
S T A T U T 

Partii Kierowców 

       I. Cele i sposób działania Partii Kierowców 

1) Partia Kierowców (dalej: PK) jest partią polityczną powołaną do brania udziału w wyborach 
pod hasłami wyrażonymi w jej Programie, stanowiącym załącznik do Statutu.
2) PK bierze udział  w wyborach i referendach ogólnopolskich i lokalnych, włącznie z wyborami 
uzupełniającymi. Może  zawierać z innymi partiami porozumienia o poparciu ich w tych wyborach 
lub odwrotnie.  
3) PK dąży do umieszczenia osób startujących ze swoich list  głównie w ciałach ustawodawczych. 
4) PK dąży do wprowadzenia w Polsce, metodami przewidzianymi w Konstytucji RP,  ustaw i 
rozporządzeń korzystnych dla kierowców. 

       II. Członkowie PK 

1) Członkiem – kandydatem może być wyłącznie obywatel RP, który ukończył 18. rok życia i nie 
jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu. 
2) Członek – kandydat w okresie stażu nie posiada czynnych i biernych praw wyborczych.
3) Okres stażu trwa 6 miesięcy.
4) Członkowie – założyciele i członkowie prezydium nabywają czynne i bierne prawo wyborcze w 
momencie zgłoszenia do rejestru i pełnią funkcje prezesów i wiceprezesów partii, do momentu 
konwentu założycielskiego
5) Członkami PK mogą być wyłącznie obywatele RP powyżej 18.go roku życia, mający pełne 
prawa obywatelskie.
6) Członkiem PK zostaje się z chwilą podpisania Deklaracji o wstąpieniu do PK i przyjęciu jej 
przez Prezesa Rady PK oraz po opłaceniu składki.  
7) Członkostwo w PK ustaje wskutek: 
     a) śmierci członka
     b) zgłoszenia wystąpienia z PK osobiście lub listem poleconym.
     c) usunięcia z Partii przez prezydium.  
8) Obowiązkiem Członka jest działanie na rzecz uzyskania przez PK jak największej liczby miejsc 
w ciałach ustawodawczych przez osoby dążące do urzeczywistnienia jej Programu - oraz opłacenie 
składki. 
9) Członek PK ma prawo:
     a) uczestnictwa w Konwencie osobiście
     c) brania udziału w imprezach organizowanych przez Partię. 
     d) zgłaszania wniosków do prezydium

III. Organy PK 

        III-A Konwent

1) Najwyższą władzę w PK sprawuje Konwent. 



2) Konwent składa się z Członków PK. 
3) Konwent zwoływany jest przez Prezydium PK nie rzadziej, niż raz na pięć lat. Gdyby Prezydium
nie miało pełnego składu, Konwent zwołuje Prezes. Konwent podejmuje uchwały kwalifikowaną 
większością głosów przy obecności co najmniej 50% Uczestników
4) Konwent wytycza ogólne kierunki działania PK przed wyborami. Nie mogą być one sprzeczne z 
Programem PK.
5) Konwent wybiera Członków Prezydium - w tym najpierw Prezesa i dwóch vice-Prezesów 
kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy obecności minimum 50% uczestników. 
6) Konwent większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 50% Uczestników może dokonać 
zmiany Statutu 

   III-B Prezydium PK

1) Prezydium liczy od 3 do 5 osób – Prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik,  sekretarz.  
2) W przypadku powstania vacatu Prezydium może uzupełnić swój skład przez  kooptację 
większością 2/3 składu Prezydium.
3) Kandydaci na listy do Parlamentu  powoływani są przez Prezydium.
4) Na posiedzeniach Prezydium obowiązuje zwykła większość głosów. Pat rozstrzyga głos Prezesa 
następnie I v-Prezesa i II v-Prezesa.
5) Prezydium ma prawo usuwania z PK Członków, których postępowanie jest sprzeczne z 
programem PK
6) Prezydium zwołuje Konwent i decyduje o trybie jego zwołania.
7) Do reprezentowania PK na zewnątrz uprawniony jest Prezes oraz wiceprezesi lub osoby przez 
nich upoważnione. Wymagane jest współdziałanie Prezesa i dwóch wiceprezesów.
8) Prezydium stanowi władzę wykonawczą PK. Członkowie Prezydium wybierani są na 5 letnią 
kadencję.

      III-C Komisja Rewizyjna
 
1) Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Konwent większością 3/4 głosów 
przy obecności co najmniej 50% Uczestników
2) Bezpośrednio po wyborze Komisja Rewizyjna wyłania Przewodniczącego Komisji, który ma 
prawo zwoływać jej posiedzenia w razie potrzeby lub na żądanie co najmniej trzech członków 
Prezydium.
3) Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na 5 letnią kadencję.

IV. Finanse PK

1) Na finanse PK składają się wyłącznie składki, wpływy od osób prywatnych (w tym: od 
Senatorów i Posłów wybranych z list PK) i firm, zgodnie z Ustawą o partiach politycznych - oraz z 
przewidzianych tą Ustawę dotacji. 
2) Prezydium może zobowiązać każdego Kandydata na członka Ciała Ustawodawczego do złożenia
weksla gwarantującego przekazywanie ustalonego przez Radę procentu apanaży parlamentarnych 
lub określonej kwoty na rzecz PK
3) Pieniądze PK przechowywane są zgodnie z Ustawą o partiach politycznych - i nie mogą być 
inwestowane ani wydawane na inny cel, niż koszty sądowe i adwokackie, propaganda lub 
bezpośrednie działania wyborcze. O ich wydawaniu decyduje Skarbnik - przy większych sumach: z 
kontrasygnatą Prezesa; w przypadku nieobecności Prezesa – z kontrasygnatą jednego wiceprezesa. 
Wielkość tej sumy ustala corocznie Prezydium; jeśli jej nie ustali do 23-XII przyjmuje się, że w 
roku następnym jest ona taka sama.
4) Członkowie Prezydium  uprawnieni są do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych. 
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych, 



wymagane jest działanie przynajmniej dwóch członków Prezydium w tym Prezesa Partii. 
5) Informację o działalności finansowej Partii sporządza Skarbnik, a zatwierdza Sekretarz. 

V. Oddziały 

1) Oddziały PK tworzone są zgodnie z granicami województw.  
2) Prezydium wyznacza prezesa oddziału. Po osiągnięciu 50 członków w oddziale Prezydium 
zwołuje konwent oddziału, na którym wybierany jest zarząd oddziału składający się z 3 osób 
(Prezesa, wiceprezesa i sekretarza) wybieranych zwykłą większością głosów spośród członków z 
danego rejonu. 
3) Sekretarz Oddziału nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące informuje pisemnie Sekretarza Partii o 
działalności Oddziału.  
4) Oddziały nie mają prawa prowadzenia działalności finansowej. 
5) Prezydium PK może zawiesić lub usunąć władze Oddziału większością 3/5 głosów - lub zwykłą 
większością na wniosek 50% Członków Oddziału.

VI. Postanowienia końcowe

1) Spory i niejasności statutowe rozstrzyga Prezydium większością 3/5 głosów. Rozstrzygniecie jest
ostateczne.
2) Siedzibą PK jest m. Sieradz
3) Logo PK ustalane jest przez Prezydium.   
4) W przypadku uzasadnionej potrzeby rozwiązania PK lub połączenia z inną partią Prezydium 
zwołuje Konwent, który zbiera się nie później, niż po dwóch miesiącach. Konwent większością 2/3 
głosów może zdecydować o kontynuacji PK lub połączenia z inną partią. Jeśli tego nie uczyni, PK 
ulega na mocy samego Statutu rozwiązaniu, opiekę nad majątkiem sprawuje wybrany przez 
Prezydium pełnomocnik, zaś dokumenty zostają przekazane do Archiwum Akt Nowych.
5) Znakiem graficznym PK jest zarys boczny samochodu w kolorze czarnym na białym tle, 
podkreślony biało czerwoną wstęgą. Pod wstęgą widnieje napis - PARTIA KIEROWCÓW.
6) Osoby podpisujące niniejszy Statut oraz zgłoszenie Partii do ewidencji partii politycznych
są Założycielami Partii, zwanymi dalej Założycielami jednocześnie stając się Członkami.
7) Założyciele do czasu zwołania Kongresu partii reprezentują partię na zewnątrz i są uprawnieni 
do zaciągania zobowiązań majątkowych. W przypadku zaciągania zobowiązań majątkowych 
wymagane jest współdziałanie wszystkich założycieli.


