AKCJA ZAWIEDZIONYCH
EMERYTÓW RENCISTÓW

STATUT

Statut partii politycznej
Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów

I.

II.

III.

AZER jest partią polityczną działającą na podstawie
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia
27.06.1997r. o partiach politycznych posługuje się nazwą
„Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów” w skrócie
AZER
Partia AZER ma siedzibę w Warszawie, ale może tworzyć
przedstawicielstwo za granicą a także być członkiem
krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających
partie polityczne.
Celem Partii AZER jest:
1. Stworzenie emerytom, rencistom i osobom
niepełnosprawnym autentycznej reprezentacji politycznej.
2. Kształtowanie w społeczeństwie życzliwości dla
emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, obrona ich
przed uszczuplaniem praw ekonomicznych, socjalnych i
innych.
3. Opracowywanie względnie wspieranie programów
gospodarczych i innych, które pozwolą na wypracowanie
odpowiednio wysokiego funduszu emerytalno rentowego.
4. Opracowanie, względnie popieranie programów, które
zapewnią łatwy i skuteczny dostęp do służby zdrowia,
godne i życzliwe traktowanie pacjentów, stosowanie przy
leczeniu najnowocześniejszych technologii i wiedzy
medycznej.
5. Wspieranie i opracowanie programów pozwalających na
szeroko rozumiany wypoczynek, rekreację oraz aktywność
społeczną, sportową itp. Możliwość rozwijania własnych
zainteresowań i realizowania hobby, pasji itp.

IV.

V.

6. Prowadzenie polityki prorodzinnej, walka z ubóstwem,
wspieranie i stwarzanie możliwości dostępu do własnego
mieszkania, dostępności żłobków, przedszkoli itp.
7. Walka ze wszelkimi formami ograniczającymi wolność
człowieka, jego realizacji zawodowej, społecznej i innej np.:
zwalczanie biurokracji, korupcji, nepotyzmu,
niesprawiedliwości społecznej, zwalczanie przemocy itp.
8. Wspieranie wszelkich form i rozwiązań organizacyjnych
oraz finansowych związanych z szeroko pojętym dostępem
do wymiaru sprawiedliwości.
9. Kształtowanie w społeczeństwie szczególnie w
programach oświatowych, wychowawczych, postaw
patriotycznych, kreatywnego myślenia, samodzielności,
poszanowania godności innych ludzi, tolerancji itp.
10. Reprezentowania interesów środowiskowych wobec
władz państwowych, samorządowych i administracji
państwowej.
Struktura Partii AZER:
1.4.1 Podstawową jednostką organizacyjną Partii jest koło
terenowe albo środowiskowe. Numer koła nadaje
Przewodniczący Partii.
2.4.2 Koła powstają samoczynnie z inicjatywy co najmniej 4
członków Partii. Koło rozwiązuje się w skutek zmniejszenia
liczby jego członków poniżej 4.
3.4.3 Koło samodzielnie określa miejsce i sposób
funkcjonowania oraz swój skład bezwzględną większością
członków koła. Statutowym organem koła są Zebranie
Członków Koła oraz Lider Koła wybierany i odwoływany
bezwzględną większością członków koła przez to zebranie.
Członkowie:
1.5.1 Członkiem Partii AZER zostaje osoba spełniająca
warunki Ustawy, podzielająca założenia ideowe Partii, jej
cele i zasady, przewidziane niniejszym statutem po złożeniu

deklaracji zatwierdzonej przez Przewodniczącego lub dwóch
członków Zarządu Partii.
2.5.2 Członkowie są zobowiązani do przestrzegania statutu,
płacenia składek i do przynależności do jednego
terenowego albo środowiskowego koła liczącego co
najmniej 4 osoby. Uczestnictwo członka w kole aprobuje
Zebranie Członków Koła bezwzględną większością członków
koła.
3.5.3 Członkowie mają bierne i czynne prawa wyborcze do
władz Partii, mają prawo do własnych inicjatyw
organizacyjnych.
4.5.4 Członkostwo w Partii wygasa w wypadku pisemnego
wystąpienia z Partii, nie przynależności do żadnego koła
przez więcej niż 30 dni, wykluczenia przez Zarząd lub
Przewodniczącego, śmierci i w przypadkach wskazanych w
ustawie.
5.5.5 Członek może zostać wykluczony z Partii w przypadku
naruszenia postanowień Statutu lub uchwał organów Partii,
jak również w razie jeśli podał w deklaracji przystąpienia do
Partii nieprawdziwe informacje lub jeśli dopuścił się czynów
nieetycznych lub podejmował inne działanie na szkodę
Partii jak również, jeśli zgodnie z przepisami prawa utracił
prawo do członkostwa w partii politycznej.
6.5.6 Decyzje w sprawie wykluczenia z Partii podejmuje
Przewodniczący Partii albo Zarząd bez udziału
Przewodniczącego.
7.5.7 Od decyzji Zarządu o wykluczeniu przysługuje w
terminie 7 dni od jej doręczenia odwołanie do
Przewodniczącego, którego decyzja jest ostateczna. Od
decyzji Przewodniczącego odwołanie w tym samym
terminie przysługuje do Zarządu, który podejmuje decyzje
bez udziału Przewodniczącego i wówczas decyzja też jest
ostateczna.

VI.

Członkowie wspierający:
1.6.1 Członkami wspierającymi Partii AZER mogą zostać
osoby, stowarzyszenia, związki zawodowe, partie polityczne
lub fundacje pisemnie deklarujące więź z ideami i celami
Partii. Członek Partii nie należący do żadnego koła więcej
niż 30 dni przestaje być członkiem a staje się członkiem
wspierającym. Decyzje o przyjęciu członka wspierającego
podejmuje Przewodniczący. W tym samym nieodwołalnym
trybie zapadają decyzje o wykluczeniu z takiego
członkostwa.
2.6.2 Członkowie wspierający mają prawo do uczestnictwa
w pracach programowych, do informacji i dyskusji nad
kształtem ideowym i organizacyjnym Partii, mogą opłacać
składki.
3.6.3 Członkowie wspierający mogą zrzeszać się w kluby
AZER, które samodzielnie, demokratycznie określają swoje
władze i zadania.
VII. Władze AZER
1.7.1 Organami władz krajowych Partii AZER są:
Przewodniczący, Zarząd, Rada Krajowa i Kongres.
Przewodniczący i Zarząd powoływani są na 4 letnie wspólne
kadencje.
2.7.2 Delegaci na Kongres wybierani są demokratycznie
bezwzględną większością członków kół. Każde koło ma
prawo wybrać jednego Delegata na każdą rozpoczętą
dziesiątkę członków danego koła według stanu liczbowego
koła na jeden miesiąc przed dniem wyboru.
VIII. Kongres
1.8.1 Kongres zwołuje co najmniej raz w roku
Przewodniczący informując o miejscu, czasie i porządku
obrad Liderów Kół co najmniej na 30 dni przed Kongresem.
Koła powinny zgłosić Przewodniczącemu wybranych
Delegatów na Kongres najpóźniej na 7 dni przed jego

IX.

terminem.
2.8.2 Kongres podejmuje uchwały jawnie (za wyjątkiem
uchwał dotyczących osób) zwykłą większością głosów
obecnych na Kongresie z wyjątkiem zmiany Statutu i
rozwiązania Partii AZER do której wymagana jest obecność
co najmniej połowy Delegatów.
3.8.3 Do kompetencji Kongresu należy:
1. Uchwalanie i zmiana Statutu
2. Uchwalanie strategii, programów, działań i inicjatyw.
3. Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i
Zarządu, uzupełnienie składu tych organów oraz udzielanie
im absolutorium.
4. Zatwierdzenie proponowanych przez Zarząd list
kandydatów Partii na posłów i senatorów.
5. Zatwierdzanie rocznych informacji o działalności
finansowej Partii.
6. Uchwalenie rozwiązania Partii AZER, połączenie z inną
partią, udziału w krajowych i międzynarodowych
organizacjach zrzeszających partie polityczne.
Rada Krajowa:
1.9.1 Rada Krajowa składa się z Przewodniczącego Partii,
członków będących posłami, senatorami, radnych sejmików
wojewódzkich, wójtami, burmistrzami i prezydentami
miast.
2.9.2 Radę Krajową zwołuje Przewodniczący co najmniej raz
na półrocze lub na wniosek Zarządu, informując o miejscu,
czasie i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed
posiedzeniem.
3.9.3 Rada Krajowa podejmuje uchwały jawnie (za
wyjątkiem uchwał dotyczących osób) przy obecności
przynajmniej połowy jej członków.

4.9.4 Do kompetencji Rady Krajowej należy:
1. Uchwalenie bieżącej polityki i działalności Partii.
2. Wyrażanie sprzeciwu co do zawarcia porozumień i koalicji
z innymi krajowymi partiami lub organizacjami
społecznymi.
3. Powoływanie komisji zespołów, określenie ich
kompetencji i składu.
4. Opiniowanie wniosków Zarządu o zmianę Statutu i
innych aktów prawnych Partii.
X.

Zarząd Partii.
1.10.1 Zarząd składa się z co najmniej 3 członków w tym
Przewodniczącego Partii. Pracą Zarządu kieruje
Przewodniczący.
2.10.2 Zarząd określa własny regulamin, prawa i obowiązki
swych członków.
3.10.3 Zarząd realizuje uchwały Kongresu i Rady Krajowej.
Kieruje bieżącą działalnością Partii, ustala wysokość składek
członkowskich oraz reguły prowadzenia gospodarki
finansowej Partii.
4.10.4 Zarząd nadzoruje prace doraźnych komisji,
przedstawicielstw, zespołów, biura Partii oraz zgłasza
pełnomocników finansowych.
5.10.5 Zarząd proponuje Kongresowi listy kandydatów
Partii na posłów i senatorów spośród kandydatów
wskazanych przez co najmniej 30 osobowe koła lub
porozumienie kół liczące łącznie co najmniej 50 członków.
6.10.6 Zarząd zatwierdza kandydatów Partii do wyborów
samorządowych zgłaszane przez co najmniej 10 osobowe
koła lub przez Kluby AZER.
7.10.7 Zarząd sporządza i przedkłada Kongresowi roczną

informację finansową w terminie umożliwiającym podjęcie
przez Kongres uchwały zatwierdzającej tę informację.
XI. Przewodniczący Partii.
1.11.1 Przewodniczący kieruje Partią, reprezentuje ją na
zewnątrz oraz zaciąga zobowiązania majątkowe w imieniu
Partii.
2.11.2 Przewodniczący ma prawo czynnie uczestniczyć w
pracach wszystkich organów i jednostek Partii z
zastrzeżeniem punktów 5.6 i 5.7.
XII. Majątek Partii powstaje ze składek członkowskich i innych
zgodnych z obowiązującym prawem źródeł finansowania.
XIII. Połączenie Partii z inną partią polityczną.
1.13.1 Podstawą połączenia Partii z inną partią polityczną
jest uchwała Kongresu o której mowa w punkcie VIII ustęp
8.3. punkt 6.
2.13.2 Przewodniczący, Zarząd i Rada Krajowa zachowują
swe uprawnienia do czasu w którym niezbędne są wszystkie
czynności konieczne do wykonania połączenia w
szczególności dotyczące przekazania majątku.
XIV. Rozwiązanie Partii:
1.14.1 Podstawą rozwiązania Partii jest uchwała Kongresu o
którym mowa w punkcie VIII ust. 8.3 punkt 6. Uchwała ta
wskazuje likwidatora Partii.
2.14.2 O likwidacji likwidator powiadamia wszystkie koła
terenowe i środowiskowe, określając im sposób
postępowania co do majątku Partii wykorzystywanego w
tych kołach.
3.14.3 Likwidator dokonuje czynności mających na celu
zakończenie działalności Partii, w szczególności wypowiada
umowy o korzystaniu z mienia, o dostawy i świadczenia
usług na rzecz Partii. Likwidator zbywa majątek kierując się
koniecznością uzyskania najlepszej ceny oraz spłaca
wierzycieli. Majątek pozostały po spłacie wierzycieli zostaje

przeznaczony na cel społecznie użyteczny.
4.14.4 Czynności likwidatora zatwierdza Przewodniczący
Partii i on wydaje decyzję o zakończeniu likwidacji.

Postanowienia wstępne:
1.15.1 Zwołanie Kongresu i dokonanie wyboru władz powinno
zostać przeprowadzone nie później niż w ciągu roku od daty
zarejestrowania Partii.
1.15.2 Do czasu zwołania Kongresu i wyboru władz Partii funkcję
Przewodniczącego Partii AZER pełni Wojciech Kornowski

