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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
1. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (zwana dalej Platformą) jest partią 

polityczną.  
2. Platforma posługuje się skro tem „Platforma Obywatelska RP”. 
3. Platforma działa na podstawie Ustawy o partiach politycznych oraz innych ustaw 

stanowiących o funkcjonowaniu partii politycznych oraz zgodnie z niniejszym 
statutem. 

4. Siedzibą Platformy jest m.st. Warszawa. 
5. Platforma działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, moz e takz e ustanawiac  swoje 

przedstawicielstwa za granicą. 
6. Platforma posiada osobowos c  prawną. 
7. Nazwa i symbole Platformy podlegają ochronie prawnej. 
8. Symbolem Platformy jest znak graficzny składający się z dwo ch płaszczyzn: 

a) pomaran czowej w kształcie us miechniętego konturu granic Polski oraz  
b) niebieskiej stanowiącej tło dla płaszczyzny pierwszej.  
Wzo r graficzny symbolu Platformy stanowi Załącznik do niniejszego statutu. Opisany 
symbol moz e byc  uz ywany z napisem „Platforma Obywatelska”. 

9. Platforma w swojej działalnos ci wspo łpracuje z organizacjami pozarządowymi, 
ekspertami i instytucjami, a w szczego lnos ci ze Stowarzyszeniem „Młodzi 
Demokraci”, działającym na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Zasady 
wspo łpracy okres lac  będzie kaz dorazowo włas ciwa umowa.  

10. Platforma w swojej działalnos ci wspo łpracuje ro wniez  z innymi partiami, grupami 
lub zespołami w ramach przynalez nos ci do frakcji w Parlamencie Europejskim.   

 
 

II. CELE DZIAŁANIA 
 

§ 2 
Celami Platformy są:  

a) cywilizacyjny i gospodarczy rozwo j Rzeczypospolitej Polskiej jako 
demokratycznego pan stwa prawnego, 

b) ochrona i wzmacnianie tro jpodziału władz, w tym niezalez nos ci sądo w i 
niezawisłos ci sędzio w, 

c) ochrona i wzmacnianie wolnos ci i praw człowieka, 
d) wspieranie i rozwo j idei samorządnos ci, w tym samorządu terytorialnego, 
e) podejmowanie, organizowanie oraz wspieranie inicjatyw i działan  na rzecz 

ochrony s rodowiska naturalnego, 
f) udział w z yciu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej, 
g) wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działalnos c  pan stwa, 
h) wysuwanie kandydato w na stanowiska w organach pan stwowych 

i samorządowych. 
  

§ 3 
1. W swoim działaniu Platforma kieruje się następującymi zasadami: 

a) pogłębiania zaufania wyborco w do Platformy, 
b) zgodnos ci  działan   Platformy  z  prawem,  postanowieniami  statutu  

i  uchwałami  władz Platformy, 
c) demokratycznego podejmowania decyzji, 
d) odpowiedzialnos ci politycznej oso b zajmujących stanowiska w we władzach 
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Platformy. 
2. Dla realizacji celo w Platforma moz e byc  członkiem krajowych i międzynarodowych 

organizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych załoz eniach 
ideowo-programowych oraz moz e z nimi wspo łpracowac . 
 
 

III. CZŁONKOWIE I SYMPATYCY 
 

§ 4 
1. Członkiem Platformy moz e byc  obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, kto ry w dniu 

złoz enia deklaracji ukon czył 18 lat, akceptuje jej statut i program, ma 
nieposzlakowaną opinię oraz postępuje zgodnie z podstawowymi załoz eniami 
Platformy. 

2. Nie moz e byc  członkiem Platformy obywatel, kto ry: 
a) jest członkiem innej partii politycznej, 
b) został ubezwłasnowolniony całkowicie lub częs ciowo, 
c) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 
d) został pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, lub 

włas ciwego sądu powszechnego, 
e) został prawomocnie skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolnos ci za 

przestępstwo umys lne s cigane z urzędu, 
f) został w okresie ostatnich trzech lat wykluczony z Platformy lub wystąpił 

w tym czasie z Platformy w związku z toczącym się przeciwko niemu 
postępowaniem przed sądem kolez en skim, chyba z e Zarząd Krajowy wyrazi 
zgodę na wstąpienie takiej osoby do Platformy.  

 
§ 5 

1. Oryginały deklaracji członkowskich przechowywane są przez Zarządy regiono w. 
2. Tworzy się Centralny Rejestr Członko w (zwany dalej CRC), kto rego szczego łowe 

zasady prowadzenia okres la uchwała Zarządu Krajowego. 
 

§ 6 
Prawem kaz dego członka Platformy jest:  

a) kształtowanie programu Platformy, 
b) zgłaszanie włas ciwym władzom Platformy inicjatyw politycznych lub 

organizacyjnych, 
c) dostęp do wszystkich uchwał i innych dokumento w Platformy, jez eli nie 

sprzeciwiają się temu przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub istotny 
interes Platformy, 

d) uz ywanie oznak organizacyjnych, jak symbol czy nazwa, 
e) uczestniczenie w posiedzeniach ko ł lub innych władz Platformy, kto rych jest 

członkiem, 
f) korzystanie z wszelkich uprawnien  i instytucji znajdujących swoje oparcie 

w niniejszym Statucie lub w przepisach prawa powszechnie obowiązujących.  
 

§ 7 
Obowiązkiem kaz dego członka Platformy jest: 

a) przestrzeganie Statutu i regulamino w, a takz e stosowanie się do uchwał 
włas ciwych władz Platformy, 

b) postępowania w z yciu publicznym i prywatnym w sposo b, kto ry nie narazi na 
szwank dobrego imienia Platformy,  
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c) przestrzegac  kolez en skich relacji z pozostałymi członkami i sympatykami 
Platformy, 

d) wspierac  cele i program Platformy oraz brac  udział w realizacji jej zadan , 
e) sumiennie pełnic  powierzone im funkcje i obowiązki, 
f) uczestniczyc  w pracach włas ciwego koła, 
g) przystąpic  do włas ciwego klubu tworzonego przez Platformę, 
h) regularnego i osobistego płacenia składek członkowskich na zasadach 

i w wysokos ci okres lonych uchwałą Zarządu Krajowego.  
 

§ 8 
1. O przyjęciu w poczet członków Platformy, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty 

złożenia wniosku, decyduje Zarząd koła Platformy po uprzednim: 
a) złożeniu przez kandydata prawidłowo wypełnionej i podpisanej deklaracji 

członkowskiej, której wzór opracowuje Zarząd Krajowy, 
b) wysłuchaniu kandydata, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. W przypadku gdy Zarząd koła nie podejmie w terminie, o którym mowa w ust. 1 

powyżej, uchwały w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków 

Platformy kompetencję w tym zakresie przejmuje Zarząd regionu. W przypadku gdy 

Zarząd regionu nie podejmie w terminie 30 dni uchwały w tym zakresie, przyjęcie w 

poczet członków Platformy następuje z mocy statutu z upływem tego terminu. 

3. Od uchwały Zarządu koła Platformy odmawiającej przyjęcia w poczet członków 
Platformy przysługuje odwołanie do właściwego Zarządu regionu. 

4. Posłowie, senatorowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz radni sejmików 
wojewódzkich wybrani z list zgłoszonych przez komitet wyborczy Platformy stają 
się członkami Platformy automatycznie po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Są 
oni wtedy wpisani w poczet członków wybranego przez siebie koła. 

5. W przypadku rozwiązania koła, jego członkowie  stają się członkami innego, 
wskazanego przez siebie koła, po złożeniu do jego władz w terminie 3 miesięcy od 
prawomocnego rozwiązania koła, pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do koła. 

6. Osoby zgłaszające wniosek o powołanie koła Platformy (członkowie-założyciele), 
jeżeli nie są w chwili składania wniosku członkami Platformy, stają się jej członkami 
z dniem uprawomocnienia się uchwały o powołaniu koła, po uprzednim złożeniu 
i podpisaniu deklaracji członkowskiej. 

 
§ 9 

1. Członkostwo w Platformie wygasa z mocy statutu, gdy w stosunku do osoby 
zaistnieją okoliczności opisane § 4 ust. 2. 

2. Członkostwo w Platformie wygasa także wskutek: 
a) pisemnej rezygnacji członka złożonej na ręce Przewodniczącego koła lub 

do właściwego Zarządu regionu, 
b) śmierci członka, 
c) wykreślenia z rejestru, 
d) wykluczenia, 
e) zawieszenia członkostwa z przyczyn osobistych trwającego dłużej niż 

3 miesiące, 
f) niewstąpienia do innego koła Platformy w terminie 3 miesięcy od dnia 

uprawomocnienia się uchwały o rozwiązaniu koła, 
g) niewstąpienia, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania przez sekretarza 

władzy danego szczebla, do Klubu Parlamentarnego Platformy albo klubu 
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radnych tworzonego przez Platformę,     
h) rezygnacji z członkostwa w klubie, o którym mowa w pkt g), 
i) zalegania z płatnością składek członkowskich za okres przekraczający 4 lata, 

po bezskutecznym wezwaniu do ich uregulowania za pośrednictwem 
Centralnego Rejestru Członków.  

3. Osoba której członkostwo wygasło może ubiegać się o ponowne przyjęcie w poczet 
członków po uregulowaniu zaległych składek członkowskich. 

 
§ 10 

1. Członek Platformy może zawiesić swoje członkostwo w Platformie z ważnych 
powodów osobistych. 

2. Zawieszenia dokonuje się na piśmie, składając wniosek w tej sprawie do Zarządu 
regionu. Przewodniczący regionu stwierdza zawieszenie pisemnie, przekazując 
kopię pisma w tej sprawie do Zarządu koła. 

3. Zawieszenie takie powoduje wygaśnięcie mandatu członka władz Platformy, 
wygaśnięcie pełnionych w Platformie funkcji oraz zawieszenie biernego i czynnego 
prawa wyborczego. 

4. W okresie zawieszenia swojego członkostwa nie płaci się składek i nie uczestniczy 
się w pracach koła. 

5. Zawieszenie swojego członkostwa nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Jeśli 
zainteresowany nie złoży w tym terminie wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zarząd 
regionu wykreśla członka z CRC, zawiadamiając o tym Zarząd koła. 

6. Na wniosek zainteresowanego Zarząd regionu przywraca jego członkostwo, 
zawiadamiając o tym Zarząd koła. 

 
[§ 11 

1. „Członkiem wspierającym” jest członek Platformy, w okresie pierwszych 6 
miesięcy od momentu wpisu do CRC.  

2. „Członkiem wspierającym” jest także członek Platformy, który zaległa z 
płatnością składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy po 
bezskutecznym wezwaniu do ich uregulowania.  

3. Do statusu „członka wspierającego” stosuje się postanowienia o prawach 
i obowiązkach członka Platformy. „Członkowi wspierającemu” nie 
przysługuje jednak czynne prawo wyborcze, a także prawo do 
uczestniczenia w głosowaniach nad porządkiem obrad, chyba że Zarząd 
Krajowy zezwoli mu na korzystanie z tych praw.   

4. Z chwilą uzyskania statusu „członka wspierającego”, o którym mowa w 
ust. 2, mandat członka Platformy we władzach Platformy ulega 
zawieszeniu.  

5. Ograniczenie praw wyborczych i udziału w głosowaniach, o których 
mowa w ust. 3, nie dotyczy członków-założycieli nowego koła w zakresie 
wyboru jego władz.]      

 
 

§ 12 
1. Sympatykiem Platformy może zostać osoba, które ukończyła 16 lat.  
2. Status sympatyka przysługuje osobie, która zadeklaruje poparcie dla celów 

i wartości propagowanych przez Platformę oraz wyrazi zgodę na umieszczenie jej 
danych osobowych w bazie danych Platformy.  

Postanowienia 

§11 ust. 1-5 

przestają 

obowiązywać z 

dniem 31 

grudnia 2021 r. 

(§102 ust. 2 

Statutu) 
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3. Posiadanie statusu Sympatyka nie jest członkostwem w partii politycznej 
w rozumieniu Ustawy o partiach politycznych. 

4. Zarząd Krajowy określi szczegółowy tryb uzyskania i utraty statusu Sympatyka, a 
także zasady współpracy z Sympatykami, w tym zasad uczestniczenia przez nich w 
pracach wybranych przez nich struktur Platformy.  
 
 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE 
 

§ 13 
1. Kaz dy członek Platformy jest zobowiązany do aktywnego i rzetelnego wypełniania 

obowiązko w związanych z pełnioną funkcją publiczną.  
2. Kaz dy taki członek zobowiązany jest ponadto do aktywnego udziału w pracach 

włas ciwego koła lub innych władz Platformy, do kto rych został wybrany. 
3. Przez aktywny udział rozumie się przede wszystkim obecnos c  na zebraniach 

włas ciwych ko ł lub innych władzach Platformy, włączanie się w przedsięwzięcia 
organizowane przez włas ciwe władze Platformy, a takz e prowadzenie regularnych 
konsultacji i spotkan  z członkami Platformy.  

 
 

V. WŁADZE PLATFORMY – ZASADY OGÓLNE 
 

§ 14 
1. Kadencja władz Platformy trwa od 2 do 4 lat. 
2. Długość kadencji poszczególnych władz oraz terminy wyborów określa właściwa 

uchwała Rady Krajowej o zarządzeniu kolejnych wyborów w strukturach Platformy.  
3. Zarząd Krajowy określa: 

a) szczegółowy kalendarz czynności wyborczych,  
b) zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów, w tym zgłaszania kandydatów,  
c) kompetencje i zasady działania Krajowego Komisarza Wyborczego, Krajowej 

Komisji Wyborczej, regionalnych i powiatowych komisji wyborczych,  
d) tryb oraz zasady przeprowadzania wyborów ponownych, przedterminowych 

lub uzupełniających, 
e) terminy wnoszenia i zasady rozpatrywania protestów wyborczych  
f) ustanawiania mężów zaufania.  

4. Władze Platformy i członkowie tych władz wykonują swoje prawa i obowiązki 
do czasu wyboru nowych władz. 
 

§ 15 
1. [Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Platformy 

wpisanym do CRC, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.] 
Czynne prawo wyborcze w wyborach do właściwych terytorialnie 
władz Platformy przysługuje wszystkim członkom Platformy 
wpisanym do CRC, pod warunkiem niezalegania ze składkami 
członkowskimi za okres powyżej 6 miesięcy oraz po upływie co 
najmniej 6 miesięcy od dnia przyjęcia w poczet Platformy, chyba 
że Zarząd Krajowy wyrazi zgodę na wcześniejsze korzystanie z 
tych praw. Ograniczenie to dotyczy także prawa głosowaniach nad 
porządkiem obrad w zakresie wyboru władz. Ograniczenie to nie 

§15 ust. 1 w 

wersji z 

czcionką 

pogrubioną 

wchodzi w 

życie z 

dniem         

1 stycznia 

2022 r. 

(§102 ust. 1 

Statutu) 
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dotyczy członków-założycieli kół w zakresie wyboru władz koła. 
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Platformy wpisanym 

do CRC w dniu dokonywania ich wyboru, którzy wyrazili pisemną zgodę na 
kandydowanie. 

 
§ 16 

1. Wybór władz Platformy wszystkich szczebli, poza sytuacjami opisanymi w innych 
postanowieniach statutu, odbywa się zwykłą większością głosów. 

2. Wybór jest ważny, jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa 
uprawnionych do głosowania członków Platformy, chyba że inne postanowienia 
statutu stanowią inaczej. 

3. Głosowania w sprawach wyboru władz Platformy są tajne i nie mogą być 
przeprowadzone w trybie obiegowym. Wybory mogą odbyć się w drodze głosowania 
korespondencyjnego lub elektronicznego w przypadkach wskazanych przez Zarząd 
Krajowy a w odniesieniu do wyborów Przewodniczącego Platformy gdy tak 
zdecyduje Rada Krajowa. Szczegółowe warunki techniczne głosowania 
korespondencyjnego i elektronicznego określa Zarząd Krajowy a w przypadku 
wyborów Przewodniczącego Platformy Krajowa Komisja Wyborcza. 

 
§ 17 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, odwoływanie członków władz Platformy następuje w tym 
samym trybie, co ich wybór. 

2. Odwoływanie władz pochodzących z wyboru powszechnego następuje 
w przypadku: 
a) Przewodniczącego powiatu - uchwałą Rady powiatu podjętą większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania 
na wniosek co najmniej połowy Zarządów kół.  

b) Przewodniczącego regionu – uchwałą Rady regionu podjętą większością 2/3 
głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania 
na wniosek co najmniej połowy Zarządów powiatów.   

c) Przewodniczącego Platformy – uchwałą Konwencji podjętą większością 2/3 
głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania.  

3. Pochodzących z wyboru członków Rady Krajowej, Rad regionów, Rad powiatów oraz 
delegatów wskazanych w § 35 nie odwołuje się. W razie zaś wygaśnięcia mandatu 
nie przeprowadza się wyborów uzupełniających. 
 

§ 18 
1. Mandat członka władz Platformy wszystkich szczebli w trakcie kadencji wygasa 

wskutek: 
a) zawieszenia w prawach członka Platformy  
b) zawieszenia swojego członkostwa z ważnych przyczyn osobistych, 
c) śmierci, 
d) wykreślenia z rejestru członków, 
e) odwołania z pełnionej funkcji, 
f) pisemnej rezygnacji, 
g) wykluczenia. 

2. Członkowie władz Platformy, którzy wchodzą w ich skład z tytułu pełnionej funkcji 
publicznej, uzyskują mandat z tego tytułu tylko na terenie działania władz 
Platformy, na którym znajduje się ich koło i w którym zostali wybrani (powołani) na 
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daną funkcję. Posłowie, senatorowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego 
mogą złożyć oświadczenie, iż będą wykonywali swoje uprawnienia na terenie 
działania władz Platformy, na którym znajduje się ich koło, bez względu na miejsce 
wyboru na daną funkcję publiczną. 

3. W przypadku połączenia funkcji objętych zakazem łącznego sprawowania, osoba, 
której to dotyczy, składa niezwłocznie pisemne oświadczenie o rezygnacji z jednej 
z funkcji. Do czasu złożenia oświadczenia mandat we władzach Platformy objętych 
zakazem ulega zawieszeniu. 

4. W przypadku zmian we władzach kolegialnych w trakcie kadencji wybrani tak 
członkowie tych władz działają do zakończenia wspólnej kadencji.  

 
§ 19 

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia 
Statutu stanowią inaczej.  

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że inne postanowienia 
statutu stanowią inaczej.  

2a. Posiedzenia władz Platformy mogą odbywać się stacjonarnie, w trybie zdalnym z 
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest z 
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej obejmującej w szczególności 
dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy i 
osoby uprawnione mogą uczestniczyć w obradach, przebywając w innym miejscu 
niż miejsce prowadzenia obrad albo w trybie hybrydowym, to jest częściowo w 
trybie stacjonarnym, a częściowo w trybie zdalnym. 

3. W przypadku, gdy uchwała nie może zostać podjęta z powodu nieobecności 
przewidzianej statutem minimalnej liczby uprawnionych do głosowania, następne 
prawidłowo zwołane posiedzenie władz Platformy może podjąć uchwałę przez 
osoby obecne, bez względu na nieobecność pozostałych uprawnionych.  

4. Zarząd Krajowy określa szczegółowy tryb i formę dokonywania zawiadomień 
w strukturach Platformy. 

5. Zarząd Krajowy może stwierdzić natychmiastową wykonalność każdej uchwały 
władzy niższego szczebla. W przypadku niecierpiącym zwłoki decyzję w tej sprawie 
może podjąć także Sekretarz Generalny. 

 
§ 20 

1. Uchwały rejestrowane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od 
ich podjęcia.  

2. Rejestr uchwał prowadzony jest przez zarząd władz bezpośrednio wyższego stopnia 
w stosunku do władzy podejmującej uchwałę.  

 
§ 21 

1. Od uchwał podejmowanych przez władze Platformy przysługuje odwołanie 
w terminie  14 dni od dnia doręczenia uchwały lub jej ogłoszenia w sposób 
zwyczajowo przyjęty, chyba że inne postanowienia statutu lub uchwały wydanej na 
ich podstawie stanowią inaczej.  

2. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do organu odwoławczego. Organ odwoławczy 
zobowiązany jest rozpatrzeć odwołanie w terminie 30 dni, a w sytuacjach 
szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni, od daty wniesienia odwołania, 
chyba że inne postanowienia Statutu lub uchwały wydanej na ich podstawie 
stanowią inaczej. 
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3. Rozstrzygnięcie postępowania odwoławczego doręcza się wszystkim jego 
uczestnikom. 
 

VI. KOŁA PLATFORMY  
 

§ 22 
 Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Platformy. 
 Przynalez nos c  do koła dla członko w Platformy jest obowiązkowa. 
 Kaz demu członkowi przysługuje prawo zmiany przynalez nos ci do koła. 
 W zakresie nieuregulowanym statutem, szczego łowe zasady przystępowania lub 

występowania z koła, a takz e zmiany przynalez nos ci do koła okres la uchwała 
Zarządu Krajowego.    

 
§ 23 

1. Mogą byc  tworzone koła terytorialne lub s rodowiskowe. Dopuszczalne jest 
członkostwo tylko w jednym kole. 

2. Koła terytorialne tworzone są w oparciu o granice powiato w, gmin lub okręgo w 
wyborczych w wyborach do samorządu terytorialnego, zas  w miastach na prawach 
powiatu takz e w oparciu o dzielnice lub osiedla. W razie wyboru jednego z kryterio w 
podziału terytorialnego, zasięg terytorialny poszczego lnych ko ł terytorialnych 
powinien byc  wyłączny. 

3. Na terenie jednej struktury powiatowej nie moz e byc  więcej ko ł s rodowiskowych niz  
ko ł terytorialnych, chyba z e włas ciwy Zarząd regionu wyrazi na to zgodę.  

4. W zakresie nieuregulowanym statutem, szczego łowe zasady oraz tryb tworzenia, 
łączenie bądz  rozwiązywania ko ł okres la uchwała Zarządu Krajowego.  

 
§ 24 

1. Do kompetencji koła nalez y prowadzenie działan  Platformy we wszystkich sprawach, 
kto re nie są w statucie zastrzez one dla innych władz Platformy. 

2. Koło winno działac  w obszarze lub w zakresie, do jakiego zostało powołane.  
 

§ 25 
Władzami koła są:  

a) Zebranie członko w koła, 
b) Zarząd koła, 
c) Przewodniczący koła. 

 
§ 26 

1. Zebranie członko w koła stanowią wszyscy przynalez ni do danego koła członkowie 
Platformy. 

2. Do kompetencji Zebrania członko w koła nalez y: 
a) wybo r Przewodniczącego koła, 
b) wybo r Zarządu koła,   
c) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzez onych w statucie do wyłącznej 

włas ciwos ci innych władz statutowych Platformy, a będących przedmiotem 
zainteresowania Platformy w ramach terytorialnego lub s rodowiskowego 
działania koła,  

d) zatwierdzanie programu działania koła, 
e) udzielanie Zarządowi koła corocznego absolutorium,   
f) dokonywanie oceny działalnos ci koła,  
g) wykonywanie innych kompetencji wynikających ze statutu. 
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3. Zebranie członków koła może podejmować uchwały, jeżeli w zebraniu uczestniczy 
co najmniej 1/3 członków koła uprawnionych do głosowania. 

4. Uchwały w sprawach dotyczących wyboru władz koła można podejmować 
w obecności co najmniej połowy członków koła uprawnionych do głosowania. 

5. Zebranie członków koła podejmuje uchwały większością głosów, chyba że inne 
postanowienia statutu stanowią inaczej.  

6. Przewodniczący koła wybierany jest przez członków koła bezwzględną większością 
głosów. 

7. Zebranie koła winno odbywać się co najmniej raz na dwa miesiące. Zebranie koła 
zwoływane jest z inicjatywy Przewodniczącego koła lub na pisemne żądanie 
co najmniej 1/3 członków koła.  

 
§ 27 

1. W skład Zarządu koła wchodzą: 
a) Przewodniczący koła, 
b) od jednego do trzech wiceprzewodniczących, 
c) od jednego do szes ciu członko w Zarządu koła, 
d) Sekretarz koła,  
e) Skarbnik koła. 

2. W przypadku, gdy koło liczy: 
a) mniej niz  10 członko w, zebranie koła moz e podjąc  uchwałę, iz  Zarząd koła będzie 

składał się wyłącznie z Przewodniczącego koła oraz Sekretarza i Skarbnika, 
b) 5 członko w i mniej niz  5 członko w, Zebranie koła moz e podjąc  uchwałę, iz  Zarząd 

koła będzie składał się wyłącznie z Przewodniczącego koła, kto ry będzie 
wykonywał takz e kompetencje Sekretarza koła i Skarbnika koła. 

 
§ 28 

Do kompetencji Zarządu koła nalez y: 
a) przechowywanie kopii deklaracji członkowskich, 
b) opracowanie programu działania koła, 
c) kierowanie wszelkimi pracami organizacyjnymi koła, jakich wymaga 

wykonywanie zadan  wynikających z programu i statutu Platformy oraz uchwał 
podjętych przez inne władze statutowe Platformy, 

d) podejmowanie biez ących decyzji, działan  i inicjatyw, a w szczego lnos ci 
o charakterze politycznym, 

e) realizacja innych kompetencji wynikających ze Statutu lub uchwał władz 
Platformy.  

 
§ 29 

1. Do kompetencji Przewodniczącego koła nalez y: 
a) zwoływanie nie rzadziej niz  raz na 60 dni Zebrania członko w koła z własnej 

inicjatywy lub na pisemne z ądanie co najmniej 1/3 członko w koła najpo z niej 
w ciągu 14 dni od daty złoz enia tego z ądania Zebrania członko w koła, 
proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami, 

b) zwoływanie, w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niz  raz na miesiąc, posiedzen  
Zarządu koła, proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami, 

c) reprezentowanie koła na zewnątrz i upowaz nianie innych członko w Zarządu 
koła do wykonywania jego kompetencji w okres lonym zakresie, 

d) powierzenie innym członkom Zarządu koła wykonywanie jego kompetencji 
w okres lonym zakresie, 

e) wykonywanie innych kompetencji wynikających ze statutu.  
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2. W przypadku, gdy Przewodniczący koła nie zwoła Zarządu koła lub Zebrania 
członków koła w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, posiedzenie Zarządu 
koła lub Zebrania członków koła zwołuje najpóźniej w terminie 7 dni 
wiceprzewodniczący koła najstarszy wiekiem. W przypadku nieobecności na tak 
zwołanym posiedzeniu Zarządu koła lub Zebrania członków koła Przewodniczącego 
koła pracami Zarządu lub Zebrania kieruje wiceprzewodniczący, który zwołał 
posiedzenie. 

 
§ 30 

Do kompetencji Sekretarza koła nalez y:  
a) protokołowanie posiedzen  Zarządu i Zebrania członko w koła, 
b) prowadzenie  bazy  danych  osobowych  członko w  koła  w  zakresie  okres lonym  

uchwałą Zarządu Krajowego, 
c) przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji koła, 
d) przygotowywanie projekto w uchwał Zarządu i Zebrania koła, 
e) wspo łpraca z włas ciwymi sekretarzami wszystkich szczebli oraz z Sekretarzem 

Generalnym. 
f) realizacja innych zadan  wynikających ze statutu lub uchwał wydanych na jego 

podstawie.  
§ 31 

Do kompetencji Skarbnika koła nalez y:  
a) zbieranie składek członkowskich, 
b) prowadzenie dokładnej ewidencji wpływo w i wydatko w koła, 
c) przedkładanie Zarządowi koła, co najmniej dwa razy do roku, sprawozdania 

z działalnos ci finansowej koła, 
d) składanie Skarbnikowi włas ciwego Zarządu powiatu, w terminie do 15 stycznia 

kaz dego roku, sprawozdania z działalnos ci finansowej koła za rok poprzedni, 
e) biez ąca wspo łpraca ze Skarbnikiem Zarządu powiatu i Skarbnikiem regionu 

oraz z Regionalną komisją rewizyjną, 
f) wykonywanie innych zadan  wynikających ze statutu lub uchwał władz 

Platformy. 
 

§ 32 
W zakresie nieuregulowanym statutem, szczego łowy tryb zwoływania 
i przeprowadzania posiedzen  władz koła moz e okres lic  włas ciwa uchwała Zarządu 
Krajowego.  
 
 

VII. WŁADZE PLATFORMY W POWIECIE 
 

§ 33 
Struktury powiatowe obejmują swym zasięgiem jeden lub kilka powiato w.  

 
§ 34 

1. Władzami struktur w powiatach są: 
a) Rada powiatu,   
b) Zarząd powiatu,   
c) Przewodniczący powiatu.  

2. W przypadku, gdy na terenie danego powiatu, działa tylko jedno koło Platformy, 
struktur i władz powiatowych nie trzeba powoływac . Kompetencje Przewodniczącego 
powiatu wykonuje Przewodniczący koła, Zarządu powiatu wykonuje Zarząd koła, 
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a kompetencje Rady powiatu Zebranie członko w koła. 
 

§ 35 
1. W skład Rady powiatu wchodzą: 

a) Przewodniczący powiatu, 
b) członkowie Zarządu powiatu, 
c) posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani 

z terenu powiatu. W przypadku, gdy okręg wyborczy wykracza poza granice 
jednego powiatu, zainteresowany wskazuje powiat, w kto rym będzie realizował 
prawo członkostwa w radzie w powiecie, 

d) wo jtowie, burmistrzowie (burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy) i prezydenci 
miast z terenu powiatu, 

e) radni powiatu lub miasta na prawach powiatu, 
f) członkowie Platformy wchodzący w skład zarządu powiatu, 
g) przewodniczący ko ł z terenu powiatu, 
h) pozostali członkowie Rady powiatu w liczbie: 

• 10 – w powiecie do 100 tys. mieszkan co w, 
• 20 – w powiecie 100 tys. – 200 tys. mieszkan co w, 
• 30 – w powiecie 200 tys. – 400 tys. mieszkan co w, 
• 40 – w powiecie 400 tys. – 600 tys.  mieszkan co w, 
• 50 - w powiecie 600 tys. – 1 mln mieszkan co w, 
• 60 – w powiecie powyz ej 1 mln mieszkan co w, 

i) delegaci  
2. Delegaci, o kto rych mowa w ust. 1 pkt i) oraz członkowie Rady powiatu, o kto rych 

mowa w ust. 1 pkt h),  wybierani są w wyborach powszechnych i bezpos rednich 
przez wszystkich członko w Platformy z terenu powiatu, posiadających czynne 
prawo wyborcze.  

3. Liczba delegato w kształtuje się w zalez nos ci od liczby mieszkan co w powiatu 
w następujący sposo b: 

• 1 – w powiecie do 100 tys. mieszkan co w, 
• 2 – w powiecie – 100 tys. – 200 tys. mieszkan co w, 
• 3 – w powiecie – 200 tys. – 400 tys. mieszkan co w, 
• 4 – w powiecie – 400 tys. – 600 tys. mieszkan co w, 
• 5 – w powiecie powyz ej 600 tys.  mieszkan co w. 

4. Dla obliczenia liczby delegato w z terenu m.st. Warszawy przyjmuje się, z e dzielnice 
m.st. Warszawy traktowane są jak powiaty.   

5. W strukturach obejmujących więcej niz  jeden powiat, dla obliczenia liczby 
delegato w liczbę mieszkan co w tych powiato w sumuje się.  

6. Za wybranego członka Rady powiatu lub delegata (delegato w) uznaje się tego 
kandydata (kandydato w), kto ry otrzymał kolejno największą liczbę waz nie 
oddanych głoso w członko w Platformy biorących udział w głosowaniu. Wybo r uznaje 
się za waz ny bez względu na liczbę waz nie oddanych głoso w. W wyborach nie są 
dopuszczalne głosy wstrzymujące. 

7. W przypadku gdy w wyborach dwie lub więcej oso b otrzyma ro wną najniz szą liczbę 
głoso w o wyborze decyduje staz  członkowski w Platformie. W przypadku ro wnego 
staz u decyduje losowanie przeprowadzone przez komisję wyborczą.   

 
§ 36 

Do kompetencji Rady powiatu nalez y:  
a) zatwierdzanie kandydato w i list kandydato w do organo w stanowiących 

samorządu terytorialnego na terenie powiatu, 
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b) zawieranie koalicji w radzie powiatu i radach gmin oraz ich zrywanie, a takz e 
podejmowanie decyzji o ewentualnych koalicjach w wyborach do rady powiatu 
i rad gmin, 

c) wybo r członko w Zarządu powiatu, 
d) zatwierdzanie programu działania Platformy w powiecie, 
e) dokonywanie oceny działalnos ci Zarządu powiatu, 
f) wykonywanie innych zadan  wynikających z niniejszego Statutu lub uchwał 

włas ciwych władz Platformy.  
 

§ 37 
1. W skład Zarządu powiatu wchodzą: 

a) Przewodniczący powiatu 
b) od jednego do trzech wiceprzewodniczących,  
c) Sekretarz powiatu, 
d) Skarbnik powiatu,   
e) przewodniczący klubu (koła) radnych Platformy w radzie powiatu lub miasta 

na prawach powiatu, 
f) najwyz szy rangą członek zarządu powiatu, w przypadku ro wnych rangą 

decyduje Przewodniczący powiatu,   
g) prezydent miasta na prawach powiatu, 
h) członkowie wybrani przez radę w powiecie w liczbie nie większej niz  7 oso b, 

a w powiatach, w kto rych liczba członko w Platformy jest większa niz  1000, 
w liczbie nie większej niz  13 . 

2. Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik oraz pozostali członkowie Zarządu 
powiatu wybierani są zwykłą większos cią głoso w, w obecnos ci co najmniej połowy 
oso b uprawnionych do głosowania. Głosy wstrzymujące nie są dopuszczalne. 

3. Sekretarz i skarbnik wybierani są na wniosek Przewodniczącego powiatu. 
4. W przypadku, gdy w wyborach na członka Zarządu powiatu, o kto rym mowa w ust. 

1 lit b) i h), dwie lub więcej oso b otrzyma ro wną najmniejszą liczbę głoso w, 
o wyborze decyduje dłuz szy staz  członkowski w Platformie, a w przypadku ro wnego 
staz u, komisja skrutacyjna przeprowadza losowanie.   

 
§ 38 

Do kompetencji Zarządu powiatu nalez y: 
a) kierowanie wszelkimi pracami organizacyjnymi Platformy w powiecie, 
b) powoływanie, łączenie i rozwiązywanie ko ł Platformy, a takz e okres lanie lub 

zmiana zasięgu ich działania, 
c) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia klubo w radnych na terenie 

powiatu, 
d) wykonywanie innych zadan  wynikających ze Statutu lub uchwał władz 

Platformy. 
 

§ 39 
1. Przewodniczący powiatu kieruje pracą Platformy w powiecie oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz. 
2. Do kompetencji Przewodniczącego powiatu nalez y: 

a) zwoływanie nie rzadziej niz  raz na dwa miesiące posiedzen  Zarządu powiatu 
z własnej inicjatywy lub na pisemne z ądanie co najmniej 1/3 członko w 
Zarządu powiatu najpo z niej w ciągu 7 dni od daty złoz enia tego z ądania, 

b) zwoływanie z własnej inicjatywy rady w powiecie co najmniej raz na po ł roku 
lub na pisemne z ądanie minimum 1/3 członko w Rady powiatu, najpo z niej 
w ciągu miesiąca od daty złoz enia tego z ądania, 
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c) proponowanie porządku obrad oraz kierowanie pracami zarządu i rady 
w powiecie, 

d) upowaz nienie  innych  członko w  Zarządu  powiatu  do czasowego 
wykonywania jego kompetencji lub  reprezentowania  Platformy w okres lonym 
zakresie, 

e) wykonywanie innych zadan  wynikających z niniejszego statutu bądz  uchwał. 
3. W przypadku, gdy Przewodniczący powiatu nie zwoła Zarządu powiatu w terminie, 

o kto rym mowa w ust. 1, posiedzenie Zarządu powiatu zwołuje najpo z niej 
w terminie 7 dni wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. W przypadku 
nieobecnos ci na tak zwołanym posiedzeniu Zarządu powiatu Przewodniczącego 
powiatu, pracami Zarządu powiatu kieruje wiceprzewodniczący, kto ry zwołał 
posiedzenie. 

4. Przewodniczący powiatu wybierany jest w wyborach powszechnych przez 
wszystkich członko w Platformy z terenu struktury powiatowej posiadających 
czynne prawo wyborcze.  

5. Bierne prawo wyborcze przysługuje kandydatowi, kto ry wyraził pisemną zgodę na 
kandydowanie oraz zgłoszenie jego kandydatury uzyskało pisemne poparcie co 
najmniej 5% członko w Platformy z terenu struktury powiatowej. Członek  Platformy 
moz e udzielic  poparcia więcej niz  jednemu kandydatowi. 

6. Przewodniczącym powiatu zostaje kandydat, kto ry otrzymał największą liczbę 
waz nie oddanych głoso w członko w Platformy biorących udział w głosowaniu. 
Wybo r uznaje się za waz ny bez względu na liczbę waz nie oddanych głoso w. 
W wyborach nie są dopuszczalne głosy wstrzymujące. 

7. W przypadku, gdy w wyborach dwie lub więcej oso b otrzyma ro wną liczbę głoso w 
o wyborze decyduje staz  członkowski w Platformie. W przypadku ro wnego staz u 
decyduje losowanie przeprowadzone przez komisję wyborczą.   

 
§ 40 

Do kompetencji Sekretarza powiatu nalez y: 
a) protokołowanie posiedzen  Zarządu i Rady powiatu, 
b) przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji Zarządu i Rady powiatu, 
c) przygotowywanie projekto w uchwał, 
d) wspo łpraca z Sekretarzem regionu, 
e) wykonywanie innych zadan  wynikających ze statutu lub podjętych uchwał. 

 
§ 41 

Do kompetencji Skarbnika powiatu nalez y:  
b) prowadzenie dokładnej ewidencji wpływo w i wydatko w Zarządu powiatu, 
c) składanie Skarbnikowi regionu sprawozdania za rok poprzedni, 
d) biez ąca wspo łpraca ze Skarbnikami ko ł i regionu oraz z Regionalną komisją 

rewizyjną, 
e) wykonywanie innych zadan  wynikających ze statutu lub podjętych uchwał. 

 
§ 42 

W zakresie nieuregulowanym statutem, szczego łowy tryb zwoływania 
i przeprowadzania posiedzen  władz w powiecie moz e okres lic  włas ciwa uchwała 
Zarządu Krajowego.  
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VIII. WŁADZE PLATFORMY W REGIONIE 
 

§ 43 
Region obejmuje swym zasięgiem obszar jednego lub kilku wojewo dztw. 
 

§ 44 
Władzami struktur w regionach są:  

a) Rada regionu, 
b) Zarząd regionu,  
c) Przewodniczący regionu,  
d) Regionalna komisja rewizyjna, 
e) Regionalny sąd kolez en ski. 

 
§ 45 

W skład Rady regionu wchodzą: 
a) Przewodniczący regionu 
b) członkowie Zarządu regionu, 
c) posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani 

z terenu regionu. W przypadku, gdy okręg wyborczy wykracza poza granice 
jednego wojewo dztwa, zainteresowany wskazuje region, w kto rym będzie 
realizował prawo członkostwa w radzie regionu,  

d) radni sejmiku wojewo dztwa, 
e) Członkowie Zarządu wojewo dztwa,  
f) prezydenci, burmistrzowie (burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy) 

i wo jtowie z terenu regionu,  
g) starostowie z terenu regionu,  
h) przewodniczący struktur powiatowych Platformy,  
i) delegaci, o kto rych mowa w § 35, 
j) członkowie dokooptowani w liczbie nie większej niz  1/5 liczby powiato w na 

terenie regionu.   
 

§ 46 
Do kompetencji Rady regionu nalez y: 

a) wybo r członko w Zarządu regionu,  
b) wybo r członko w Regionalnej komisji rewizyjnej i Regionalnego sądu 

kolez en skiego, 
c) wybo r członko w Rady Krajowej, jednego członka Krajowej Komisji Rewizyjnej 

oraz jednego członka Krajowego Sądu Kolez en skiego, 
d) zatwierdzanie kandydato w do organo w stanowiących samorządu 

terytorialnego wojewo dztwa, 
e) zgłaszanie propozycji list kandydato w do Sejmu, Senatu i Parlamentu 

Europejskiego, 
f) korygowanie w szczego lnie uzasadnionych przypadkach propozycji 

kandydato w i list kandydato w do organo w samorządu terytorialnego 
zatwierdzonych przez Radę powiatu, 

g) podejmowanie decyzji dotyczących koalicji w sejmiku wojewo dztwa, a takz e 
podejmowanie decyzji o ewentualnych koalicjach w wyborach do sejmiku 
wojewo dztwa, 

h) dokooptowanie członko w Rady regionu, 
i) rozpatrywanie spraw przedstawionych przez władze Platformy i jej członko w 

w regionie, 
j) Wykonywanie innych zadan  wynikających ze statutu lub podjętych uchwał. 



Tekst jednolity Statutu ze zm. z dnia 18 września 2021 r. 

Strona 16 z 31 
 

 

 
§ 47 

1. W skład Zarządu regionu wchodzą:  
a) Przewodniczący regionu, 
b) od 1 do 4 wiceprzewodniczących, 
c) Sekretarz regionu, 
d) Skarbnik regionu,  
e) przewodniczący klubu radnych Platformy w sejmiku wojewo dztwa, 
f) najwyz szy rangą członek zarządu wojewo dztwa. W przypadku ro wnej 

formalnie rangi, osobę, kto ra wchodzi w skład Zarządu regionu, wskazuje 
Przewodniczący regionu, 

g) prezydenci miast – siedziby sejmiku wojewo dztwa i siedziby wojewody 
h) pozostali członkowie w liczbie od 7 do 13 oso b. 

2. Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik oraz pozostali członkowie Zarządu 
wybierani są zwykłą większos cią głoso w, w obecnos ci co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. Głosy wstrzymujące nie są dopuszczalne. 

3. Sekretarz i Skarbnik wybierani są na wniosek Przewodniczącego regionu. 
4. W przypadku, gdy w wyborach na członka Zarządu, o kto rym mowa w ust. 1 lit. b) 

i h), dwie lub więcej oso b otrzyma ro wną najmniejszą liczbę głoso w o  wyborze 
decyduje dłuz szy staz  członkowski w Platformie, a w przypadku ro wnego staz u, 
komisja skrutacyjna przeprowadza losowanie.   
  

§ 48 
1. Do kompetencji Zarządu regionu nalez y: 

a) koordynowanie  działan  Platformy w regionie i  przygotowywanie  struktur 
Platformy do wyboro w, 

b) prowadzenie polityki Platformy w regionie, 
c) powoływanie, łączenie i rozwiązywanie struktur powiatowych Platformy, a 

takz e okres lanie lub zmiana zasięgu ich działania, 
d) powoływanie, łączenie i rozwiązywanie ko ł Platformy, a takz e okres lanie lub 

zmiana zasięgu ich działania, w przypadku gdy Zarząd powiatu nie podejmie 
uchwały w tej sprawie w terminie 30 dni od dnia złoz enia wniosku, 

e) rozpatrywanie odwołan  od decyzji władz Platformy niz szego szczebla 
funkcjonujących na terenie regionu,  

f) stwierdzanie niewaz nos ci decyzji władz Platformy niz szego szczebla 
funkcjonujących na terenie regionu, 

g) wyraz anie zgody na kandydowanie z innego komitetu,   
h) wykonywania innych zadan  wynikających ze statutu lub podjętych uchwał. 

2. Od uchwały Zarządu regionu, o kto rej mowa w ust. 1 pkt c) i d), przysługuje 
odwołanie do Zarządu Krajowego.  

 
§ 49 

1. Przewodniczący regionu kieruje pracą Platformy w regionie oraz reprezentuje ją na 
zewnątrz. 

2. Do kompetencji Przewodniczącego regionu nalez y: 
a) zwoływanie co najmniej raz na po ł roku Rady regionu z własnej inicjatywy lub 

na pisemne z ądanie minimum 1/3 członko w Rady regionu najpo z niej w ciągu 
miesiąca od daty złoz enia tego z ądania, proponowanie porządku obrad 
i kierowanie jej pracami, 

b) zwoływanie nie rzadziej niz  raz w miesiącu Zarządu regionu z własnej 
inicjatywy lub na pisemne z ądanie co najmniej 1/3 członko w zarządu regionu 
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najpo z niej w ciągu 7 dni od daty złoz enia tego z ądania, 
c) proponowanie porządku obrad i kierowanie pracami Rady regionu, 
d) proponowanie porządku obrad Zarządu regionu i kierowanie jego pracami, 
e) kierowanie pracami zarządu, w tym upowaz nienie innych członko w zarządu 

regionu do czasowego wykonywania jego kompetencji lub reprezentowania 
Platformy na terenie regionu w okres lonym zakresie, 

f) wykonywanie innych zadan  wynikających ze statutu lub podjętych uchwał.  
3. Przewodniczący regionu wybierany jest w wyborach powszechnych przez 

wszystkich członko w Platformy z terenu struktury regionalnej posiadających czynne 
prawo wyborcze.  

4. Bierne prawo wyborcze przysługuje kandydatowi, kto ry wyraził pisemną zgodę na 
kandydowanie oraz zgłoszenie jego kandydatury uzyskało pisemne poparcie co 
najmniej 5% członko w Platformy z terenu struktury regionalnej. Członek  Platformy 
moz e udzielic  poparcia więcej niz  jednemu kandydatowi. 

5. Przewodniczącym regionu zostaje kandydat, kto ry otrzymał największą liczbę 
waz nie oddanych głoso w członko w Platformy biorących udział w głosowaniu. 
Wybo r uznaje się za waz ny bez względu na liczbę waz nie oddanych głoso w. 
W wyborach nie są dopuszczalne głosy wstrzymujące. 

6. W przypadku, gdy w wyborach dwie lub więcej oso b otrzyma ro wną liczbę głoso w 
o wyborze decyduje staz  członkowski w Platformie. W przypadku ro wnego staz u 
decyduje losowanie przeprowadzone przez komisję wyborczą.   

 
§ 50 

Do kompetencji Sekretarza regionu nalez y: 
a) protokołowanie posiedzen  Zarządu i Rady regionu, 
b) przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji Zarządu i Rady regionu, 
c) przygotowywanie projekto w uchwał Zarządu i Rady regionu,  
d) wspo łpraca z Sekretarzem Generalnym,  
e) wykonywanie innych zadan  wynikających ze statutu lub podjętych uchwał.  

 
§ 51 

Do kompetencji Skarbnika regionu nalez y:  
a) prowadzenie dokładnej ewidencji wpływo w i wydatko w w regionie, 
b) składanie Skarbnikowi Platformy sprawozdania z działalnos ci finansowej 

Platformy w regionie za rok poprzedni, 
c) biez ąca wspo łpraca ze Skarbnikami powiato w, ko ł, Skarbnikiem Platformy 

oraz z Regionalną komisją rewizyjną, 
d) wykonywanie innych zadan  wynikających ze statutu lub podjętych uchwał.  

 
§ 52 

W zakresie nieuregulowanym statutem, szczego łowy tryb zwoływania 
i przeprowadzania posiedzen  władz w regionie moz e okres lic  włas ciwa uchwała 
Zarządu Krajowego.  
 

§ 53 
W przypadku, gdy w strukturze powiatowej wybory delegato w, o kto rych mowa w § 35 
lub Przewodniczącego regionu nie odbędą się we włas ciwym terminie lub wybory 
te zostaną uniewaz nione, nie ma to wpływu na waz nos c  wyboro w dokonanych 
w pozostałych strukturach i na wynik wyboru delegato w lub Przewodniczącego regionu. 
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IX. WŁADZE KRAJOWE PLATFORMY  
 

§ 54 
Władzami krajowymi Platformy są: 

1) Krajowa Konwencja Platformy – zwana dalej Konwencją, 
2) Rada Krajowa Platformy – zwana dalej Radą Krajową, 
3) Przewodniczący Platformy, 
4) Zarząd Krajowy Platformy – zwany dalej Zarządem Krajowym, 
5) Prezydium Platformy,  
6) Krajowa Komisja Rewizyjna Platformy – zwana dalej Krajową Komisją Rewizyjną, 
7) Krajowy Sąd Koleżeński Platformy – zwany dalej Krajowym Sądem Koleżeńskim. 

 
 

KONWENCJA 
 

§ 55 
Konwencja jest zgromadzeniem wybranych przedstawicieli członków Platformy. 
 

§ 56 
W skład Konwencji wchodzą: 

a) Delegaci, o których  mowa w § 35, 
b) Członkowie Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu 

Koleżeńskiego, 
c) Członkowie Platformy pełniący funkcje publiczne w państwie zgodnie uchwałą 

Zarządu Krajowego określającą listę stanowisk upoważniających do 
uczestniczenia w Konwencji.  

 
§ 57 

Do kompetencji Konwencji należy: 
a) określanie zasad ideowych oraz kierunków strategii politycznej Platformy, 
b) uchwalenie deklaracji wyborczej Platformy, 
c) uchwalenie statutu i zmian w statucie większością 2/3 głosów, w obecności co 

najmniej połowy uprawnionych, 
d) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Platformy bądź o połączeniu jej z inną 

partią lub innymi partiami – w trybie przewidzianym dla uchwalania zmian w 
statucie, 

e) uchwalanie regulaminu obrad Konwencji oraz wybór jej prezydium i innych 
władz. 
 

§ 58 

1. Konwencję zwołuje Przewodniczący Platformy zgodnie z uchwałą o zarządzeniu 
wyborów w strukturach Platformy. 

2. Zarząd Krajowy może zwołać Konwencję z innych istotnych powodów, w tym także 
na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, określając jej termin. Uczestnikami takiej 
Konwencji są osoby, o których mowa w § 56. 

 
§ 59 

Konwencja podejmuje uchwały, jeśli bierze w niej udział co najmniej 1/3 uprawnionych 
do głosowania, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej.  
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RADA KRAJOWA  

§ 60 
1. Rada Krajowa jest najwyższą władzą Platformy między Konwencjami. 
2. Posiedzenia Rady Krajowej winny być zwoływany nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 
3. Uchwały Rady Krajowej podejmowane są w obecności co najmniej 1/3 

uprawnionych do glosowania, chyba że inne postanowienia statutu stanowią 
inaczej. 

 
§ 61 

1. W skład Rady Krajowej wchodzą: 
a) członkowie Zarządu Krajowego, 
b) posłowie i senatorowie, 
c) posłowie do Parlamentu Europejskiego, 
d) członkowie wybrani przez Rady regionów w liczbie i sposób wskazany 

w niniejszym paragrafie. 
2. Każda Rada regionu wybiera dwóch członków Rady Krajowej oraz dodatkowo 

członków, których liczba określana jest na podstawie wyników wyborów do Sejmu, 
Senatu i Parlamentu Europejskiego z terenu danego regionu bezpośrednio 
poprzedzających dzień wyboru członków do Rady Krajowej przy założeniu wagi 
przeliczeniowej:  

a)  „0,5” dla mandatu posła i senatora 
b) „1” dla mandatu posła do Parlamentu Europejskiego 
przy czym wynik zaokrągla się od ułamka 0,5 w górę do 1.  

3. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów. 
4. Za wybranego członka Rady Krajowej uznaje się tego kandydata (kandydatów), 

który otrzymał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów członków 
Platformy biorących udział w głosowaniu. W wyborach nie są dopuszczalne głosy 
wstrzymujące. 

5. W przypadku, gdy w wyborach dwie lub więcej osób otrzyma równą najniższą liczbę 
głosów o wyborze decyduje staż członkowski w Platformie. W przypadku równego 
stażu decyduje losowanie przeprowadzone przez komisję wyborczą.   

6. W razie zmniejszenia w trakcie kadencji liczby członków Rady Krajowej, obraduje 
ona i podejmuje uchwały w składzie niepełnym. Wyborów uzupełniających ani 
kooptacji nie zarządza się. Mandaty członków Rady Krajowej pozostają 
nieobsadzone. 

 
§ 62 

Do kompetencji Rady Krajowej należy: 
a) uchwalanie i zmiana regulaminu Rady Krajowej bezwzględną większością głosów, 
b) uchwalanie programu i kierunków działań Platformy, 
c) zawieranie koalicji w celu utworzenia rządu oraz jej zrywanie, a także 

podejmowanie decyzji o ewentualnych koalicjach w wyborach, 
d) wybór Wiceprzewodniczących na wniosek Przewodniczącego Platformy, 
e) wybór Sekretarza Generalnego na wniosek Przewodniczącego Platformy, 
f) wybór Skarbnika Platformy na wniosek Przewodniczącego Platformy, 
g) wybór pozostałych członków Zarządu Krajowego, 
h) tworzenie i znoszenie, na wniosek Przewodniczącego Platformy, dodatkowych 

funkcji potrzebnych dla sprawnego działania Platformy wraz z określeniem zasad 
ich działania, 
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i) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Przewodniczącego Platformy, osób do 
pełnienia funkcji, o których w lit. h), 

j) zatwierdzanie kandydatów i list kandydatów w wyborach do Sejmu, Senatu 
i Parlamentu Europejskiego, 

k) udzielanie  Zarządowi Krajowemu absolutorium na wniosek Krajowej Komisji 
Rewizyjnej, 

l) wykonywanie innych kompetencje wynikających ze Statutu. 
 

§ 63 
1. Pracami Rady Krajowej kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz Przewodniczący 

Platformy. 
2. Przewodniczący Platformy (lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący przez niego 

wskazany) zwołuje posiedzenie Rady Krajowej z własnej inicjatywy lub w terminie 
7 dni na wniosek: 

a) Zarządu Krajowego, 
b) Krajowej Komisji Rewizyjnej, lub 
c) co najmniej 1/3 członków Rady Krajowej. 

 
 

PRZEWODNICZĄCY PLATFORMY 
 

§ 64 
1. Do kompetencji Przewodniczącego Platformy należy: 

a) kierowanie Platformą, 
b) reprezentowanie Platformy w życiu publicznym, społecznym i politycznym, 
c) zwoływanie nie rzadziej niż raz na trzy miesiące Zarządu Krajowego z własnej 

inicjatywy lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Zarządu Krajowego 
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złożenia tego żądania, 

d) proponowanie porządku obrad Zarządu Krajowego i kierowanie jego pracami, 
e) zwoływanie posiedzeń Rady Krajowej, proponowanie porządku obrad 

i kierowanie jej pracami, 
f) zwołanie Konwencji w trybie, o którym mowa w § 58, 
g) składanie wniosku o zwoływanie posiedzeń Klubu Parlamentarnego, 
h) upoważnienie innych członków Zarządu Krajowego do czasowego wykonywania 

jego kompetencji lub reprezentowania Platformy w określonym zakresie, 
i) wykonywanie innych kompetencji lub zadań wynikających z Statutu lub 

powierzonych przez inne, właściwe władze Platformy.   
2. W przypadku, gdy Przewodniczący Platformy nie zwoła Zarządu Krajowego 

w terminie, o którym mowa w ust. 1, posiedzenie Zarządu Krajowego zwołuje 
najpóźniej w terminie 7 dni najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący Platformy. 
W przypadku nieobecności na tak zwołanym posiedzeniu Zarządu Krajowego 
Przewodniczącego Platformy, pracami Zarządu Krajowego kieruje najstarszy 
wiekiem wiceprzewodniczący. 

 
§ 65 

1. Przewodniczący Platformy wybierany jest w wyborach powszechnych przez 
wszystkich członków Platformy posiadających czynne prawo wyborcze. 

2. Bierne prawo wyborcze w wyborach Przewodniczącego Platformy przysługuje 
członkom Platformy, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie oraz 
zgłoszenie ich kandydatury uzyskało pisemne poparcie co najmniej 10 członków 
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Rady Krajowej. Członek Rady Krajowej może udzielić poparcia więcej niż jednemu 
kandydatowi. 

3. Przewodniczącego Platformy uznaje się za wybranego, jeżeli uzyska bezwzględną 
większość ważnie oddanych głosów członków Platformy biorących udział 
w głosowaniu. Wybór uznaje się za ważny bez względy na liczbę ważnie oddanych 
głosów.  

4. Jeśli w wyborach zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a żaden z kandydatów 
nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przeprowadza się 
drugą turę wyborów. W drugiej turze wyborów wyboru dokonuje się spośród 
dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze głosowania otrzymali największą 
liczbę głosów. Za wybranego na Przewodniczącego Platformy w drugiej turze 
wyborów uznaje się tego kandydata, który otrzymał większą liczbę ważnie 
oddanych głosów członków Platformy biorących udział w głosowaniu. W wyborach 
Przewodniczącego Platformy nie są dopuszczalne głosy wstrzymujące. 

5. Jeżeli którykolwiek z dwóch kandydatów, o których mowa w ust. 4, wycofa zgodę na 
kandydowanie lub utraci bierne prawo wyborcze, w drugiej turze bierze udział 
tylko jeden kandydat. 

6. Wybory Przewodniczącego Platformy przeprowadza Krajowa Komisja Wyborcza 
Platformy powoływana przez Radę Krajową. 

 
 

ZARZĄD KRAJOWY 
 

§ 66 
Zarząd Krajowy winien być zwoływany nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.  
 

§ 67 
1. W skład Zarządu Krajowego wchodzą: 

a) Przewodniczący Platformy, 
b) do 10 wiceprzewodniczących Platformy,  
c) Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy, 
d) Sekretarz Generalny, 
e) Skarbnik Platformy, 
f) przewodniczący regionów, 
g) pozostali członkowie Zarządu Krajowego w liczbie do 10, 
h) Przewodniczący delegacji Platformy w ramach frakcji Platformy w 

Parlamencie Europejskim, 
i) najwyższy rangą członek Prezydium Sejmu RP i Senatu RP. W przypadku 

równej formalnie rangi, osobę, która wchodzi w skład Zarządu Krajowego, 
wskazuje Przewodniczący Platformy. 

2. Wiceprzewodniczący, Sekretarz Generalny i Skarbnik Platformy oraz pozostali 
członkowie Zarządu Krajowego wybierani są zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosy wstrzymujące 
nie są dopuszczalne. 

3. Wiceprzewodniczący, Sekretarz Generalny i Skarbnik Platformy wybierani są na 
wniosek Przewodniczącego Platformy. 

4. W przypadku, gdy w wyborach na członka Zarządu Krajowego, o którym mowa 
w ust. 1 lit. b) i g), dwie lub więcej osób otrzyma równą najmniejszą liczbę głosów, 
o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski w Platformie, a w przypadku równego 
stażu, komisja skrutacyjna przeprowadza losowanie.   
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§ 68 
Do kompetencji Zarządu Krajowego należy: 

1. Kierowanie bieżącą działalnością Platformy, w szczególności poprzez: 
a) zajmowanie stanowisk w sprawach będących przedmiotem zainteresowania 

Platformy  
b) wykonywanie uchwał Konwencji i Rady Krajowej, 
c) wykonywanie czynności związanych ze spełnianiem ciążących na Platformie, 

jako partii politycznej, obowiązków, które wynikają z ustawy o partiach 
politycznych oraz z innych ustaw, 

d) powoływanie na wniosek Przewodniczącego Platformy Rzecznika 
Dyscyplinarnego, rzecznika prasowego Platformy, a także zespołów, komisji 
lub innych funkcji niezbędnych do funkcjonowania Platformy. 

2. Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad działalnością władz niższego 
szczebla poprzez: 
a) Powoływanie, łączenie bądź rozwiązywanie, na wniosek Przewodniczącego 

Platformy lub Sekretarza Generalnego, kół, struktur powiatowych lub 
regionalnych Platformy oraz określanie zasięgu ich działania i dokonywane 
w tym zakresie zmian,  

b) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządów regionów, od których 
odwołanie przysługuje, 

c) uchylanie w każdym czasie uchwał władz niższego szczebla sprzecznych 
z obowiązującym prawem, statutem lub uchwałami wydanymi na jego 
podstawie, programem Platformy lub sprzecznych z interesem politycznym 
Platformy, 

d) wykreślono 
e) wykreślono 
f) ostateczne stwierdzanie ważności wyborów w strukturach Platformy. 

3. Przygotowanie Platformy do wyborów poprzez: 
a) uchwalanie zasad wyłaniania i zatwierdzania kandydatów Platformy 

w wyborach parlamentarnych, wyborach do Parlamentu Europejskiego 
i wyborach do samorządu terytorialnego, 

b) wyrażanie zgody na wybór pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika 
finansowego komitetu wyborczego Platformy, 

c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonywanie na wniosek 
Przewodniczącego Platformy zmian zatwierdzonych kandydatów lub list 
kandydatów Platformy w wyborach parlamentarnych, wyborach 
do Parlamentu Europejskiego lub w wyborach do samorządu terytorialnego.  

4. Zwoływanie Konwencji w trybie określonym statutem. 
5. Dokonywanie wiążącej i ostatecznej wykładni statutu oraz prowadzenie 

publicznie dostępnej Księgi Wykładni Statutu. 
6. Zarządzanie na wniosek Przewodniczącego Platformy referendum 

ogólnokrajowego bądź lokalnego w określonej sprawie oraz ustalenie zasad jego 
przeprowadzenia. 

 
§ 69 

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy statutowej liczby członków Zarządu Krajowego.  

2. wykreślono 
3. Zarząd podejmuje uchwałę o dokonaniu zmian zatwierdzonych kandydatów lub list 

kandydatów Platformy w wyborach parlamentarnych, wyborach do Parlamentu 
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Europejskiego lub w wyborach do samorządu terytorialnego bezwzględną 
większością głosów maksymalnej liczby członków Zarządu przewidzianej 
postanowieniami Statutu.  

 
§ 70 

1. Przewodniczący Platformy może zawiesić wykonanie uchwały Zarządu Krajowego 
w całości lub części, dotyczącej: 
a) dokonania zmian zatwierdzonych kandydatów lub list kandydatów Platformy 

w wyborach parlamentarnych, wyborach do Parlamentu Europejskiego lub 
w wyborach do samorządu terytorialnego, 

b) uchylanie uchwał władz niższego szczebla sprzecznych z obowiązującym 
prawem, statutem lub uchwałami wydanymi na jego podstawie, programem 
Platformy lub sprzecznych z interesem politycznym Platformy 

2. Zawieszenie wykonania uchwały nie może trwać dłużej niż do najbliższego 
posiedzenia Zarządu Krajowego, który to zobowiązany jest do ostatecznego 
uchylenia bądź utrzymania w mocy zawieszonych uchwał.   

 
 

PREZYDIUM PLATFORMY  
 

§ 71 
W skład Prezydium Platformy wchodzą: 

a) Przewodniczący Platformy, 
b) Wiceprzewodniczący Platformy, 
c) Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy, 
d) Sekretarz Generalny, 
e) Skarbnik Platformy.  

 
§ 72 

Do kompetencji Prezydium Platformy należy: 
a) wykonywanie uchwał władz krajowych Platformy, 
b) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych władz Platformy, 
c) podejmowanie inicjatyw dotyczących bieżących działań Platformy, 
d) koordynowanie współpracy z Klubem Parlamentarnym Platformy, 
e) Inicjowanie działań Platformy, Klubu Parlamentarnego Platformy lub Biura 

Krajowego, 
f) czasowe zawieszenie i przejęcie kompetencji władz niższego szczebla na okres 

nie dłuższy niż 3 miesiące, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
g) wykluczenie lub zawieszenie członka Platformy w prawach, na zasadach 

określonych w § 82, 
h) zatwierdzanie na wniosek Skarbnika Platformy informacji o działalności 

finansowej Platformy. 
 

SEKRETARZ GENERALNY 
 

§ 73 
1. Sekretarz Generalny koordynuje i nadzoruje działanie struktur terenowych 

Platformy, a w szczególności regionów Platformy. 
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2. Do kompetencji Sekretarza Generalnego należy: 
a) współpraca ze strukturami terenowymi oraz uzyskiwanie od nich informacji 

niezbędnych do jego prac, 
b) wnoszenie do Zarządu Krajowego spraw związanych z funkcjonowaniem 

struktur terenowych, w tym wniosków o powoływanie, łączenie 
lub rozwiązywanie, kół, struktur powiatowych lub regionalnych Platformy,  

c) zapewnienie technicznych, lokalowych i personalnych warunków 
funkcjonowania władz krajowych Platformy oraz kontaktu ze strukturami 
Platformy, 

d) prowadzenie i aktualizowanie CRC, 
e) wykonywanie innych kompetencji lub zadań wynikających ze statutu 

lub podjętych uchwał. 
3. Zarząd Krajowy powołuje zastępców Sekretarza Generalnego na jego wniosek, 

określając ich zadania i kompetencje. 
 

§ 73a 
1. Sekretariat Samorządowy Platformy, który stanowi reprezentację członków 

samorządu terytorialnego – członków Platformy oraz środowisk samorządowych 
sympatyzujących z Platformą, działa na zasadach wskazanych w uchwale Rady 
Krajowej Platformy. 

2. Pracami Sekretariatu Samorządowego Platformy kieruje Przewodniczący 
Sekretariatu Samorządowego Platformy powoływany przez Radę Krajową 
Platformy na wniosek Przewodniczącego Platformy. 

 
§ 73b 

Sekretariat Młodych Platformy, który koordynuje działalność młodych członków 
Platformy oraz młodych sympatyków Platformy, działa na zasadach określonych w 
uchwale Zarządu Krajowego. 

 

X. SPRAWY DYSCYPLINARNE 
 

§ 74 
Członek Platformy może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu, 
niestosowanie się do uchwał władz Platformy, postępowanie w sposób sprzeczny 
z programem Platformy, za dopuszczenie się czynów nieetycznych lub hańbiących i inne 
działanie na szkodę Platformy. 

 
RZECZNIK DYSCYPLINARNY 

 
§ 75 

1. Wyjaśnianiem zdarzeń lub zachowań członków Platformy niezgodnych ze statutem, 
obowiązującym prawem lub nieetycznych zajmuje się Rzecznik Dyscyplinarny. 

2. Do kompetencji Rzecznika Dyscyplinarnego należy: 
a) składanie do Regionalnych sądów koleżeńskich, Krajowego Sądu Koleżeńskiego 

i Zarządu Krajowego wniosków o wszczęcie postępowania w sprawach, 
o których mowa w ust.1, 

b) składanie Zarządowi Krajowemu, co najmniej raz do roku, sprawozdań ze swojej 
działalności. 
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§ 76 
1. W sprawach pilnych lub mogących w sposób znaczący godzić w dobre imię 

Platformy, Rzecznik Dyscyplinarny może podjąć decyzję o niezwłocznym 
tymczasowym zawieszeniu członka Platformy w prawach do czasu wyjaśnienia  
sprawy. 

2. Zawieszenie takie nie może trwać dłużej niż do najbliższego posiedzenia Prezydium 
Platformy, które zawieszenie uchyla, utrzymuje bądź podejmuje inne działania 
przewidziane postanowieniami statutu.    

 
§ 77 

1. W celu realizacji zadań statutowych Rzecznik Dyscyplinarny powołuje i odwołuje 
w każdym regionie jednego Regionalnego rzecznika dyscyplinarnego.  

2. Regionalni  rzecznicy dyscyplinarni co  12  miesięcy  składają  sprawozdanie  do  
Rzecznika Dyscyplinarnego. 

 

NAKŁADANIE KAR 
 

§ 78 
Karami wymierzanymi przez sądy koleżeńskie są: 

a) upomnienie, 
b) nagana, 
c) zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat, 
d) wykluczenie z Platformy. 

 
§ 79 

1. Ukaranie następuje decyzją właściwego Regionalnego sądu koleżeńskiego. Sądem 
właściwym jest ten sąd regionalny, na terenie działania którego znajduje się koło, 
którego członkiem jest obwiniony. W przypadku zmiany przynależności do koła po 
wszczęciu postępowania dyscyplinarnego właściwość miejscowa sądu nie zmienia 
się. 

2. W sytuacji, gdy wniosek o ukaranie dotyczy członka Zarządu regionu lub 
Regionalnego sądu koleżeńskiego, sąd regionalny niezwłocznie przekazuje ten 
wniosek do Krajowego Sądu Koleżeńskiego, który rozpatruje sprawę w dwóch 
instancjach. 
 

§ 80 
Kara zawieszenia w prawach członka wymierzona prawomocnym orzeczeniem 
Regionalnego sądu koleżeńskiego lub Krajowego Sądu Koleżeńskiego powoduje 
wygaśnięcie mandatu członka władz Platformy, utratę pełnionych w Platformie funkcji 
oraz zawieszenie biernego i czynnego prawa wyborczego w Platformie. 
 

§ 81 
Wszystkie odwołania od decyzji władz statutowych Platformy w zakresie spraw 
dyscyplinarnych składa się do instancji odwoławczych, w terminie 14 dni od doręczenia 
takiej decyzji. 

§ 82 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przewodniczącego 

Platformy, Prezydium Platformy może podjąć w stosunku do członka Platformy, 
przeciwko któremu został skierowany wniosek o ukaranie do sądu koleżeńskiego, 
decyzję o tymczasowym zawieszeniu w prawach członka, do czasu wydania 
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prawomocnego orzeczenia przez sąd koleżeński. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na okres tymczasowego zawieszenia 

postanowienia § 97 stosuje się odpowiednio. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przewodniczącego 

Platformy, decyzję o wykluczeniu może podjąć Prezydium Platformy. Od decyzji 
służy odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego Platformy w terminie 14 dni 
od doręczenia decyzji o wykluczeniu. Odwołanie nie wstrzymuje w takim przypadku 
wykonania zaskarżonej uchwały. 

 
§ 83 

1. Spory pomiędzy członkami Rady Krajowej oraz w przypadkach, o których mowa 
ust. 2 i w § 79 ust. 2 rozstrzyga Krajowy Sąd Koleżeński w postępowaniu 
dwuinstancyjnym. 

2. Wniosek o rozpatrzenie każdej sprawy przez Krajowy Sąd Koleżeński 
w postępowaniu dwuinstancyjnym może wnieść Przewodniczący Platformy, Zarząd 
Krajowy lub Rzecznik Dyscyplinarny. 

 
REGIONALNY SĄD KOLEŻEŃSKI 

 
§ 84 

Do kompetencji Regionalnego sądu koleżeńskiego należy: 
a) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków Platformy 

w sprawach dotyczących działalności Platformy, 
b) rozstrzyganie zarzutów wysuniętych przeciwko członkom Platformy, 
c) prowadzenie regionalnego rejestru ukaranych członków Platformy, 
d) wykonywanie innych kompetencji wynikające ze statutu. 

 
§ 85 

1. Regionalny sąd koleżeński liczy od 5 do 13 członków. Na swoim pierwszym 
posiedzeniu, zwołanym przez przewodniczącego regionu, sąd wybiera ze swego 
grona, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przewodniczącego, jego 
zastępcę i sekretarza. 

2. W razie zmniejszenia w trakcie kadencji liczby członków Regionalnego sądu 
koleżeńskiego przeprowadza się wybór ponowny.  

3. Nie można łączyć członkostwa w Regionalnym sądzie koleżeńskim z członkostwem 
w Krajowym Sądzie Koleżeńskim, Radzie Krajowej i Radzie regionu oraz 
z członkostwem w Krajowej i Regionalnej komisji rewizyjnej. 

 
§ 86 

Wnioski o ukaranie członka Platformy mogą do regionalnego sądu koleżeńskiego 
składać: 

a) członkowie Platformy, 
b) Zarządy kół, 
c) Zarządy powiatów, 
d) Zarządy regionów, 
e) Zarząd Krajowy, 
f) Przewodniczący Platformy, 
g) Rzecznik Dyscyplinarny. 
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§ 87 
1. Orzeczenie o ukaraniu wydane przez Regionalny sąd koleżeński jest niezwłocznie 

przekazywane członkowi, którego dotyczy, Zarządowi jego koła oraz 
wnioskodawcy. 

2. Jeżeli orzeczenie o ukaraniu dotyczy członka Rady Krajowej lub członka Rady 
regionu, Regionalny sąd koleżeński przekazuje je także do Krajowego Sądu 
Koleżeńskiego oraz odpowiednio do Zarządu Krajowego lub Zarządu regionu. 

 
KRAJOWY SĄD KOLEŻEŃSKI 
 

§ 88 
Do kompetencji Krajowego Sądu Koleżeńskiego należy: 

a) rozpatrywanie odwołań od decyzji o ukaraniu członka Platformy podjętej przez 
Regionalny sąd koleżeński, 

b) rozpatrywanie odwołań od innych decyzji Regionalnych sądów koleżeńskich, 
c) rozpatrywanie w trybie dwuinstancyjnym spraw, o których mowa w § 79 ust. 2 

oraz § 83, 
d) uchwalanie regulaminu działania sądów koleżeńskich Platformy. Uchwała w tej 

sprawie musi zostać podjęta bezwzględną większością głosów, w głosowaniu 
tajnym, 

e) uchwalanie bezwzględną większością głosów zasad Platformy, które określą 
standardy postępowania obowiązujące członków Platformy. Zasady publikowane 
są w formie Księgi Zasad Platformy Obywatelskiej, 

f) wykonywanie innych kompetencji wynikające ze statutu. 
 

§ 89 
1. Krajowy Sąd Koleżeński liczy 16 członków. Na swoim pierwszym posiedzeniu, 

zwołanym przez Przewodniczącego Platformy, Sąd wybiera ze swego grona, zwykłą 
większością głosów w głosowaniu tajnym, przewodniczącego, jego zastępcę 
i sekretarza. 

2. W razie zmniejszenia w trakcie kadencji liczby członków Krajowego Sądu 
Koleżeńskiego przeprowadza się wybory uzupełniające.  

3. Nie można łączyć członkostwa w Krajowym Sądzie Koleżeńskim z członkostwem 
w Regionalnym sądzie koleżeńskim, Radzie Krajowej oraz z członkostwem 
w Krajowej lub Regionalnej komisji rewizyjnej.   

 

XI. KLUB PARLAMENTARNY PLATFORMY  
 

§ 90 
1. Członkami Klubu Parlamentarnego Platformy są posłowie i senatorowie wybrani 

z list zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej. 
2. Klub Parlamentarny Platformy działa na podstawie Regulaminu Klubu. Pierwsze 

posiedzenie Klubu Parlamentarnego Platformy zwołuje Przewodniczący Platformy, 
kto ry pełni obowiązki Przewodniczącego Klubu do czasu wyboru władz Klubu. 

3. Kadencja Klubu Parlamentarnego Platformy trwa nie dłuz ej niz  kadencja Sejmu RP, 
z początkiem kto rej został on powołany.  
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XII. FINANSE I ZASADY REPREZENTACJI PLATFORMY 
 

§ 91 
1. Majątek Platformy powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł dozwolonych 

ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami. 
2. Zarząd Krajowy, na wniosek Skarbnika Platformy, uchwala Instrukcję Finansową 

określającą zasady gospodarowania majątkiem Platformy, w tym sposób 
finansowania działań statutowych poszczególnych struktur oraz wysokość i zasady 
uiszczania składki członkowskiej. 

3. Do reprezentowania Platformy na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań 
majątkowych i finansowych upoważnieni są działający wspólnie Przewodniczący 
Platformy i Skarbnik Platformy. 

4. Przewodniczący Platformy działając wspólnie ze Skarbnikiem Platformy może 
ustanowić pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Platformy 
na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych w zakresie 
i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie. 

 
 

XIII. KOMISJE REWIZYJNE 
 

§ 92 
Działalność kontrolna funkcjonowania Platformy realizowana jest przez regionalne 
komisje rewizyjne i Krajową Komisję Rewizyjną.   

 
§ 93 

1. W skład Regionalnej komisji rewizyjnej wchodzi od 5 do 7 członko w.  
2. Nie moz na łączyc  członkostwa w Regionalnej komisji rewizyjnej z członkostwem 

w Radzie regionu oraz z członkostwem w Krajowej Komisji Rewizyjnej i sądach 
kolez en skich Platformy. 

 
§ 94 

1. Do kompetencji regionalnej komisji rewizyjnej nalez y kontrola finansowa 
i organizacyjna działalnos ci Platformy w regionie. 

2. Regionalna komisja rewizyjna: 
a) przeprowadza systematycznie kontrolę działalnos ci finansowej ko ł,  
b) przeprowadza systematyczną kontrolę działalnos ci statutowej struktur 

w regionie,  
c) co najmniej raz w roku sporządza informację o działalnos ci finansowej 

Platformy w regionie i przedkłada ją Radzie regionu,  
d) występuje z wnioskami pokontrolnymi,  
e) występuje do Rady regionu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi regionu z tytułu gospodarki finansowej, 
f) realizuje zadania zlecone jej przez Krajową Komisję Rewizyjną. 

 
§ 95 

1. Krajowa Komisja Rewizyjna liczy 16 członko w.  
2. Nie moz na łączyc  członkostwa w Krajowej Komisji Rewizyjnej z członkostwem 

w Regionalnej komisji rewizyjnej, Radzie Krajowej lub w sądach kolez en skich 
Platformy. 
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§ 96 
Krajowa Komisja Rewizyjna: 

1) przeprowadza kontrolę działalnos ci finansowej Platformy,  
2) występuje do Rady Krajowej i Zarządu Krajowego z wnioskami pokontrolnymi, 
3) zleca zadania i nadzoruje działalnos c  regionalnych komisji rewizyjnych, 

przekazując informację o sprawowanym nadzorze Zarządowi Krajowemu 
i zarządom regiono w, 

4) uchwala regulamin ustalający organizację i tryb działania komisji rewizyjnych 
Platformy. Uchwała w tej sprawie musi zostac  podjęta bezwzględną większos cią 
głoso w, w głosowaniu tajnym, 

5) występuje do Przewodniczącego Platformy z wnioskiem o zwołanie Rady 
Krajowej, 

6) występuje do Zarządu Krajowego z wnioskiem o zwołanie Konwencji Platformy. 
 
 
 

XIV. PRZEPISY SZCZEGÓLNE 
 

§ 97 
1. W przypadku, gdy przewodniczący władz danego szczebla zrezygnuje z funkcji lub 

z innego powodu nie może trwale działać, jego prawa i obowiązki wykonuje 
wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem albo jeśli zarząd danego szczebla tak 
zdecyduje inny wiceprzewodniczący powołany przez zarząd bezwzględną 
większością głosów.  

2. W przypadku, gdy sekretarz lub skarbnik zrezygnuje lub z innego powodu nie może 
trwale działać jego prawa i obowiązki wykonuje członek Zarządu danego szczebla 
powołany przez Zarząd danego szczebla spośród siebie bezwzględną większością 
głosów. 

3. W razie wątpliwości decyzję o trwałej niemożności działania przewodniczącego, 
sekretarza lub skarbnika podejmują członkowie zarządu danego szczebla 
bezwzględną większością głosów maksymalnej statutowej liczby członków zarządu. 

 

§ 98 
W przypadku niezwołania posiedzenia władzy Platformy w terminie określonym 
w statucie prawo zwołania posiedzenia przysługuje przewodniczącemu władzy 
wyższego szczebla Platformy, z inicjatywy własnej lub na wniosek osób uprawnionych 
do żądania zwołania posiedzenia. 

 
§ 99 

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu władz Platformy niz szego szczebla Zarząd 
Krajowy lub włas ciwy Zarząd regionu do czasu powołania nowej struktury, wykonuje 
kompetencje rozwiązanej struktury i moz e powołac  w to miejsce władze tymczasowe 
przekazując im całos c  lub częs c  przejętych kompetencji.   
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XV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

 
§ 100 

Wybory władz dokonane na podstawie postanowien  statutu obowiązujących przed 18 
wrzes nia 2021 r. zachowują waz nos c . 

 
§ 101 

Przepisy szczególne wydane na podstawie poprzednio obowiązującego statutu 
zachowują ważność, z wyjątkiem tych ich postanowień, którą są sprzeczne 
z  postanowieniami niniejszego statutu. 
 

§ 102 
1. §15 ust. 1 w brzmieniu przyjętym w dniu 18 września 2021 r. wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2022 r. 
2. Postanowienia §11 ust. 1-5 przestają obowiązywać z dniem 31 grudnia 2021 r. 
3. Członkowie Platformy, o których mowa w dotychczasowym § 11 ust. 2 („członkowie 

wspierający”), tracą ten status z dniem 31 grudnia 2021 r. a ich prawa członkowskie 
regulują odpowiednie postanowienia statutu w nowym brzmieniu. 

4.  Wygasa członkostwo w Platformie członków, którzy w okresie  5 lat 
poprzedzających 18 września 2021 r. nie wpłacili żadnej wymagalnej składki 
członkowskiej,  chyba że w terminie do dnia  31 grudnia 2021 r. dokonają zapłaty 
jakiejkolwiek składki członkowskiej za pośrednictwem osobistego rachunku 
bankowego. 

5. Wnioski o powołanie lub połączenie kół złożone do dnia 18 września 2021 r. 
rozpatrywane są na podstawie postanowień statutu obowiązujących do dnia 18 
września 2021 r. 

6. Wnioski o przyjęcie do Platformy złożone do dnia 18 września 2021 r. 
rozpatrywane są na podstawie postanowień statutu obowiązujących po dniu 18 
września 2021 r. 

 
§ 103 

Niniejszy statut wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.   
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