
Statut Nowej Lewicy 
 

Wartości i cele partii  
 

Wartościami naczelnymi partii są wolność, równość i sprawiedliwość społeczna. 

 

Wszystkim ludziom przysługuje wolność od biedy, strachu i przemocy. Wolność to również 

możliwość wyboru własnego stylu życia i rozwoju własnej osobowości. Granicą wolności 

jednostki jest wolność innych obywatelek i obywateli. 

 

Sprawiedliwość społeczna opiera się na uznaniu godności wszystkich ludzi. Sprawiedliwość 

społeczna to równy dostęp do edukacji, infrastruktury, godnej pracy, uczciwej płacy, opieki 

zdrowotnej, kultury i czystego środowiska naturalnego. Gwarantem równego dostępu do 

dóbr publicznych jest nowoczesne państwo dobrobytu. 

 

Opowiadamy się za równością wszystkich obywatelek i obywateli, we wszystkich obszarach 

życia, niezależnie od płci, wieku, stanu zdrowia, narodowości, przynależności etnicznej, 

przekonań religijnych, bezwyznaniowości, orientacji seksualnej. 

 

Partia za swoje cele uznaje: 

- obronę praworządności oraz praw i wolności gwarantowanych przez Konstytucję,  

- pogłębianie obecności Polski w Unii Europejskiej i dbałość o pokojowe i partnerskie relacje 

ze wszystkimi sąsiadami, 

- ochronę praw pracowników, godnych warunków pracy i płacy oraz zabezpieczenia 

społecznego,  

- dążenie do zwiększenia znaczenia samorządu terytorialnego, roli konsultacji społecznych, 

dialogu partnerów społecznych i innych form wpływu obywateli na funkcjonowanie państwa, 

- ochronę środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój, dobro przyszłych pokoleń, 

- rzeczywisty rozdział państwa od kościołów i związków wyznaniowych, 

- promocja idei socjaldemokracji i jej dziedzictwa. 

Partia jest organizacją świecką i dąży do rozdziału Państwa od wszystkich kościołów i 

związków wyznaniowych. 

 

Partia wciela w życie te cele i wartości oraz zadania wyrażone w programie partii, kierując się 

zasadami ustrojowymi określonymi w Konstytucji i uczestnicząc, przez swoich przedstawicieli 

i przedstawicielki, w sprawowaniu władzy publicznej. 

 

Strategicznym partnerem partii są progresywne związki zawodowe.  

 

Partia promuje te cele i wartości na forum międzynarodowym, współpracując z innymi 

partiami socjaldemokratycznymi i progresywnymi. 

 

 

Rozdział I 



Postanowienia ogólne 
 

Art. 1.  

1. Sojusz Lewicy Demokratycznej zmienia nazwę na Nowa Lewica. Nowa Lewica jest partią 

polityczną, która działa w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w zakresie, w jakim 

dopuszczają to przepisy prawa.  

2. Siedzibą partii jest Warszawa.  

3. Nowa Lewica należy do wspólnoty partii zrzeszonych w Międzynarodówce Socjalistycznej i 

Partii Europejskich Socjalistów. 

 

Art. 2. 

1. Skrótem nazwy partii jest „Nowa Lewica”. 

2. Symbolem graficznym partii jest napis „LEWICA”. Napis "LEWICA" jest wyśrodkowany 

względem szerokości i wysokości tła. Napis jest wykonany pogrubioną czcionką. Napis jest 

biały, a tło jest trójkolorowe i obejmuje płynne przejście trzech kolorów między sobą w 

kolejności od lewej: fioletowy, bordowy, czerwony. Napis jest pochylony w lewą stronę. 

3. Wzór symbolu graficznego partii zamieszczony jest w Załączniku nr 1 do niniejszego 

statutu.  

4. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii korzystają z ochrony prawnej przewidzianej 

dla dóbr osobistych.  

 

Art. 3.  

1. W partii działają frakcje.  

2. Frakcje odzwierciedlają różne poglądy członków partii w granicach wartości i celów partii 

oraz działają na rzecz ich promocji w jej działalności programowej.  

3. Każdy członek i członkini partii należy do jednej frakcji. Nie można należeć do więcej niż 

jednej frakcji.   

 

Art. 4. 

1. Frakcja powstaje na podstawie oświadczenia o powołaniu frakcji podpisanego przez co 

najmniej 500 członków (członkiń) partii, przyjętego uchwałą Zarządu Krajowego większością 

¾ głosów w obecności co najmniej ¾ członków (członkiń). W oświadczeniu wskazuje się 

koordynatora (koordynatorkę) frakcji. Frakcja powstaje z datą podjęcia tej uchwały przez 

Zarząd Krajowy. Zarząd Krajowy może odmówić przyjęcia oświadczenia o powołaniu frakcji.  

2. W razie zwolnienia funkcji koordynatora (koordynatorki) frakcji, w tym z powodu upływu 

kadencji, członkowie (członkinie) frakcji wybierają ze swojego grona koordynatora 

(koordynatorkę) zwykłą większością głosów.  

3. Członkostwo we frakcji nabywa się z chwilą przyjęcia przez koordynatora (koordynatorkę) 

frakcji oświadczenia o przystąpieniu do frakcji lub – w przypadku osób, które podpisały 

oświadczenie przewidziane w ust.1 – z chwilą podjęcia przez Zarząd Krajowy uchwały, o 

której mowa w ust. 1. Koordynator (koordynatorka) może nie przyjąć oświadczenia o 

przystąpieniu do frakcji.  

4. Członek lub członkini frakcji może wystąpić z frakcji lub przystąpić do innej frakcji. W obu 

tych przypadkach członek (członkini) frakcji traci członkostwo w dotychczasowej frakcji.  



 

Art. 5.  

1. W Zarządzie Krajowym, Radzie Krajowej, zarządach wojewódzkich i radach wojewódzkich 

zasiada równa liczba pochodzących z wyboru członków i członkiń tych władz, którzy należą 

do każdej z frakcji istniejących w chwili przeprowadzania wyborów tych władz.  

2. Zasada przewidziana w ust. 1 odnosi się do zarządu powiatowego i rady powiatowej, jeśli 

właściwa rada wojewódzka tak postanowi.  

3. W Zarządzie Krajowym, Radzie Krajowej, zarządach wojewódzkich i radach wojewódzkich 

każda z płci jest reprezentowana w liczbie nie mniejszej niż 35% liczby pochodzących z 

wyboru członków i członkiń tych władz. 

4. W wyborach na wszystkie funkcje przewidziane w statucie mandaty otrzymują kandydaci z 

największą liczbą głosów, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w ust. 1-3.  

5. Szczegółowe zasady organizacji i przeprowadzania wyborów do władz partii określi Rada 

Krajowa w drodze uchwały.  

 

Art. 6. 

1. W Sejmie i Senacie oraz organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego 

posłowie i posłanki, senatorowie i senatorki oraz radni i radne, którzy są członkami lub 

członkiniami partii, tworzą kluby Nowej Lewicy, albo kluby koalicyjne – odpowiednio w 

Sejmie i Senacie za zgodą Rady Krajowej, w sejmiku województwa – za zgodą właściwej rady 

wojewódzkiej, a w radzie powiatu, radzie miasta, radzie gminy i radzie dzielnicy m. st. 

Warszawy – za zgodą właściwego zarządu powiatowego. 

2. Do klubu Nowej Lewicy może należeć poseł, posłanka, senator, senatorka, radny lub 

radna, którzy nie są członkami partii.  

3. Poseł, posłanka, senator, senatorka, radny lub radna, którzy należą do partii, nie mogą 

należeć do klubu innej partii politycznej, który nie jest klubem koalicyjnym z udziałem Nowej 

Lewicy. 

4. Przewodniczącym klubu Nowej Lewicy w Sejmie, Senacie i organach stanowiących 

jednostek samorządu terytorialnego może być tylko osoba, która należy do partii.  

 

Art. 7.  

Kluby Nowej Lewicy w Sejmie, Senacie i organach stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego kierują się w swojej działalności programem partii, wartościami i celami partii 

oraz statutem partii. 

 

Rozdział II 

Członkostwo w partii 
 

Art. 8. 

1. Członkiem (członkinią) partii może być osoba, która: 

a) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) ukończyła 18 lat,  

c) korzysta z pełni praw obywatelskich,  



d) złożyła pisemną deklarację członkowską dowolnemu kołu z wyjątkiem koła tworzonego 

dla osób zainteresowanych określoną tematyką albo – w przypadku, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 – właściwemu zarządowi powiatowemu, zarządowi wojewódzkiemu lub Zarządowi 

Krajowemu.  

2. Członek (członkini) Nowej Lewicy nie może : 

a) należeć do innej partii politycznej, działać na jej rzecz, 

b) kandydować do organów władzy publicznej z komitetu wyborczego innego niż komitet 

wyborczy Nowej Lewicy lub koalicyjny komitet wyborczy z jej udziałem, chyba że zgodę 

wyrazi zarząd odpowiedniego szczebla. 

3. Członek (członkini) Nowej Lewicy nie może być pełnomocnikiem wyborczym, 

pełnomocnikiem finansowym ani osobą upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego lub 

pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego innego niż komitet wyborczy Nowej 

Lewicy lub koalicyjny komitet wyborczy z jej udziałem, chyba że zgodę wyrazi zarząd 

odpowiedniego szczebla. 

4. Członek (członkini) Nowej Lewicy nie może w wyborach popierać komitetu wyborczego 

innego niż komitet wyborczy Nowej Lewicy lub koalicyjny komitet wyborczy z jej udziałem, 

chyba że na kandydowanie członków Nowej Lewicy z tego komitetu wyborczego wyraził 

zgodę zarząd odpowiedniego szczebla lub Zarząd Krajowy udzielił temu komitetowi poparcia.  

5. Członek (członkini) Nowej Lewicy nie może należeć do organizacji, która prowadzi 

działalność polityczną konkurencyjną wobec partii, działalność sprzeczną z celami i 

wartościami partii lub działa na jej szkodę ani popierać takiej organizacji.  

6. Wzór deklaracji członkowskiej, o której mowa w ust. 1 lit. d), ustala Sekretarz Generalny 

(Generalna) w drodze zarządzenia.  

 

Art. 9. 

1. O przyjęciu do partii decyduje koło w drodze uchwały, podjętej nie później niż w ciągu 2 

miesięcy od dnia złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej. 

2. Zarząd powiatowy, zarząd wojewódzki lub Zarząd Krajowy może podjąć uchwałę w 

sprawie przyjęcia nowych członków partii chcących utworzyć nowe koło nie później niż w 

ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej. 

3. Członek (członkini) partii, w ciągu miesiąca po otrzymaniu informacji o podjęciu uchwały o 

przyjęciu do partii, składa koordynatorowi lub koordynatorce wybranej frakcji oświadczenie 

o woli przystąpienia do wybranej frakcji. 

 

Art. 10. 

1. Ustanie członkostwa w partii następuje w przypadku:  

a) wystąpienia z partii zgłoszonego współprzewodniczącemu (współprzewodniczącej) partii, 

sekretarzowi generalnemu, właściwym współprzewodniczącym wojewódzkim, właściwemu 

sekretarzowi wojewódzkiemu lub właściwemu zarządowi powiatowemu, 

b) prawomocnego orzeczenia przez Sąd Partyjny kary wykluczenia z partii, 

c) skreślenia przez właściwy zarząd wojewódzki z ewidencji członków, z powodu niepłacenia 

składek członkowskich lub specjalnych przez okres co najmniej 12 miesięcy,  

d) niezłożenia bez uzasadnionych przyczyn w terminie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 albo w 

art. 50, oświadczenia o przynależności do określonej frakcji, 



e) nieprzyjęcia do żadnej z działających frakcji, mimo złożenia oświadczenia woli o 

przystąpieniu do frakcji,  

f) utraty praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu,  

g) śmierci. 

2. Ustanie członkostwa w partii w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. d oraz e, 

stwierdza Sąd Partyjny. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. e, koordynatorzy 

(koordynatorki) frakcji przedstawiają uzasadnienie.  

 

Art. 11.  

1. Członek (członkini) partii może zawiesić swoje członkostwo w partii.  

2. Zawieszenie członkostwa, o którym mowa w ust. 1, nie zwalnia zawieszonego z obowiązku 

opłacania składki członkowskiej oraz specjalnej.  

3. Zawieszenie członkostwa powoduje utratę pełnionych w partii funkcji oraz utratę biernego 

i czynnego prawa wyborczego w partii, a także zakaz ubiegania się z rekomendacji partii o 

mandat w organach władzy publicznej.  

4. Zawieszenie członkostwa nie wyklucza postępowania przed sądem partyjnym. 

 

Art. 12.  

Członkowie (członkinie) partii mają równe prawa. 

 

Art. 13. 

1. Członek (członkini) partii ma prawo:  

a) brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych,  

b) uczestniczyć w podejmowaniu decyzji przez właściwe władze partii w drodze udziału w 

sondażach, prawyborach i referendach,  

c) kandydować na każdą funkcję w partii, chyba że statut stanowi inaczej,  

d) zgłaszać swoją kandydaturę w wyborach do władz partii, na zasadach przewidzianych w 

statucie,  

e) zgłaszać kandydaturę innego członka partii w wyborach do władz partii, na zasadach 

przewidzianych w statucie, 

f) ubiegać się z rekomendacji partii o mandat w organach władzy publicznej,  

g) korzystać z poparcia partii w kampaniach wyborczych. 

2. Wszystkie funkcje przewidziane w statucie mogą pełnić wyłącznie członkowie (członkinie) 

partii.  

 

Art. 14.  

1. Członek (członkini) partii ma obowiązek:  

a) aktywnie uczestniczyć w działalności partii oraz dbać o jej dobre imię,  

b) opłacać składki członkowskie,  

c) wykonywać uchwały władz partii i przestrzegać postanowień statutu partii, 

d) działać na rzecz realizacji celów partii.  

2. Członek (członkini) partii pełniący (pełniącą) z jej poręczenia funkcję we władzach 

publicznych oprócz składki członkowskiej opłaca składkę specjalną. 

 



Art. 15.  

1. Kary członkom (członkiniom) partii wymierza sąd partyjny.  

2. Karami są:  

a) upomnienie,  

b) nagana,  

c) odwołanie z pełnionej funkcji w partii,  

d) pozbawienie prawa pełnienia funkcji w partii na okres do czterech lat,  

e) wykluczenie z partii.  

3. Osoba wykluczona z partii może ponownie ubiegać się o przyjęcie do partii po upływie 2 

lat od dnia, gdy orzeczenie kary wykluczenia z partii stanie się prawomocne.  

4. Zarząd właściwego szczebla może przyznać wyróżnienie członkowi (członkini) za 

szczególne zasługi dla partii. 

 

Art. 16. 

1. Współprzewodniczący (współprzewodniczące) partii w drodze zgodnego oświadczenia 

mogą z powodu rażącego naruszenia statutu zawiesić członka (członkinię) partii w jego (jej) 

prawach i obowiązkach, oddając jednocześnie sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd partyjny.  

2. Sąd Partyjny niezwłocznie rozstrzyga sprawę, o której mowa w ust. 1. 

 

Art. 17.  

1. Prowadzi się ewidencję członków (członkiń) partii.  

2. Wzór ewidencji ustala Sekretarz Generalny (Generalna) w drodze zarządzenia.  

3. Nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji członków (członkiń) partii czuwa Sekretarz 

Generalny (Generalna) i sekretarze wojewódzcy.  

 

Rozdział III 

Organizacja partii 
 

Art. 18.  

1. W partii tworzy się terenowe jednostki organizacyjne w oparciu o zasadniczy podział 

terytorialny kraju.  

2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi partii są: 

a) organizacja powiatowa, 

b) organizacja wojewódzka. 

3. Organizację wojewódzką tworzy Zarząd Krajowy w drodze uchwały. Organizację 

wojewódzką znosi Rada Krajowa w drodze uchwały.  

4. Organizację powiatową tworzy zarząd wojewódzki w drodze uchwały. Organizację 

powiatową znosi właściwa rada wojewódzka w drodze uchwały.  

5. Organizacje powiatowe mogą być łączone w drodze uchwały właściwej rady wojewódzkiej.  

6. W państwach Unii Europejskiej Rada Krajowa może, w drodze uchwały, utworzyć odrębną 

jednostkę organizacyjną. 

 

Art. 19.  

1. W partii tworzy się koła. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną partii.  



2. Każdy członek partii należy do koła.  

3. Koło może utworzyć co najmniej pięciu członków (członkiń) partii. 

4. Członkowie (członkinie) koła wybierają przewodniczącego (przewodniczącą). Członkowie 

(członkinie) koła mogą wybrać wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczącą).  

5. Koła mogą być tworzone dla obszaru gminy, dzielnicy m.st. Warszawy, innej jednostki 

pomocniczej gminy lub ich części albo dla osób zainteresowanych określoną tematyką.  

6. Koła nie mogą być tworzone w zakładach pracy.  

7. Koło powstaje: 

a) gdy jest tworzone dla obszaru gminy, dzielnicy m.st. Warszawy, innej jednostki 

pomocniczej gminy lub ich części – z chwilą podjęcia uchwały przez właściwy zarząd 

powiatowy lub zarząd wojewódzki po uprzednim złożeniu mu wspólnego oświadczenia co 

najmniej 5 osób o woli utworzenia koła, 

b) gdy jest tworzone dla osób zainteresowanych określoną tematyką – z chwilą 

zatwierdzenia przez Sekretarza Generalnego (Generalną) wspólnego oświadczenia co 

najmniej 5 osób o woli utworzenia koła.  

8. Koło rozwiązuje się z chwilą, gdy liczba jego członków (członkiń) spadnie poniżej 5 osób. 

9. Koła mogą: 

a) konsultować istotne zamierzenia organizacyjne i programowe partii,  

b) zajmować stanowisko w sprawach związanych z działalnością partyjną. 

 

Art. 20.  

1. Uchwały władz partii oraz członków (członkiń) frakcji zapadają zwykłą większością głosów 

w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o 

ile statut nie stanowi inaczej. 

2. Uchwały władz partii oraz członków (członkiń) frakcji mogą być podejmowane w trybie 

obiegowym, w tym – z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Warunkiem ważności 

głosowania jest powiadomienie o głosowaniu wszystkich uprawnionych i udział w 

głosowaniu co najmniej połowy uprawnionych.  

3. Zarząd Krajowy, Rada Krajowa, zarząd wojewódzki, rada wojewódzka, ogólne zebranie 

członków organizacji powiatowej lub zarząd powiatowy mogą zarządzić przeprowadzenie 

głosowania tajnego na wniosek członka (członkini) tego organu.   

4. Projekt uchwały danego organu może zgłosić tylko członek (członkini) tego organu. 

 

Art. 21.  

1. Kadencja władz partii trwa 4 lata.   

2. Kadencje koordynatora (koordynatorki) frakcji trwa 4 lata.  

3. Nie można łączyć zasiadania w Sądzie Partyjnym i Komisji Rewizyjnej z zasiadaniem w 

Radzie Krajowej lub Zarządzie Krajowym. Osoby, które zasiadają z urzędu w Radzie Krajowej 

lub Zarządzie Krajowym, tracą członkostwo w tych władzach z chwilą wyboru do Sądu 

Partyjnego lub Komisji Rewizyjnej.  

 

 

Rozdział IV 

Władze krajowe 



 
Art. 22.  

1. Krajowymi władzami uchwałodawczymi są: 

a) Kongres Krajowy, 

b) Rada Krajowa,  

2. Krajowymi władzami wykonawczymi są: 

a) współprzewodniczący (współprzewodniczące), 

b) Zarząd Krajowy.  

 

Art. 23.  

1. Kongres Krajowy zwołuje Rada Krajowa, określając szczegółowe zasady wyboru 

delegatów.  

2. Delegatami (delegatkami) na Kongres Krajowy są członkowie (członkinie) partii, wybrani 

(wybrane) w równej liczbie przez wszystkich członków (członkiń) każdej z frakcji, w 

poszczególnych województwach i spośród nich, w liczbie określonej odrębnie dla każdego 

województwa w uchwale Rady Krajowej.  

3.  Rada Krajowa może przed upływem kadencji władz partii, o której mowa w art. 21 ust. 1, 

zwołać Kongres Nadzwyczajny większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

składu Rady Krajowej, na wniosek Zarządu Krajowego. Kongres Nadzwyczajny ma wszystkie 

kompetencje Kongresu Krajowego.  

4.Zwołanie Kongresu Krajowego i Kongresu Nadzwyczajnego wymaga przeprowadzenia 

wyboru delegatów (delegatek). 

 

Art. 24. 

Kongres Krajowy:  

a) przyjmuje priorytety programowe partii, 

b) dokonuje oceny realizacji programu partii i programu wyborczego, 

c) uchwala apele i stanowiska,  

d) podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu partii, 

e) wybiera współprzewodniczących (współprzewodniczące) partii w liczbie równej liczbie 

frakcji istniejących w chwili przeprowadzania wyboru; każdy (każda) ze 

współprzewodniczących należy do innej frakcji, 

f) wybiera Sekretarza Generalnego (Generalną) na zgodny wniosek współprzewodniczących 

partii, 

g) ustala liczbę wiceprzewodniczących partii i ich (je) wybiera w równej liczbie z każdej frakcji 

działającej w chwili wyboru, 

h) może podjąć uchwałę o rozwiązaniu partii większością 2/3 głosów, w obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania, ustanawiając jednocześnie likwidatora. 

Podejmując uchwałę, kongres określa przeznaczenie majątku i środków finansowych partii, 

i) ustala łączną liczbę członków i członkiń Rady Krajowej wybieranych przez poszczególne 

kongresy wojewódzkie, proporcjonalnie do liczby członków partii w danym województwie.  

 

Art. 25.  

1. Rada Krajowa: 



a) uchwala program partii i programy wyborcze,  

b) podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla partii,  

c) zwołuje Kongres Krajowy, 

d) postanawia o zawieranych porozumieniach wyborczych i powyborczych, 

e) uchwala zasady gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz zaciągania zobowiązań 

majątkowych; określa wysokość składek oraz zasady dysponowania nimi, 

f) powołuje stałe i doraźne komisje Rady Krajowej, 

g) udziela poparcia dla kandydata (kandydatki) na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  

h) może ustalić zakresy działania poszczególnych wiceprzewodniczących partii,  

i) ustala łączną liczbę członków i członkiń Zarządu Krajowego z wyboru, 

j) wybiera członków (członkinie) Zarządu Krajowego z wyboru, 

k) może postanowić o przeprowadzeniu referendum partyjnego w sprawie wyboru 

kandydata (kandydatki) na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub startu w wyborach do 

władz publicznych z udziałem innych podmiotów politycznych, 

l) wybiera Komisję Rewizyjną, 

m) wybiera Sąd Partyjny, 

n) w razie zwolnienia przed upływem kadencji funkcji: współprzewodniczącego 

(współprzewodniczącej) partii, Sekretarza Generalnego (Generalną), wiceprzewodniczącego 

(wiceprzewodniczącej) partii, członka (członkini) Zarządu Krajowego z wyboru, członka 

(członkini) Komisji Rewizyjnej, członka (członkini) Sądu Partyjnego – dokonuje wyboru 

uzupełniającego do końca trwającej kadencji.   

2. Członkami (członkiniami) Rady Krajowej są: 

a) współprzewodniczący (współprzewodniczące) partii, 

b) Sekretarz Generalny (Generalna), 

c) wiceprzewodniczący (wiceprzewodniczące) partii 

d) posłowie, posłanki, senatorowie, senatorki, posłowie i posłanki do Parlamentu 

Europejskiego, którzy należą do partii, 

e) do 150 członków (członkiń) wybranych przez poszczególne kongresy wojewódzkie.  

3. Rada Krajowa zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.  

4. Radę Krajową współprzewodniczący (współprzewodniczące) zwołują w szczególności na 

wniosek co najmniej 20% członków rady.  

 

Art. 26.  

1. Współprzewodniczący (współprzewodniczące) partii: 

a) reprezentują partię na zewnątrz, 

b) kierują pracami Rady Krajowej, 

c) kierują pracami Zarządu Krajowego, 

d) zwołują Radę Krajową, 

e) zwołują Zarząd Krajowy.  

2. Kompetencje wskazane w ust. 1 lit. d-e współprzewodniczący (współprzewodniczące) 

wykonują w drodze zgodnego oświadczenia. Współprzewodniczący (współprzewodniczące) 

mogą w drodze zgodnego oświadczenia upoważnić jednego (jedną) ze 

współprzewodniczących do jednoosobowego wykonywania tych kompetencji.   

 



Art. 27.  

1. Sekretarz Generalny (Generalna): 

a) kieruje działalnością organizacyjną partii, 

b) czuwa nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki majątkowej partii, 

c) czuwa nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej partii, 

d) czuwa nad prawidłowym biegiem postępowań regulowanych prawem, w których 

występuje partia, 

e) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników partii, 

f) dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników partii. 

2. Sekretarz Generalny (Generalna) może powołać zastępcę (zastępczynię) Sekretarza 

Generalnego.  

3. Sekretarz Generalny (Generalna) powołując zastępcę (zastępczynię) Sekretarza 

Generalnego, ustala jego (jej) zakres działania.  

 

Art. 28.  

1. Zarząd Krajowy:  

a) reprezentuje partię na zewnątrz,  

b) koordynuje działalność organizacji wojewódzkich,  

c) kieruje działalnością partii na terenie kraju, 

d) zatwierdza listy kandydatów i kandydatek partii do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu 

Europejskiego, 

e) udziela poparcia kandydatom i kandydatkom do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu 

Europejskiego nienależącym do partii, 

f) odpowiada za sprawy finansowe i majątkowe partii, 

g) rozwiązuje i powołuje na nowo organizację wojewódzką lub powiatową,  

h) wyznacza pełnomocnika (pełnomocniczkę), który (która) wykonuje do 6 miesięcy zadania i 

kompetencje władz organizacji rozwiązanej i powołanej na nowo,  

i) w uzasadnionych przypadkach może uchylić ze skutkiem natychmiastowym uchwałę 

zarządu wojewódzkiego, rady wojewódzkiej, zarządu powiatowego lub rady powiatowej,  

j) wybiera przedstawicieli (przedstawicielki) reprezentujących partię w strukturach 

Międzynarodówki Socjalistycznej i Partii Europejskich Socjalistów, a także wybiera delegatów 

(delegatki) na Kongresy Partii Europejskich Socjalistów i Międzynarodówki Socjalistycznej, 

k) zatwierdza informację o działalności finansowej partii, 

l) zatwierdza sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach 

bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu 

Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym, 

m) zatwierdza informację finansową o otrzymanej przez partię subwencji oraz o 

poniesionych z subwencji wydatkach. 

2. W skład Zarządu Krajowego wchodzą: współprzewodniczący (współprzewodniczące) partii, 

Sekretarz Generalny (Generalna), wiceprzewodniczący (wiceprzewodniczące) partii, 

przewodniczący (przewodnicząca) klubu poselskiego lub klubu parlamentarnego z udziałem 

partii, jeśli jest jej członkiem (członkinią), przewodniczący (przewodnicząca) Delegacji 

Krajowej Nowej Lewicy w Parlamencie Europejskim, oraz członkowie i członkinie w liczbie 

ustalonej przez Radę Krajową.  



3. Zarząd Krajowy zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.  

4. Zarząd Krajowy współprzewodniczący (współprzewodniczące) zwołują na wniosek co 

najmniej 20% członków zarządu. 

5. W czasie wyborów do organów władzy publicznej, Zarząd Krajowy pełni funkcję Komitetu 

Wyborczego Nowej Lewicy. 
 

Rozdział V 

Władze wojewódzkie 
 

Art. 29.  

1. Wojewódzkimi władzami uchwałodawczymi są: 

a) kongres wojewódzki, 

b) rada wojewódzka,  

2. Wojewódzkimi władzami wykonawczymi są: 

a) współprzewodniczący wojewódzcy, 

b) zarząd wojewódzki.  
 

Art. 30. 

1. Kongres wojewódzki zwołuje rada wojewódzka, określając szczegółowe zasady wyboru 

delegatów. Kongres wojewódzki może być zwołany w każdym czasie.  

2. Delegatami (delegatkami) na kongres wojewódzki są członkowie (członkinie) partii, 

wybrani (wybrane) w równej liczbie przez wszystkich członków (wszystkie członkinie) każdej 

z frakcji w danym województwie, w liczbie określonej w uchwale rady wojewódzkiej.  

3. Rada wojewódzka może przed upływem kadencji wojewódzkich władz partii, o której 

mowa w art. 21 ust. 1, zwołać nadzwyczajny kongres wojewódzki większością 2/3 głosów, w 

obecności co najmniej połowy składu rady wojewódzkiej, na wniosek zarządu 

wojewódzkiego.  

4. Zwołanie kongresu wojewódzkiego i nadzwyczajnego kongresu wojewódzkiego wymaga 

przeprowadzenia wyboru delegatów. 

 

Art. 31.  

Kongres wojewódzki: 

a) dokonuje oceny realizacji programu partii i programu wyborczego organizacji 

wojewódzkiej, 

b) uchwala priorytety programowe organizacji wojewódzkiej, 

c) wybiera współprzewodniczących (współprzewodniczące) wojewódzkich (wojewódzkie) w 

liczbie równej liczbie frakcji istniejących w chwili przeprowadzania wyboru; każdy (każda) ze 

współprzewodniczących należy do innej frakcji,  

d) wybiera sekretarza wojewódzkiego na zgodny wniosek współprzewodniczących 

wojewódzkich, 

e) ustala łączną liczbę członków i członkiń rady wojewódzkiej, 

f) wybiera członków (członkinie) rady wojewódzkiej, 

g) wybiera członków (członkinie) Rady Krajowej w liczbie ustalonej przez Kongres Krajowy, 



h) ustala liczbę wiceprzewodniczących organizacji wojewódzkiej w równej liczbie z każdej 

frakcji działających w chwili wyboru,  

i) wybiera wiceprzewodniczących (wiceprzewodniczące) organizacji wojewódzkiej. 

 

Art. 32.  

1. Rada wojewódzka: 

a) uchwala program organizacji wojewódzkiej,  

b) podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla organizacji wojewódzkiej,  

c) zwołuje kongres wojewódzki, 

d) postanawia o zawieranych porozumieniach powyborczych w samorządzie województwa,  

e) powołuje stałe i doraźne komisje rady wojewódzkiej,  

f) zatwierdza kandydatów (kandydatki) na prezydentów miast z obszaru województwa,  

g) ustala liczbę członków (członkiń) zarządu wojewódzkiego z wyboru, 

h) wybiera członków (członkiń) zarządu wojewódzkiego z wyboru,  

i) może postanowić, że w określonym powiecie wybiera się zamiast przewodniczącego 

powiatowego (przewodniczącej powiatowej) współprzewodniczących powiatowych 

(współprzewodniczące powiatowe) w liczbie równej liczbie frakcji istniejących w dniu 

wyborów, a w zarządzie powiatowym wszystkie frakcje reprezentuje równa liczba członków 

(członkiń), 

j) w razie zwolnienia przed upływem kadencji funkcji: współprzewodniczącego 

wojewódzkiego (współprzewodniczącej wojewódzkiej), sekretarza wojewódzkiego, 

wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczącej) organizacji wojewódzkiej, członka (członkini) 

zarządu wojewódzkiego pochodzącego (pochodzącej) z wyboru, członka (członkini) Rady 

Krajowej z danego województwa - dokonuje wyboru uzupełniającego do końca trwającej 

kadencji, 

k) zatwierdza kandydatów (kandydatki) na wójtów i burmistrzów miast, jeśli w danym 

powiecie nie powołano organizacji powiatowej.  

l) może postanowić, o zastąpieniu w miastach na prawach powiatu ogólnego zebrania 

organizacji powiatowej zebraniem delegatów organizacji powiatowej, ustalając zasady 

wyboru delegatów. 

 

2. Członkami (członkiniami) rady wojewódzkiej są: 

a) współprzewodniczący wojewódzcy (współprzewodniczące wojewódzkie), 

b) sekretarz wojewódzki, 

c) radni (radne) sejmiku województwa, którzy należą do partii, 

d) posłowie, posłanki, senatorowie i senatorki wybrani (wybrane) z obszaru województwa, 

którzy należą do partii,  

e) członkowie (członkinie) wybrani (wybrane) przez radę wojewódzką w określonej przez 

kongres wojewódzki liczbie.  

f) prezydenci (prezydentki) miast z obszaru województwa, którzy należą do partii. 

3. Rada wojewódzka zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.  

4. Radę wojewódzką współprzewodniczący (współprzewodniczące) zwołują na wniosek co 

najmniej 20% członków rady. 



5. W przypadku, gdy rada wojewódzka nie odbyła się przez rok, Zarząd Krajowy zwołuje radę 

wojewódzką.  

 

Art. 33.  

1. Współprzewodniczący (współprzewodniczące) organizacji wojewódzkiej: 

a) reprezentują organizację wojewódzką na zewnątrz, 

b) kierują pracami rady wojewódzkiej, 

c) kierują pracami zarządu wojewódzkiego, 

d) zwołują radę wojewódzką, 

e) zwołują zarząd wojewódzki.  

2. Kompetencje wskazane w ust. 1 lit. d-e współprzewodniczący (współprzewodniczące) 

wykonują w drodze zgodnego oświadczenia. Współprzewodniczący (współprzewodniczące) 

mogą w drodze zgodnego oświadczenia upoważnić jednego (jedną) ze 

współprzewodniczących do jednoosobowego wykonywania tych kompetencji.  

 

Art. 34.  

Sekretarz organizacji wojewódzkiej kieruje działalnością organizacyjną partii w 

województwie. 

 

Art. 35.  

1. Zarząd wojewódzki: 

a) koordynuje działalność organizacji powiatowych, 

b) kieruje działalnością partii na terenie województwa, 

c) zatwierdza listy kandydatów (kandydatek) partii do sejmiku województwa, 

d) udziela poparcia kandydatom (kandydatkom) do sejmiku województwa nienależącym do 

partii, 

e) rozwiązuje i powołuje na nowo organizację powiatową,  

f) wyznacza pełnomocnika (pełnomocniczkę), który (która) wykonuje do 6 miesięcy zadania i 

kompetencje władz organizacji powiatowej rozwiązanej i powołanej na nowo,  

g) w uzasadnionych przypadkach może uchylić ze skutkiem natychmiastowym uchwałę 

zarządu powiatowego lub rady powiatowej. 

2. Członkami (członkiniami) zarządu wojewódzkiego są: 

a) współprzewodniczący (współprzewodniczące) organizacji wojewódzkiej, 

b) wiceprzewodniczący (wiceprzewodniczące) organizacji wojewódzkiej,  

c) sekretarz organizacji wojewódzkiej,  

d) przewodniczący (przewodnicząca) klubu radnych w sejmiku województwa, jeśli należy do  

partii,  

e) członkowie (członkinie) wybrani (wybrane) przez radę wojewódzką w ustalonej przez nią 

liczbie.  

3. Zarząd wojewódzki zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.  

4. Zarząd wojewódzki współprzewodniczący (współprzewodniczące) zwołują w szczególności 

na wniosek co najmniej 20% członków zarządu. 

 

Rozdział VI 



Władze powiatowe 

 
Art. 36.  

1. Powiatową władzą uchwałodawczą jest zebranie organizacji powiatowej, a także – w 

przypadku, o którym mowa w art. 37 ust. 4 – rada powiatowa.  

2. Powiatową władzą wykonawczą są: 

a) przewodniczący powiatowy (przewodnicząca powiatowa) albo współprzewodniczący 

(współprzewodniczące) powiatowi (powiatowe), jeśli rada wojewódzka podejmie uchwałę, o 

której mowa w art. 32 ust. 1 lit. i, 

b) zarząd powiatowy.  

3. W miastach na prawach powiatu przewodniczący powiatowy (przewodnicząca powiatowa) 

używa nazwy „przewodniczący miejski” („przewodnicząca miejska”), współprzewodniczący 

powiatowi używają nazwy „współprzewodniczący miejscy” („współprzewodnicząca miejska), 

zarząd powiatowy używa nazwy „zarząd miejski”, a rada powiatowa używa nazwy „rada 

miejska”.  

 

Art. 37.  

1. Ogólne zebranie organizacji powiatowej: 

a) uchwala priorytety programowe organizacji powiatowej, 

b) wybiera przewodniczącego powiatowego (przewodniczącą powiatową) albo 

współprzewodniczących powiatowych (współprzewodniczące powiatowe), jeśli rada 

wojewódzka podejmie uchwałę, o której mowa w art. 32 ust. 1 lit. i, 

c) ustala liczbę wiceprzewodniczących organizacji powiatowej,  

d) wybiera wiceprzewodniczących (wiceprzewodniczące) organizacji powiatowej, 

e) ustala liczbę członków (członkiń) zarządu powiatowego z wyboru, 

f) wybiera członków (członkinie) zarządu powiatowego z wyboru, 

g) w razie zwolnienia funkcji: przewodniczącego powiatowego (przewodniczącej 

powiatowej), współprzewodniczącego powiatowego (współprzewodniczącej powiatowej), 

wiceprzewodniczącego organizacji powiatowej (wiceprzewodniczącej organizacji 

powiatowej), członka (członkini) zarządu powiatowego z wyboru - dokonuje wyboru 

uzupełniającego do końca trwającej kadencji, 

h) w przypadku, o którym mowa w ust. 4, wybiera radę powiatową.  

i) wybiera sekretarza (sekretarz) organizacji powiatowej na wniosek przewodniczącego 

(przewodniczącej) albo w przypadku gdy rada wojewódzka może podjąć uchwałę w art. 32 

ust. 1  lit. I, na zgodny wniosek współprzewodniczących powiatowych. 

2. Ogólne zebranie organizacji powiatowej odbywa się nie rzadziej niż raz do roku, a w 

przypadku powołania rady powiatowej nie rzadziej niż raz na cztery lata. 

3. Ogólne zebranie organizacji powiatowej zwołuje przewodniczący powiatowy 

(przewodnicząca powiatowa) albo współprzewodniczący powiatowi (współprzewodniczące 

powiatowe) z urzędu lub na wniosek 30% członków partii w powiecie.  

4. W przypadku, gdy ogólne zebranie organizacji powiatowej tak postanowi, w organizacji 

powiatowej tworzy się radę powiatową, która wykonuje kompetencje ogólnego zebrania 

organizacji powiatowej, o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a oraz c-g, i. 

5. W skład rady powiatowej wchodzą: 



a) członkowie zarządu powiatowego, 

b) członkowie wybrani przez ogólne zebranie organizacji powiatowej w ustalonej przez nie 

liczbie, 

c) radni (radne) powiatu, którzy należą do partii, 

d) burmistrzowie (burmistrzynie) i wójtowie z obszaru powiatu, którzy należą do Partii. 

6. Rada powiatowa zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.  

 

Art. 38. 

1. Przewodniczący powiatowy (przewodnicząca powiatowa): 

a) reprezentuje organizację powiatową na zewnątrz, 

b) kieruje pracami zarządu powiatowego, 

c) zwołuje ogólne zebranie organizacji powiatowej, 

d) zwołuje radę powiatową,  

e) zwołuje zarząd powiatowy.  

2. Jeśli rada wojewódzka podejmie uchwałę, o której mowa w art. 32 ust. 1 lit. i, 

kompetencje wymienione w ust. 1 są kompetencjami współprzewodniczących powiatowych. 

Wówczas kompetencje wskazane w ust. 1 lit. d-e współprzewodniczący wykonują w drodze 

zgodnego oświadczenia. Współprzewodniczący mogą w drodze zgodnego oświadczenia 

upoważnić jednego (jedną) ze współprzewodniczących do jednoosobowego wykonywania 

tych kompetencji. 

 

Art. 39.  

1. Zarząd powiatowy: 

a) kieruje działalnością partii na obszarze powiatu, 

b) zatwierdza listy kandydatów partii do rady powiatu, rad gmin z obszaru powiatu i rad 

dzielnic m.st. Warszawy,  

c) udziela poparcia kandydatom do rady powiatu, rad gmin z obszaru powiatu i rad dzielnic 

m.st. Warszawy, nienależącym do partii, 

d) zatwierdza kandydatów partii na wójtów i burmistrzów z obszaru powiatu, 

e) podejmuje decyzje w sprawie porozumień powyborczych w samorządzie gminnym i 

powiatowym na obszarze powiatu, a w mieście stołecznym Warszawie – także w dzielnicach 

m.st. Warszawy. 

2. Członkami (członkiniami) zarządu powiatowego są: 

a) przewodniczący powiatowy (przewodnicząca powiatowa) lub współprzewodniczący 

powiatowi (współprzewodniczące powiatowe), jeśli rada wojewódzka podejmie uchwałę, o 

której mowa w art. 32 ust. 1 lit. i, 

b) wiceprzewodniczący (wiceprzewodniczące) organizacji powiatowej, 

c) przewodniczący (przewodnicząca) klubu radnych w radzie powiatu, jeśli należy do partii,  

d) członkowie i członkinie wybrani (wybrane) przez ogólne zebranie członków organizacji 

powiatowej w ustalonej przez nie liczbie. 

e) sekretarz organizacji powiatowej, o ile został wybrany. 

3. Zarząd powiatowy zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.  

4. Zarząd powiatowy przewodniczący albo współprzewodniczący (współprzewodniczące) 

zwołują na wniosek w szczególności co najmniej 20% członków zarządu. 



5. Sekretarz organizacji powiatowej kieruje działalnością organizacyjną partii w powiecie 

 

Rozdział VII 

Władza sądownicza i kontrolna 
 

Art. 40.  

1. Władzą kontrolną w partii jest Komisja Rewizyjna.  

2. Komisja Rewizyjna: 

a) ocenia legalność, celowość, rzetelność i gospodarność prowadzenia gospodarki finansowej 

i majątkowej partii, w tym prawidłowość informacji i sprawozdania, o których mowa w art. 

45 ust. 1; 

b) kontroluje przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz 

zaciągania zobowiązań majątkowych określanych przez Radę Krajową. 

3. Komisja Rewizyjna ma wgląd w całość gospodarki finansowej i majątkowej partii, w tym 

dostęp do wszystkich informacji i dokumentów, które ją odzwierciedlają.  

4. Komisja Rewizyjna liczy 12 członków (członkiń), wybranych przez Radę Krajową w równej 

liczbie z każdej z frakcji.   

5. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków i członkiń przewodniczącego 

(przewodniczącą) i wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczącą) z zastrzeżeniem, że 

przewodniczący (przewodniczącą) komisji i jej wiceprzewodniczący (wiceprzewodnicząca) nie 

mogą pochodzić z tej samej frakcji. 

 

Art. 41.  

1. Władzą sądowniczą w partii jest Sąd Partyjny. 

2. Sąd Partyjny rozstrzyga, wydając orzeczenie:  

a) sprawy członków i członkiń partii prowadzących działalność niezgodną ze statutem, 

b) sprawy sporów między członkami i członkiniami partii, 

c) sprawy sporów kompetencyjnych między władzami partii. 

3. Sąd Partyjny liczy 12 członków (członkiń), wybranych przez Radę Krajową w równej liczbie 

z każdej z frakcji. 

4. Sąd Partyjny wybiera spośród swoich członków i członkiń przewodniczącego 

(przewodniczącą) i wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczącą) z zastrzeżeniem, że 

przewodniczący (przewodnicząca) komisji i jej wiceprzewodniczący (wiceprzewodnicząca) nie 

mogą pochodzić z tej samej frakcji. 

5. Zasady i tryb postępowania przed Sądem Partyjnym określi w drodze uchwały Rada 

Krajowa.  

 

Rozdział VIII 

Majątek i finanse 

 
Art. 42. 

1. Majątek partii stanowią nieruchomości, prawa majątkowe, środki pieniężne oraz rzeczy 

ruchome.  



2. Majątek partii powstaje z:  

a) składek członkowskich,  

b) darowizn, spadków i zapisów,  

c) subwencji i dotacji z budżetu państwa,  

d) dochodów z majątku partii, w szczególności z odsetek od środków finansowych 

gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach.  

3. Źródła finansowania partii są jawne. 

 

Art. 43.  

1. Osobami upoważnionymi do składania w imieniu partii oświadczeń woli przy czynnościach 

prawnych, w tym również do zaciągania zobowiązań majątkowych, są:  

a) współprzewodniczący (współprzewodniczące) partii działający łącznie, 

b) Sekretarz Generalny (Generalna) działający (działająca) łącznie ze współprzewodniczącym 

(współprzewodniczącą) partii należącym (należącą) do innej frakcji niż Sekretarz Generalny  

(Generalna), 

c) Sekretarz Generalny (Generalna) działający (działająca) łącznie z wiceprzewodniczącym 

(wiceprzewodniczącą) partii upoważnionym (upoważnioną) zgodnym oświadczeniem przez 

współprzewodniczących partii do składania w imieniu partii oświadczeń woli przy 

czynnościach prawnych, 

d) współprzewodniczący (współprzewodniczące) partii działający (działające) łącznie z 

wiceprzewodniczącym (wiceprzewodniczącą) partii upoważnionym (upoważnioną) zgodnym 

oświadczeniem przez współprzewodniczących (współprzewodniczące) do składania w 

imieniu partii oświadczeń woli przy czynnościach prawnych, o ile ten współprzewodniczący 

(ta współprzewodnicząca) partii należy do innej frakcji niż upoważniony wiceprzewodniczący 

(wiceprzewodnicząca) partii.    

2. Współprzewodniczący partii w drodze zgodnego oświadczenia mogą udzielić 

upoważnienia do składania w imieniu partii oświadczeń woli przy czynnościach prawnych 

tylko jednemu wiceprzewodniczącemu partii i pochodzącemu z innej frakcji niż Sekretarz 

Generalny (Generalna). 

3. Pełnomocnictw do składania w imieniu partii oświadczeń woli przy czynnościach 

prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, mogą udzielać: 

a) współprzewodniczący partii działający łącznie z Sekretarzem Generalnym (Generalną),  

b) Sekretarz Generalny (Generalna) działający łącznie ze współprzewodniczącym 

(współprzewodniczącą) partii należącym (należącą) do innej frakcji niż Sekretarz Generalny 

(Generalna),    

c) Sekretarz Generalny (Generalna) działający łącznie z wiceprzewodniczącym 

(wiceprzewodniczącą) partii upoważnionym (upoważnioną) zgodnym oświadczeniem przez 

współprzewodniczących (współprzewodniczące) partii do składania w imieniu partii 

oświadczeń woli przy czynnościach prawnych. 

4. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 2, mogą być udzielane wyłącznie w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności.  

5. Sekretarz Generalny (Generalna) prowadzi rejestr umów i rejestr pełnomocnictw, o 

których mowa w ust. 4.  

 



Art. 44.  

Nabycie lub zbycie nieruchomości oraz nabycie lub zbycie obligacji Skarbu Państwa i bonów 

skarbowych Skarbu Państwa wymaga uchwały Zarządu Krajowego. 

 

Art. 45.  

1. Sekretarz Generalny (Generalna) corocznie sporządza: 

a) informację o działalności finansowej partii, 

b) sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych 

i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego 

w poprzednim roku kalendarzowym, 

c) informację finansową o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach. 

2. Sekretarz Generalny (Generalna) przedstawia corocznie informacje i sprawozdanie, o 

których mowa w ust. 1, Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania.  

3. Sekretarz Generalny (Generalna) przedstawia corocznie informacje i sprawozdanie, o 

których mowa w ust. 1, Zarządowi Krajowemu do zatwierdzenia wraz z opinią Komisji 

Rewizyjnej. 

4. Informacje i sprawozdanie, o których mowa w ust. 1, są sporządzane za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

 

Art. 46. 

1. Fundusz Wyborczy partii tworzy się w drodze uchwały Zarządu Krajowego. 

2. Pełnomocnika finansowego (pełnomocniczkę finansową) Funduszu Wyborczego partii 

powołuje w drodze uchwały Zarząd Krajowy. 

3. Fundusz Ekspercki partii tworzy się w drodze uchwały Zarządu Krajowego. 

 

Rozdział IX 

Rozwiązanie partii i połączenie z inną partią 

 
Art. 47.  

1. Połączenie Nowej Lewicy z inną partią lub innymi partiami politycznymi może nastąpić na 

podstawie porozumienia zawartego między zainteresowanymi.  

2. Treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Kongres Krajowy większością 2/3 

głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

Art. 48.  

1. Kongres Krajowy może podjąć uchwałę o rozwiązaniu partii większością 2/3 głosów, w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, ustanawiając jednocześnie 

likwidatora.  

2. Podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 1, Kongres określa przeznaczenie majątku i 

środków finansowych partii. 

 

Rozdział X 

Przepisy przejściowe i końcowe 



 
Art. 49.  

1. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2-8.  

2. W ciągu dwóch miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zmianie 

wpisu w ewidencji partii politycznych, dokonanej na podstawie niniejszego statutu, 

działająca na podstawie poprzednio obowiązującego statutu Rada Krajowa zwoła 

Kongres Krajowy.  

3. Do dnia Kongresu Krajowego działają wszystkie władze krajowe partii wyłonione 

zgodnie z poprzednio obowiązującym statutem, zachowując przewidziane w nim 

kompetencje. Od dnia wejścia w życie niniejszego statutu Zarządowi Krajowemu 

przysługuje kompetencja, o której mowa w art. 4 ust. 1.  

4. Z dniem Kongresu Krajowego upływa kadencja: Przewodniczącego, Sekretarza 

Generalnego, Skarbnika, Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego 

Sądu Partyjnego wyłonionych zgodnie z poprzednio obowiązującym statutem. 

5. Kongres Krajowy, o którym mowa w ust. 3, zwoła kongresy wojewódzkie, wyznaczając 

ich daty na nie później niż miesiąc od dnia Kongresu Krajowego. 

6. Do dnia kongresu wojewódzkiego, o którym mowa w ust. 5, w województwie działają 

władze wojewódzkie partii wyłonione zgodnie ze statutem, o którym mowa w ust. 1, 

zachowując przewidziane w nim kompetencje. 

7. Kongresy wojewódzkie, o których mowa w ust. 5-6, zwołają ogólne zebrania 

poszczególnych organizacji powiatowych, wyznaczając ich daty na nie później niż 

miesiąc od dnia kongresu wojewódzkiego. 

8. Do dnia ogólnego zebrania organizacji powiatowej, o którym mowa w ust. 7, w 

powiecie działają władze powiatowe, miejskie, gminne i dzielnicowe wyłonione 

zgodnie z poprzednio obowiązującym statutem zachowując przewidziane w nim 

kompetencje.  

9. Wejście w życie niniejszego statutu nie pozbawia bytu prawnego istniejących w tej 

chwili kół.  

10. Wejście w życie niniejszego statutu nie pozbawia bytu prawnego istniejących w tej 

chwili platform programowych.  

 

Art. 50.  

W ciągu miesiąca od dnia powstania pierwszej frakcji, wszyscy członkowie i członkinie partii 

obowiązani są złożyć oświadczenie woli o przynależności do określonej frakcji.  
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Wzór symbolu graficznego partii 

 

 


