasadach określonych przez
Zarząd Partii.
7. Pierwsze wybory do władz regionu powinny odbyć się w terminie 3 miesięcy od
daty jego utworzenia.
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8. Kadencja władz Regionu pokrywa się z kadencją władz partii w związku z tym
długość kadencji pierwszych władz pochodzących z wyboru może podlegać
odpowiedniemu skróceniu.

9. W skład Zarządu Regionu wchodzą :
a) Przewodniczący Regionu,
b) Skarbnik Regionu.
10. Do kompetencji Zarządu Regionu należy :
a) Koordynowanie działań Partii w Regionie i przygotowywanie wyborów do
władz Regionu,
b) Występowanie na zgromadzeniu Zarządu Partii w sprawach dotyczących
Regionu,
c) Przedstawianie Zarządowi propozycji dotyczących członków Regionu.
d) Kontrola ściągalności składek członkowskich w Regionie,
e) Składanie Zarządowi Partii sprawozdania ze swej działalności za czas
kadencji.
11. Posiedzenia Zarządu Regionu zwoływane są przez Przewodniczącego Regionu,
Wiceprzewodniczącego Regionu, lub Skarbnika Regionu w miarę potrzeby,
jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
12. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący regionu lub z upoważnienia
Przewodniczącego Regionu Wiceprzewodniczący Regionu.
13. Zarząd Regionu podejmuje uchwały większością głosów.
14. Regionalna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
15. Wybiera ona ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola finansowej działalności partii
w Regionie.
17. Posiedzenia Regionalnej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
18. Jej członkowie mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów partii
dotyczących działalności finansowej Regionu.
19. Regionalna Komisja Rewizyjna sporządza roczne sprawozdanie z działalności
finansowej Regionu i przedstawia je do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej w
terminie trzech miesięcy od zakończenia roku.

20. Sąd Koleżeński Partii składa się z trzech członków. Wybiera ze swego grona
Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
21. Sąd koleżeński:
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a) Opracowuje projekt regulaminu działania sądów koleżeńskich,
b) Rozpatruje sprawy skierowane do Sądu Koleżeńskiego przez Zarząd Partii.
22. Członkowie Krajowego Sądu Koleżeńskiego mają prawo wglądu do wszelkich
dokumentów, które mają związek z prowadzonymi sprawami przez Sąd
Koleżeński.
23. Członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego wybiera Zarząd Partii.
24. Szczegółowe relacje pomiędzy poszczególnymi szczeblami struktur władz
terenowych Partii GŻ normowane będą regulaminem działań i schematem
organizacyjnym uchwalonym przez Zarząd Partii.
25. Majątek GŻ powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z
dochodów z majątku, oraz innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach
politycznych lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
26. Działalnością majątkową i finansową GŻ kieruje Zarząd Partii.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12

1. W okresie organizacyjnym do czasu odbycia pierwszych zjazdów terenowych
stosowne struktury terenowe tworzy się na zasadzie powoływania
pełnomocników upoważnionych do wykonywania prac organizacyjnych.
2. Pełnomocników powołuje i odwołuje Przewodniczący Partii lub z upoważnienia
Przewodniczącego osoba z Zarządu.
3. Zarząd Partii może zostać odwołany, jeżeli działa wbrew statusowi. Więcej niż 50
% członków Partii składa wniosek o zwołanie Zjazdu Krajowego Partii, na
zjeździe może zostać odwołany „stary”, a wybrany „nowy” Zarząd Partii.
4. Dla potrzeb szczególnych kampanii wyborczych Zarząd Partii może powoływać
struktury terenowe odpowiadające Ustawie Ordynacja Wyborcza.
5. GŻ może być rozwiązana na mocy uchwały Zarządu Partii, podjętą w obecności
100% członków Zarządu Partii.
6. Po rozwiązaniu GŻ Komisja Rewizyjna wyznacza likwidatora majątku Partii.
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Załącznik :
1. Znak graficzny
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2. Znak graficzny
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