STATUT
SOJUSZU LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
(tekst uchwalony na VI Kongresie SLD w dniu 23 stycznia 2016 r.)
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1.
1. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest partią polityczną działającą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Siedzibą krajowych władz partii jest Warszawa.
3. Sojusz Lewicy Demokratycznej należy do wspólnoty partii zrzeszonych w Międzynarodówce
Socjalistycznej i Partii Europejskich Socjalistów.
Art. 2.
1. Przy organach władzy ustawodawczej oraz przy organach stanowiących samorządu terytorialnego
członkowie partii, parlamentarzyści i radni, tworzą kluby SLD lub kluby koalicyjne za zgodą rady
odpowiedniego szczebla.
2. Do klubu SLD może należeć parlamentarzysta lub radny nie będący członkiem partii.
3. Kluby SLD oraz członkowie SLD w klubach koalicyjnych kierują się w swoim działaniu programem i
uchwałami partii oraz podlegają ocenie organu uchwałodawczego odpowiedniego szczebla.
4. Przewodniczącym klubu SLD może być wyłącznie członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
5. Kluby SLD działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez kluby po uzgodnieniu
z zarządami SLD odpowiedniego szczebla.
Art. 3.
1. Parlamentarzyści europejscy SLD tworzą Zespół, który wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Przewodniczącym Zespołu może być wyłącznie członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
3. Zespół działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu po uzgodnieniu z Zarządem
Krajowym SLD.
Art. 4.
1. Skrótem nazwy partii "Sojusz Lewicy Demokratycznej" jest "SLD".
2. Symbolem partii jest znak graficzny Sojuszu Lewicy Demokratycznej składający się z dwóch
płaszczyzn, łącznie tworzących stylizowaną literę "S" wpisaną w kontur granic Polski. Górna jest w
kolorze białym, a dolna w kolorze czerwonym. Wzór graficzny symbolu stanowi załącznik do Statutu
SLD.
3. Partia może posiadać sztandar. Jego wzór, w drodze uchwały, określa Rada Krajowa SLD.
4. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr
osobistych.
ROZDZIAŁ 2
CZŁONKOWIE ORAZ SYMPATYCY PARTII
Art. 5.
1. Członkiem partii może być ten, kto:
a) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
b) ukończył 18 lat,
c) korzysta z pełni praw obywatelskich,
d) złożył pisemną deklarację członkowską w dowolnym kole,
e) uiścił opłatę wpisową,
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f)

uzyskał pisemną rekomendację od co najmniej jednego członka SLD, należącego od 2 lat do
partii, jako osoby wprowadzającej.
2. Członek SLD nie może należeć do innej partii politycznej, działać na jej rzecz albo kandydować do
organów władzy publicznej z listy wyborczej innej niż lista wyborcza SLD, chyba że na kandydowanie
wyrazi zgodę rada właściwego szczebla.
3. Członek SLD nie może należeć do organizacji, która prowadzi działalność polityczną konkurencyjną
wobec SLD lub działa na szkodę SLD.
4. Członkowie partii w swoim postępowaniu kierują się Kartą Zasad Etycznych Sojuszu Lewicy
Demokratycznej.
Art. 6.
1. O przyjęciu do partii decyduje koło, w drodze uchwały podjętej w obecności zainteresowanego, nie
później niż 3 miesiące od dnia złożenia deklaracji. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie do zarządu
powiatowego. Potwierdzeniem przynależności do partii jest wpis do ewidencji członków SLD.
2. Zarząd powiatowy może uchylić uchwałę o przyjęciu do partii, po rozpatrzeniu sprzeciwu
wniesionego przez grupę składającą się co najmniej z pięciu członków partii lub z własnej inicjatywy,
w ciągu miesiąca od daty przekazania uchwały przez koło.
3. Od decyzji zarządu powiatowego przysługuje odwołanie do wojewódzkiego sądu partyjnego.
Orzeczenie wojewódzkiego sądu partyjnego w tej sprawie jest ostateczne.
4. Zarząd powiatowy może podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia nowych członków partii chcących
utworzyć nowe koło, w obecności zainteresowanych, nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia
deklaracji. Przepisów ust. 1-2 nie stosuje się.
Art. 7.
1. Ustanie członkostwa w partii następuje w przypadku:
a) wystąpienia z partii zgłoszonego na piśmie do przewodniczącego koła lub właściwego
zarządu,
b) ustnie podczas posiedzenia rady, zarządu lub koła,
c) prawomocnego orzeczenia przez sąd partyjny kary wykluczenia z partii,
d) skreślenia przez właściwy zarząd wojewódzki SLD z ewidencji członków z powodu niepłacenia
składek członkowskich lub specjalnych przez okres co najmniej 12 miesięcy,
e) śmierci.
Art. 8.
1. Utrata czynnego i biernego prawa wyborczego następuje:
a) z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
b) z powodu niepłacenia składek specjalnych przez okres co najmniej 6 miesięcy.
c) 2. Utratę czynnego i biernego prawa wyborczego stwierdza właściwy zarząd wojewódzki SLD.
d) 3. Przywrócenie praw następuje niezwłocznie na wniosek zainteresowanego, skierowany do
właściwego zarządu wojewódzkiego, po uregulowaniu zaległych składek, o których mowa w
ust. 1 lit. a) i b).
Art. 9.
1. Członek 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 sądami partyjnymi.
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Art. 10.
1. Członkowie partii mają równe prawa.
2. Członek partii regularnie opłacający składki ma prawo:
a) brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych,
b) uczestniczyć w tworzeniu programu oraz założeń polityki partii,
c) uzyskiwać informacje o działalności partii, jej kół oraz jej przedstawicieli w organach władzy
publicznej,
d) uczestniczyć, zgodnie z zasadami ustalonymi przez zainteresowaną jednostkę organizacyjną
partii, w podejmowaniu decyzji odnoszących się do spraw o szczególnym znaczeniu, poprzez
konsultacje, sondaże, prawybory i referenda oraz inne formy, w których przewidziano
głosowania,
e) kandydować na każdą funkcję w partii,
f) zgłaszać, w czasie wyborów władz partii kandydaturę, swoją lub innego członka partii,
zgodnie z obowiązującymi zasadami wyborczymi,
g) ubiegać się z rekomendacji partii o mandat w organach władzy publicznej oraz korzystać z jej
poparcia w kampaniach wyborczych,
h) korzystać z obrony partii w przypadku doznania krzywdy w czasie działalności politycznej oraz
w innych szczególnie trudnych sytuacjach życiowych,
i) korzystać z pomocy organów partii w wykonywaniu swych obowiązków i praw partyjnych.
3. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje członkowi partii po upływie 6 miesięcy od dnia
podjęcia uchwały o przyjęciu do partii.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do wyborów, o których mowa w art. 49 ust. 3, w nowo
powstałym kole.
Art. 11.
1. Członek 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,
2. Członek partii pełniący z jej poręczenia funkcje we władzach publicznych oprócz składki
członkowskiej opłaca składkę specjalną.
Art. 12.
1. Kary członkom partii wymierza właściwy 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. Kary określone w ust. 2 lit. a) i b) ulegają zatarciu po 2 latach od dnia wydania orzeczenia. Kara
określona w ust. 2 lit. d) ulega zatarciu po okresie, na jaki została orzeczona.
4. Osoba wykluczona z partii może ponownie ubiegać się o przyjęcie do partii po upływie
2 lat od dnia orzeczenia kary wykluczenia z partii.
Art. 13.
1. Zarząd Krajowy SLD może podjąć decyzję o zawieszeniu członka partii do czasu wydania
prawomocnego orzeczenia przez sąd partyjny:
a) z własnej inicjatywy, kierując równocześnie sprawę do sądu partyjnego,
b) na wniosek podmiotu, kierującego sprawę do sądu partyjnego.
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2. W przypadku zawieszenia członkostwa przez Zarząd Krajowy SLD, o którym mowa w ust. 1 lub
Przewodniczącego SLD, na podstawie art. 27 lit. d), następuje zawieszenie pełnionych funkcji
partyjnych.
Art. 14.
1. Sympatykiem partii może być ten, kto ukończył 18 lat i wyraził zgodę na umieszczenie jego danych
w bazie danych partii.
2. Rada Krajowa SLD w drodze uchwały określa prawa i obowiązki sympatyków.
Art. 15.
1. W partii mogą działać platformy programowe.
2. W pracach platform programowych mogą uczestniczyć osoby nie będące członkami partii.
ROZDZIAŁ 3
WŁADZE PARTII
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 16.
1. Jednostki organizacyjne partii tworzy się w oparciu o podział terytorialny kraju, za wyjątkiem
jednostek organizacyjnych tworzonych poza terytorium kraju.
2. Podstawową jednostką organizacyjną partii jest koło.
3. Pozostałymi jednostkami organizacyjnymi partii są:
a) gminna organizacja partyjna,
b) powiatowa organizacja partyjna,
c) wojewódzka organizacja partyjna,
d) krajowa organizacja partyjna.
4. Gminna organizacja partyjna, działająca na terenie gminy będącej miastem, może używać nazwy
miejska organizacja partyjna.
5. Gminna organizacja partyjna, działająca na terenie miasta na prawach powiatu, ma uprawnienia
powiatowej organizacji partyjnej i może używać nazwy miejska organizacja partyjna.
6. W miastach liczących więcej niż 200 000 mieszkańców Rada Krajowa SLD może, w drodze uchwały,
utworzyć odrębną strukturę organizacyjną.
7. Organizacje powiatowe mogą być łączone, po zasięgnięciu opinii zainteresowanych rad
powiatowych, w drodze uchwały rady wojewódzkiej.
8. W państwach Unii Europejskiej Rada Krajowa SLD może, w drodze uchwały, utworzyć odrębną
jednostkę organizacyjną.
Art. 17.
1. Uchwały władz partyjnych zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. Uchwały rad, zarządów, komisji rewizyjnych i sądów partyjnych mogą być podejmowane w trybie
obiegowym, w tym przy użyciu poczty elektronicznej. Warunkiem ważności głosowania jest
powiadomienie o głosowaniu wszystkich uprawnionych i udział w głosowaniu co najmniej połowy
uprawnionych.
3. Zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym oraz głosowania obiegowego przez rady i
zarządy wszystkich szczebli określa Rada Krajowa SLD, przez sądy partyjne określa Krajowy Sąd
Partyjny SLD, a przez komisje rewizyjne określa Krajowa Komisja Rewizyjna SLD.
4. Kadencja władz uchwałodawczych, wykonawczych, sądowniczych i kontrolnych partii trwa 4 lata.
5. Nie można łączyć pełnionych funkcji we władzach uchwałodawczych, kontrolnych i sądowniczych w
tej samej jednostce organizacyjnej partii.
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6. Wszystkie głosowania, w których dokonuje się wyboru lub odwołania władz, wyboru delegatów
oraz w sprawie udzielenia wotum zaufania, są tajne i nie mogą być przeprowadzone w trybie
obiegowym.
7. Podstawą ustalenia liczby członków w organizacjach partyjnych, w tym proporcji podziału miejsc w
organach kolegialnych i na delegatów, jest ewidencja osób posiadających czynne i bierne prawo
wyborcze.
Art. 18.
1. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje delegatowi na kongres lub zjazd, z wyjątkami
określonymi w statucie.
2. Wotum zaufania, w przypadkach określonych w statucie, udziela się bezwzględną większością
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Nieudzielenie wotum
zaufania jest równoznaczne z natychmiastowym odwołaniem z pełnionej funkcji.
3. Wybranym do władz kolegialnych partii lub na delegata jest ten kandydat, który uzyskał kolejno
największą liczbę głosów i znalazł się w liczbie osób wybieranych do określonego organu lub na
delegata.
4. Jeżeli w wyniku głosowania dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów i w ten
sposób została przekroczona liczba osób wybieranych do określonego organu, zjazd lub konwencja
decyduje o przeprowadzeniu kolejnej tury wyborów
5. Wybranym na funkcję jest ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość ważnie oddanych
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
6. Jeżeli w wyniku głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie
oddanych głosów, przeprowadza się wybory ponowne, umieszczając na karcie do głosowania
nazwiska dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. Brak rozstrzygnięcia w
drugiej turze wymaga ponownego zgłoszenia kandydatów i prze-prowadzenia wyborów. W tej turze
mogą być zgłaszani dotychczasowi oraz nowi kandydaci.
7. Jeżeli w wyniku głosowania liczba wybranych Wiceprzewodniczących SLD jest mniejsza niż liczba
osób wybieranych, przeprowadza się drugie głosowanie, umieszczając na karcie do głosowania
nazwiska tych kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę
głosów – maksymalnie w liczbie dwukrotnie większej niż liczba osób wybieranych w drugim
głosowaniu. Wybranym na funkcję jest ten kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów
i znalazł się w liczbie osób wybieranych.
8. Prawo zgłaszania kandydata lub kandydatów na funkcję Sekretarza Generalnego SLD przysługuje
Przewodniczącemu SLD, a kandydata lub kandydatów na funkcję sekretarza rady –
przewodniczącemu właściwej rady.
9. Konwencja lub rada odpowiedniego szczebla może odwołać przewodniczącego, sekretarza
i poszczególnych członków zarządu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania, jednakże wniosek w sprawie danego członka nie może być
rozpatrywany częściej niż co 6 miesięcy.
Art. 19.
Kobiety i mężczyźni są równomiernie reprezentowani wśród kandydatów do władz partii każdego
szczebla oraz na delegatów. Każda z płci powinna być reprezentowana w stopniu nie niższym niż 35
procent.
WŁADZE KRAJOWE
Art. 20.
1. Krajowymi władzami uchwałodawczymi partii są:
a) Kongres SLD,
b) Konwencja Krajowa SLD,
c) Rada Krajowa SLD,
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2. Krajowymi władzami wykonawczymi partii są:
a) Przewodniczący SLD,
b) Zarząd Krajowy SLD.
3.Krajową władzą sądowniczą jest Krajowy Sąd Partyjny SLD.
4.Krajową władzą kontrolną jest Krajowa Komisja Rewizyjna SLD.
Art. 21.
1. Kongres SLD zwołuje Konwencja Krajowa SLD albo Rada Krajowa SLD.
2. Delegatami na Kongres SLD są:
a) członkowie Rady Krajowej SLD,
b) członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD,
c) członkowie Krajowego Sądu Partyjnego SLD,
d) delegaci, wybrani przez konwencje wojewódzkie, zjazdy wojewódzkie, rady wojewódzkie, zjazdy
powiatowe lub rady powiatowe według zasad określonych przez Konwencję Krajową SLD albo Radę
Krajową SLD.
Art. 22.
1. Kongres SLD:
a) uchwala program partii,
b) sprawuje nadzór oraz dokonuje oceny realizacji programu partii i programu wyborczego,
c) uchwala apele i stanowiska,
d) przyjmuje sprawozdanie Rady Krajowej SLD, Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD i Krajowego
Sądu Partyjnego SLD,
e) podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu partii większością 2/3 głosów, w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
f) ustala liczbę: Wiceprzewodniczących SLD i liczbę członków Zarządu Krajowego SLD,
g) wybiera Przewodniczącego SLD z zastrzeżeniem art. 25, Wiceprzewodniczących SLD i
Sekretarza Generalnego SLD,
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.
Art. 23.
1. Konwencję Krajową SLD zwołuje Rada Krajowa SLD.
2. Delegatami na Konwencję Krajową SLD są:
a) członkowie Rady Krajowej SLD,
b) członkowie Krajowego Sądu Partyjnego SLD,
c) członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD,
d) delegaci, wybrani przez zjazdy wojewódzkie, konwencje wojewódzkie albo rady wojewódzkie
w liczbie ustalonej przez Radę Krajową SLD.
Art. 24.
Konwencja Krajowa SLD:
a) podejmuje uchwały w najważniejszych dla partii sprawach,
b) udziela poparcia kandydatowi na Prezydenta RP,
c) raz w trakcie kadencji udziela wotum zaufania członkom Zarządu Krajowego SLD,
d) może dokonać zmian w statucie podejmując uchwałę większością 2/3 głosów, w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
e) może, w przypadkach wygaśnięcia mandatu z powodu ustania członkostwa, rezygnacji z
pełnionej funkcji, nieudzielenia wotum zaufania lub orzeczenia kary partyjnej, dokonać
wyboru na funkcjach Przewodniczącego SLD, Sekretarza Generalnego SLD i
Wiceprzewodniczących SLD,
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f) może zwołać kongres SLD i określić zasady wyboru delegatów,
g) może postanowić o przeprowadzeniu powszechnych wyborów Przewodniczącego SLD
zgodnie z art. 25.
Art. 25.
1.
Przewodniczący SLD może być wybierany przez wszystkich członków SLD w drodze wyborów
powszechnych.
2.
Wybór Przewodniczącego SLD w wyborach powszechnych ogłasza Konwencja Krajowa SLD
albo Rada Krajowa SLD w drodze uchwały.
3.
Wybory przeprowadza Zarząd Krajowy SLD według zasad wyborczych określonych przez
Konwencję Krajową SLD albo Radę Krajową SLD.
4.
Przewodniczącego SLD uznaje się za wybranego jeżeli uzyska bezwzględną większość ważnie
oddanych głosów członków SLD biorących udział w głosowaniu.
5.
Organem odwoławczym i stwierdzającym ważność wyborów jest Krajowy Sąd Partyjny SLD.

Art. 26.
1.
Rada Krajowa SLD:
a) uchwala programy wyborcze oraz apele wyborcze SLD,
b) uchwala zasady i tryb wyłaniania kandydatów do władz publicznych,
c) określa zasady polityki kadrowej,
d) podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla partii,
e) uchwala Kartę Zasad Etycznych SLD,
f) zwołuje Konwencję Krajową SLD z własnej inicjatywy lub na wniosek Krajowej Komisji
Rewizyjnej SLD,
g) zatwierdza listy kandydatów partii do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego,
h) postanawia o zawieranych porozumieniach wyborczych i powyborczych,
i) wybiera spośród członków Rady Krajowej SLD Zarząd Krajowy SLD oraz ma prawo dokonywać
zmian w jego składzie,
j) określa szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów w partii,
k) może, w przypadkach wygaśnięcia mandatu z powodu ustania członkostwa, rezygnacji z
pełnionej funkcji lub orzeczenia kary partyjnej, dokonać zmiany na funkcjach Sekretarza
Generalnego SLD i Wiceprzewodniczących SLD.
l) uchwala zasady gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz zaciągania zobowiązań
majątkowych; określa wysokość składek oraz zasady dysponowania nimi,
m) powołuje stałe i nadzwyczajne komisje Rady,
n) wybiera Skarbnika SLD.
2. Członkami Rady Krajowej SLD są:
a) Przewodniczący SLD,
b) Sekretarz Generalny SLD,
c) Wiceprzewodniczący SLD,
d) parlamentarzyści europejscy, posłowie oraz senatorowie będący członkami SLD,
e) do 150 członków wybranych z uwzględnieniem rzeczywistego stanu członkowskiego i
proporcjonalnego podziału miejsc pomiędzy poszczególnymi organizacjami wojewódzkimi.
Art. 27.
Przewodniczący SLD:
a) reprezentuje partię na zewnątrz,
b) kieruje pracami Rady Krajowej SLD,
c) kieruje pracami Zarządu Krajowego SLD,
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d) w szczególnie uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o zawieszeniu członka partii
do czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez sąd partyjny, jednocześnie kierując
sprawę na najbliższe posiedzenie Zarządu Krajowego SLD,
e) w razie zagrożenia ważnego interesu partii, może wstrzymać wykonanie uchwał organów
partii do czasu rozpoznania sprawy przez Zarząd Krajowy SLD.
Art. 28.
1. Zarząd Krajowy SLD:
a) reprezentuje partię na zewnątrz,
b) koordynuje działalność wojewódzkich organizacji partyjnych,
c) kieruje działalnością partii na terenie kraju,
d) odpowiada za sprawy finansowe i majątkowe partii,
e) zatwierdza roczne sprawozdania finansowe oraz uchwala ramowy plan przychodów i
wydatków partii,
f) przygotowuje listy kandydatów partii w wyborach do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu
Europejskiego,
g) rozstrzyga odwołania instancji partyjnych dotyczące kształtu list wyborczych w wyborach
powszechnych,
h) rozwiązuje organ władzy uchwałodawczej lub wykonawczy niższych szczebli, w przypadku
podjęcia przez ten organ działalności sprzecznej z programem lub statutem partii.
Rozwiązanie ma skutek natychmiastowy i może być zaskarżone do Rady Krajowej SLD,
i) powołuje pełnomocnika w miejsce rozwiązanego organu władzy uchwałodawczej lub
wykonawczej, który wstępuje w kompetencje rozwiązanego organu władzy na okres do 6
miesięcy,
j) w uzasadnionych przypadkach może uchylić ze skutkiem natychmiastowych uchwałę organu
niższego szczebla,
k) określa szczegółowy tryb tworzenia i znoszenia terenowych jednostek organizacyjnych partii,
l) określa zasady, tryb powoływania i działania platform programowych w tym platformy
programowej SLD kobiet, oraz określa zasady uczestnictwa ich przedstawicieli w pracach rad i
zarządów odpowiednich szczebli,
m) wybiera przedstawicieli SLD reprezentujących partię w strukturach Międzynarodówki
Socjalistycznej i Partii Europejskich Socjalistów, a także wybiera delegatów na Kongresy Partii
Europejskich Socjalistów i Międzynarodówki Socjalistycznej.
n) 2. W skład Zarządu Krajowego SLD wchodzą: Przewodniczący SLD, Sekretarz Generalny SLD,
Wiceprzewodniczący SLD, przewodniczący Klubu Parlamentarnego SLD, przewodniczący
Zespołu Parlamentarzystów Europejskich SLD, przewodniczący Federacji Młodych
Socjaldemokratów, jeśli jest członkiem SLD, przewodnicząca platformy programowej SLD
kobiet, jeżeli jest członkiem SLD oraz członkowie, wybrani spośród członków Rady Krajowej
SLD w liczbie ustalonej przez Kongres SLD.
3. W czasie wyborów do organów władzy publicznej, Zarząd Krajowy SLD pełni funkcję Komitetu
Wyborczego SLD.
Art. 29.
1. Sekretarz Generalny kieruje działalnością organizacyjną partii i powołuje Biuro Krajowe SLD.
2.Regulamin funkcjonowania Biura Krajowego SLD uchwala Zarząd Krajowy SLD.
WŁADZE WOJEWÓDZKIE
Art. 30.
1. Rada Krajowa SLD tworzy i likwiduje, w drodze uchwały, wojewódzką organizację partyjną.
2. Władzami uchwałodawczymi wojewódzkiej organizacji partyjnej są:
a) zjazd wojewódzki,
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b) konwencja wojewódzka,
c) rada wojewódzka.
3. Wojewódzkimi władzami wykonawczymi są:
a) zarząd wojewódzki.
4.Władzą sądowniczą wojewódzkiej organizacji partyjnej jest wojewódzki sąd partyjny.
5. Władzą kontrolną wojewódzkiej organizacji partyjnej jest wojewódzka komisja rewizyjna.
Art. 31.
1. Zjazd wojewódzki zwołuje rada wojewódzka.
2. Delegatami na zjazd wojewódzki są:
a)
członkowie rady wojewódzkiej,
b)
delegaci, wybrani przez zjazdy powiatowe według zasad wyborczych określonych przez radę
wojewódzką.
Art. 32.
Zjazd wojewódzki:
a) dokonuje oceny realizacji programu partii i programu wyborczego wojewódzkiej organizacji
partyjnej,
b) ustala liczbę: wiceprzewodniczących rady wojewódzkiej, członków zarządu wojewódzkiego,
wojewódzkiej komisji rewizyjnej oraz wojewódzkiego sądu partyjnego,
c) wybiera przewodniczącego rady wojewódzkiej i sekretarza rady wojewódzkiej członków
wojewódzkiej komisji rewizyjnej i członków wojewódzkiego sądu partyjnego. Ponadto
wybiera członków Rady Krajowej SLD, członka Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD i Krajowego
Sądu Partyjnego SLD oraz pozostałych delegatów na Kongres SLD,
d) przyjmuje sprawozdanie rady wojewódzkiej, wojewódzkiej komisji rewizyjnej i
wojewódzkiego sądu partyjnego.
Art. 33.
1. Konwencję wojewódzką zwołuje rada wojewódzka.
2. Delegatami na konwencję wojewódzką są:
a) członkowie rady wojewódzkiej,
b) członkowie wojewódzkiego sądu partyjnego,
c) członkowie wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
d) delegaci, wybrani przez zjazdy powiatowe, konwencje powiatowe, albo rady powiatowe w
liczbie ustalonej przez radę wojewódzką.
3. Konwencja wojewódzka:
a) podejmuje uchwały w sprawach najważniejszych dla wojewódzkiej organizacji partyjnej,
b) raz w trakcie kadencji udziela wotum zaufania członkom zarządu wojewódzkiego,
c) może dokonywać wyborów uzupełniających do Rady Krajowej SLD, Krajowej Komisji
Rewizyjnej SLD, Krajowego Sądu Partyjnego SLD, wojewódzkiego sądu partyjnego lub
wojewódzkiej komisji rewizyjnej,
d) może, w przypadkach wygaśnięcia mandatu z powodu ustania członkostwa, rezygnacji z
pełnionej funkcji, nieudzielenia wotum zaufania lub orzeczenia kary partyjnej, dokonać
wyboru na funkcjach przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady wojewódzkiej SLD oraz
sekretarza rady wojewódzkiej SLD,
e) może dokonać wyboru delegatów na Konwencję Krajową SLD i Kongres SLD.
Art. 34.
1.
Rada wojewódzka:
a) uchwala program wyborczy wojewódzkiej organizacji,
b) zajmuje stanowisko w sprawie działalności wojewódzkiej organizacji partyjnej,
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c) zatwierdza listy kandydatów do sejmiku województwa oraz kandydatów na prezydentów
miast,
d) podejmuje decyzje w sprawie porozumień wyborczych i powyborczych,
e) zwołuje zjazd i konwencję wojewódzką z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewódzkiej
komisji rewizyjnej,
f) tworzy lub likwiduje, w drodze uchwały, powiatowe organizacje partyjne. Gminnej
organizacji partyjnej, działającej w mieście na prawach powiatu, przysługują uprawnienia
organizacji powiatowej. W przypadku miasta na prawach powiatu zamiast określenia
"powiat" używa się odpowiednio określenia "miasto",
g) wybiera spośród członków rady wojewódzkiej członków zarządu wojewódzkiego w tym
wiceprzewodniczących rady wojewódzkiej SLD oraz może dokonywać zmian w jego składzie,
h) może, w przypadkach wygaśnięcia mandatu z powodu ustania członkostwa, rezygnacji z
pełnionej funkcji lub orzeczenia kary partyjnej, dokonać zmiany na funkcjach sekretarza rady
wojewódzkiej SLD i wiceprzewodniczących rady wojewódzkiej SLD,
i) powołuje stałe i nadzwyczajne komisje rady,
j) może dokonać wyboru delegatów na Konwencję Krajową i Kongres SLD.
2. Członkami rady wojewódzkiej są:
a) przewodniczący rady wojewódzkiej,
b) sekretarz rady wojewódzkiej,
c) radni sejmiku województwa będący członkami SLD,
d) do 90 członków, których liczbę ustala ustępująca rada, uwzględniając rzeczywisty stan
członkowski i proporcjonalny podział miejsc między poszczególnymi organizacjami
powiatowymi.
3. Pracami rady wojewódzkiej kieruje przewodniczący rady wojewódzkiej.
Art. 35.
1. Zarząd wojewódzki:
a) koordynuje działalność powiatowych organizacji partyjnych,
b) kieruje działalnością partii na terenie województwa,
c) odpowiada za sprawy finansowe i majątkowe wojewódzkiej organizacji partyjnej,
d) uchwala ramowy plan przychodów i wydatków wojewódzkiej organizacji partyjnej
e) i ocenia jego wykonanie,
f) przygotowuje listy kandydatów do sejmiku województwa w wyborach samorządowych,
g) uchyla uchwały organów partii niższego szczebla sprzeczne ze statutem, programem partii
lub uchwałami organów partii wyższego szczebla,
h) wnioskuje do Zarządu Krajowego o zawieszenie członka partii, jednocześnie kierując sprawę
do wojewódzkiego sądu partyjnego.
2. W skład zarządu wojewódzkiego wchodzą przewodniczący rady, sekretarz rady, wiceprzewodniczący rady, przewodniczący klubu radnych SLD sejmiku województwa, przewodniczący
Federacji Młodych Socjaldemokratów w województwie jeśli jest członkiem SLD, przewodnicząca
szczebla wojewódzkiego platformy programowej SLD kobiet, jeżeli jest członkiem SLD oraz
członkowie wybrani spośród członków rady wojewódzkiej, w liczbie ustalonej przez zjazd.
3. Pracami zarządu kieruje przewodniczący rady wojewódzkiej.
Art. 36.
1.Sekretarz rady wojewódzkiej kieruje działalnością organizacyjną partii i powołuje Biuro
Wojewódzkie SLD.
2.Regulamin funkcjonowania biura wojewódzkiego SLD określa zarząd wojewódzki.
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WŁADZE POWIATOWE
Art. 37.
1. Władzami uchwałodawczymi powiatowej organizacji partyjnej są:
a) zjazd powiatowy,
b) konwencja powiatowa,
c) rada powiatowa.
2. W organizacjach powiatowych liczących do 20 członków może funkcjonować koło powiatowe,
które posiada uprawnienia rady powiatowej.
3. W przypadku, gdy ilość członków organizacji powiatowej jest mniejsza niż 100 osób, zjazd
powiatowy przeprowadza się w formie zgromadzenia ogólnego.
4. Władzą wykonawczą powiatowej organizacji partyjnej jest zarząd powiatowy.
5. Władzą kontrolną powiatowej organizacji partyjnej jest powiatowa komisja rewizyjna.
Art. 38.
1. Zjazd powiatowy zwołuje rada powiatowa.
2. Delegatami na zjazd powiatowy są delegaci, wybrani przez zjazdy gminne według zasad
określonych przez radę powiatową.
3. Zjazdem powiatowym może być zgromadzenie ogólne członków partii z terenu powiatu.
Art. 39.
Zjazd powiatowy:
a) dokonuje oceny realizacji programu partii i programu wyborczego powiatowej organizacji
partyjnej,
b) ustala liczbę: wiceprzewodniczących rady powiatowej, członków rady powiatowej, zarządu
powiatowego i powiatowej komisji rewizyjnej,
c) wybiera przewodniczącego rady powiatowej, sekretarza rady powiatowej, członków rady
powiatowej oraz członków powiatowej komisji rewizyjnej. Ponadto wybiera członków rady
wojewódzkiej i pozostałych delegatów na zjazd wojewódzki,
d) przyjmuje sprawozdania rady powiatowej i powiatowej komisji rewizyjnej,
e) może dokonać wyboru delegatów na Konwencję Krajową SLD i Kongres SLD.
Art. 40.
1. Konwencję powiatową zwołuje rada powiatowa.
2. Delegatami na konwencję powiatową są:
a)
członkowie rady powiatowej,
b)
członkowie powiatowej komisji rewizyjnej,
c)
delegaci wybrani przez zjazdy gminne konwencje gminne albo rady gminne lub koła
gminne, w liczbie ustalonej uchwałą rady powiatowej.
3. Konwencją powiatową może być zgromadzenie ogólne członków partii z terenu powiatu.
4. Konwencja powiatowa:
a) podejmuje uchwały w sprawach najważniejszych dla powiatowej organizacji partyjnej,
b) raz w trakcie kadencji udziela wotum zaufania członkom zarządu powiatowego,
c) może dokonywać wyborów uzupełniających do rady wojewódzkiej, rady powiatowej i
powiatowej komisji rewizyjnej,
d) może, w przypadkach wygaśnięcia mandatu z powodu ustania członkostwa, rezygnacji z
pełnionej funkcji, nieudzielenia wotum zaufania lub orzeczenia kary partyjnej, dokonać
wyboru na funkcjach przewodniczącego, wiceprzewodniczących rady powiatowej SLD i
sekretarza rady powiatowej SLD oraz członków rady wojewódzkiej.
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Art. 41.
1.
Rada powiatowa:
a) uchwala program wyborczy powiatowej organizacji partyjnej,
b) zajmuje stanowisko w sprawie działalności powiatowej organizacji partyjnej,
c) zatwierdza listy kandydatów do rady powiatu oraz kandydatów na burmistrzów i wójtów,
d) podejmuje decyzje w sprawie porozumień wyborczych i powyborczych,
e) zwołuje zjazd i konwencję powiatową z własnej inicjatywy lub na wniosek powiatowej komisji
rewizyjnej,
f) tworzy lub likwiduje, w drodze uchwały, gminną organizację partyjną. W przypadku miasta,
będącego odrębną gminą, zamiast określenia "gmina" używa się odpowiednio określenia
"miasto",
g) wybiera spośród członków rady powiatowej członków zarządu powiatowego, w tym
wiceprzewodniczących rady powiatowej oraz może dokonać zmian w jego składzie,
h) może, w przypadkach wygaśnięcia mandatu z powodu ustania członkostwa, rezygnacji z
pełnionej funkcji lub orzeczenia kary partyjnej, dokonać zmiany na funkcjach, sekretarza rady
powiatowej SLD i wiceprzewodniczących rady powiatowej SLD,
i) może dokonać wyboru delegatów na Konwencję Krajową SLD i Kongres SLD.
2. Członkami rady powiatowej są:
a) przewodniczący rady powiatowej,
b) wiceprzewodniczący rady powiatowej,
c) sekretarz rady powiatowej,
d) radni powiatu będący członkami SLD,
e) członkowie wybrani zgodnie z zasadami określonymi przez zjazd powiatowy.
3.Pracami rady powiatowej kieruje przewodniczący rady.
4. Rada powiatowa może powoływać komisje programowe.
Art. 42.
1. Zarząd powiatowy:
a) koordynuje działalność gminnych organizacji partyjnych oraz kół,
b) kieruje działalnością partii na terenie powiatu,
c) przygotowuje listy kandydatów do rady powiatu oraz kandydatów na prezydentów miast,
burmistrzów i wójtów,
d) odpowiada za sprawy finansowe i majątkowe powiatowej organizacji partyjnej,
e) uchwala ramowy plan przychodów i wydatków powiatowej organizacji partyjnej i ocenia jego
wykonanie.
2. W skład zarządu powiatowego wchodzą przewodniczący rady, sekretarz rady, wiceprzewodniczący
rady, przewodniczący powiatowego klubu radnych SLD, skarbnik, przewodniczący Federacji Młodych
Socjaldemokratów szczebla powiatowego, jeśli jest członkiem SLD przewodnicząca platformy
programowej SLD kobiet, jeżeli jest członkiem SLD oraz członkowie wybrani spośród członków rady
powiatowej, w liczbie ustalonej przez zjazd.
3. Pracami zarządu powiatowego kieruje przewodniczący rady powiatowej.
WŁADZE GMINNE
Art. 43.
1. Władzami uchwałodawczymi gminnej organizacji partyjnej są:
a) zjazd gminny,
b) konwencja gminna,
c) rada gminna.
2. W organizacjach gminnych może funkcjonować jedno koło gminne, posiadające uprawnienia rady
gminnej.
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3. Władzą wykonawczą gminnej organizacji partyjnej jest zarząd gminny.
4. Władzą kontrolną gminnej organizacji partyjnej jest gminna komisja rewizyjna.
Art. 44.
1. Zjazd gminny zwołuje rada gminna.
2. Delegatami na zjazd gminny są:
a) delegaci, wybrani przez koła, według zasad określonych przez radę gminną,
b) przewodniczący kół,
3. Zjazdem gminnym może być zgromadzenie ogólne członków partii z terenu gminy.
Art. 45.
Zjazd gminny:
a) dokonuje oceny realizacji programu partii i programu wyborczego gminnej organizacji
partyjnej,
b) ustala liczbę: wiceprzewodniczących rady gminnej, członków rady gminnej, zarządu
gminnego,
c) wybiera przewodniczącego rady gminnej, wiceprzewodniczących rady gminnej, sekretarza
rady gminnej oraz członków rady gminnej,
d) przyjmuje sprawozdanie rady gminnej i gminnej komisji rewizyjnej.
Art. 46.
1. Gminną konwencję zwołuje rada gminna.
2. Delegatami na gminną konwencję są:
a) członkowie rady gminnej,
b) przewodniczący kół,
c) członkowie gminnej komisji rewizyjnej,
d) delegaci wybrani przez koła w liczbie ustalonej uchwałą rady gminnej.
3. Konwencją gminną może być zgromadzenie ogólne członków partii z terenu gminy.
4. Konwencja gminna:
a) podejmuje uchwały w sprawach najważniejszych dla gminnej organizacji partyjnej,
b) raz w trakcie kadencji udziela wotum zaufania członkom zarządu gminnego,
c) może dokonywać wyborów uzupełniających do rady gminnej i gminnej komisji rewizyjnej,
d) może, w przypadkach wygaśnięcia mandatu z powodu ustania członkostwa, rezygnacji z
pełnionej funkcji, nieudzielenia wotum zaufania lub orzeczenia kary partyjnej, dokonać
wyboru na funkcjach przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminnej oraz
sekretarza rady gminnej.
Art. 47.
1.
Rada gminna:
a) uchwala program wyborczy gminnej organizacji partyjnej,
b) zajmuje stanowisko w sprawach działalności gminnej organizacji partyjnej,
c) zatwierdza listy kandydatów do rady gminy w wyborach samorządowych,
d) wybiera spośród członków rady gminnej członków zarządu gminnego, w tym
wiceprzewodniczących rady gminnej oraz może dokonywać zmian w jego składzie,
e) może, w przypadkach wygaśnięcia mandatu z powodu ustania członkostwa, rezygnacji z
pełnionej funkcji lub orzeczenia kary partyjnej, dokonać zmiany na funkcjach sekretarza rady
gminnej SLD i wiceprzewodniczących rady gminnej SLD.
f) zwołuje zjazd gminny.
2. Członkami rady gminnej są:
a) przewodniczący rady gminnej,
b) wiceprzewodniczący rady gminnej,
c) sekretarz rady gminnej,
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d) radni gminy będący członkami SLD,
e) członkowie wybrani zgodnie z zasadami określonymi przez zjazd gminny.
3. Pracami rady gminnej kieruje przewodniczący rady gminnej.
Art. 48.
1. Zarząd gminny:
a) koordynuje działalność kół,
b) kieruje działalnością partii na terenie gminy,
c) przygotowuje listy kandydatów do rady gminy w wyborach samorządowych,
d) odpowiada za sprawy finansowe i majątkowe gminnej organizacji partyjnej,
e) uchwala ramowy plan przychodów i wydatków oraz ocenia jego wykonanie.
2. W skład zarządu gminnego wchodzą: przewodniczący rady, sekretarz rady, wiceprzewodniczący
rady, przewodniczący gminnego klubu radnych SLD, skarbnik, przewodniczący Federacji Młodych
Socjaldemokratów szczebla gminnego jeśli jest członkiem SLD przewodnicząca platformy
programowej SLD kobiet, jeżeli jest członkiem SLD oraz członkowie wybrani spośród członków rady
gminnej, w liczbie ustalonej przez zjazd.
3. Pracami zarządu kieruje przewodniczący.
Art. 49.
1. Koło tworzy grupa co najmniej 5 członków partii, działających na terenie gminy (miasta) lub
jednostki pomocniczej w gminie (mieście) albo powiatu.
2. W uzasadnionych przypadkach mogą być tworzone koła środowiskowe.
3. Koło wybiera ze swojego grona przewodniczącego i skarbnika.
4. Koło ma prawo:
a)
konsultować istotne zamierzenia organizacyjne i programowe partii,
b)
opiniować na funkcje partyjne i do władz publicznych,
c)
zajmować stanowisko w sprawach związanych z działalnością partyjną.

ROZDZIAŁ 4
ORGANY KONTROLNE I SĄDOWNICZE
Art. 50.
1. Funkcję kontrolną w partii wykonują: Krajowa Komisja Rewizyjna SLD oraz wojewódzkie,
powiatowe i gminne komisje rewizyjne.
2. Komisje rewizyjne wybierają ze swego składu przewodniczącego i nie więcej niż dwóch
wiceprzewodniczących oraz uchwalają regulamin swojej pracy.
3. Komisje rewizyjne:
a) oceniają przestrzeganie zasad celowości, rzetelności i gospodarności w zarządzaniu
majątkiem i funduszami partii, w tym prawidłowość sporządzania ramowych planów
przychodów i wydatków oraz sprawozdań finansowych,
b) kontrolują przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz zaciągania zobowiązań majątkowych określanych przez Radę Krajową SLD oraz instrukcji
dotyczących działalności finansowej i majątkowej, wydawanych przez Zarząd Krajowy SLD.
4. Komisje rewizyjne wyższego szczebla mogą kontrolować organy niższego szczebla.
5. Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD należy także dokonywanie oceny wykorzystania
środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu Wyborczego SLD oraz na Funduszu
Eksperckim SLD.
6. Krajowa Komisja Rewizyjna SLD:
a) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem wojewódzkich komisji rewizyjnych,
b) może wydawać wytyczne do ich działalności.
7. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD wchodzi 16 osób.
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Art. 51.
1. Sądami partyjnymi są Krajowy Sąd Partyjny SLD oraz wojewódzkie sądy partyjne.
2. Sąd partyjny wybiera ze swego składu przewodniczącego i nie więcej niż dwóch wiceprzewodniczących.
3. Do zadań sądów partyjnych należy rozpatrywanie:
a) spraw członków partii prowadzących działalność niezgodną ze statutem,
b) sporów pomiędzy członkami partii,
c) sporów kompetencyjnych pomiędzy władzami partii.
4. W skład Krajowego Sądu Partyjnego SLD wchodzi 16 osób.
Art. 52.
1. Krajowy Sąd Partyjny SLD rozpatruje odwołania od orzeczeń wojewódzkich sądów partyjnych.
2. Krajowy Sąd Partyjny SLD dokonuje wykładni statutu partii. Wykładnia Krajowego Sądu Partyjnego
SLD jest wiążąca dla wszystkich organów partii. Wykładni statutu Krajowy Sąd Partyjny SLD dokonuje
w pełnym składzie.
3. Krajowy Sąd Partyjny SLD sprawuje nadzór administracyjny nad wojewódzkimi sądami partyjnymi.
Art. 53.
1. Realizując swoje zadania, sądy prowadzą mediacje lub wydają orzeczenia.
2. Od orzeczenia sądu pierwszej instancji stronom przysługuje odwołanie, z wyjątkiem sytuacji
określonych w Statucie.
3. Zasady postępowania przed sądami określa regulamin uchwalony przez Krajowy Sąd Partyjny SLD.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I FINANSE
Art. 54.
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. Władze partyjne wszystkich szczebli prowadzą rachunkowość
zgodnie z obowiązującymi przepisami i składają sprawozdanie z przychodów i wydatków
odpowiednim radom.
Art. 55.
1. Osobami upoważnionymi do składania w imieniu SLD oświadczeń woli przy czynnościach prawnych
są: Przewodniczący SLD, Sekretarz Generalny SLD, Skarbnik SLD lub pełnomocnicy przez nich
ustanowieni. Złożenie oświadczenia woli może być dokonane jednoosobowo.
2. Osobami upoważnionymi do składania w imieniu SLD oświadczeń woli w zakresie praw i
obowiązków majątkowych są odpowiednio Przewodniczący SLD i Skarbnik SLD albo Sekretarz
Generalny SLD i Skarbnik SLD, działający łącznie.
3. Przewodniczący SLD, Sekretarz Generalny SLD oraz Skarbnik SLD mogą udzielać pełnomocnictw do
składania w imieniu SLD oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych. Składanie
oświadczeń w tym zakresie wymaga reprezentacji dwuosobowej, w tym każdorazowo Skarbnika SLD
lub osoby upoważnionej przez Skarbnika SLD. W przypadku składania oświadczeń woli przez dwóch
pełnomocników, nieważne jest ich oświadczenie, jeżeli pełnomocnictwo zostało im udzielone przez
tę samą osobę.
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4.Udzielenie pełnomocnictw o których mowa w ust. 2 i 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Informacja i sprawozdanie, wymienione w art. 28 pkt. e) sporządzane są na podstawie zbiorczego
sprawozdania finansowego SLD. Sprawozdanie to za każdy rok badane jest przez biegłego rewidenta.
6. Informację i sprawozdanie, o których mowa w art. 28 pkt. e) przed złożeniem Państwowej Komisji
Wyborczej, zatwierdza Zarząd Krajowy SLD.
Art. 56.
Nabycie lub zbycie nieruchomości oraz nabycie lub zbycie obligacji Skarbu Państwa i bonów
skarbowych Skarbu Państwa wymaga uchwały Zarządu Krajowego SLD.
Art. 57.
Fundusz Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej tworzy, w drodze uchwały, Rada Krajowa SLD, w
celu finansowania kampanii wyborczych i referendalnych.
Art. 58.
Fundusz Ekspercki Sojuszu Lewicy Demokratycznej tworzy, w drodze uchwały, Rada Krajowa SLD w
celu finansowania ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno-ekonomicznych
oraz finansowania działalności wydawniczo-edukacyjnej, związanej z działalnością statutową partii.

ROZDZIAŁ 6
ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWA
Art. 59.
1. W ramach spójności programowej z SLD działa jedna organizacja młodzieżowa – „Federacja
Młodych Socjaldemokratów”.
2. Organizacja młodzieżowa, o której mowa w ust. 1, działa na podstawie przepisów prawa o
stowarzyszeniach.
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 60.
1. Połączenie SLD z inną partią lub innymi partiami politycznymi może nastąpić na podstawie
porozumienia zawartego pomiędzy zainteresowanymi.
2. Treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza kongres większością 2/3 głosów, w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Kongres podejmuje jednocześnie, w drodze uchwały, decyzję o przeznaczeniu majątku i środków
finansowych SLD.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Wzór i opis symbolu graficznego
Sojusz Lewicy Demokratycznej

1.

Wzór symbolu graficznego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

2. Symbolem partii jest znak graficzny Sojuszu Lewicy Demokratycznej składający się z dwóch
płaszczyzn, łącznie tworzących stylizowaną literę "S" wpisaną w kontur granic Polski. Górna jest w
kolorze białym, a dolna w kolorze czerwonym.
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