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Krajowy Sąd Partyjny
Warszawa, 19 maja 2012 r.

SPIS TREŚCI POSTANOWIEŃ KSP SLD
1) N 7/2000 ‐ dotyczące obowiązku wstąpienia do klubu radnych SLD
2) N 13/2000 ‐ dotyczące konsekwencji rezygnacji z funkcji partyjnej
3) N 38/2002 ‐ dotyczące obowiązku opłacania składki specjalnej przez członków SLD
pełniących funkcje we władzach publicznych
4) N 52/2003 ‐ dotyczące przypadku rezygnacji przez członka partii z mandatu delegata
na zjazd
5) N/II/58/2003 ‐ dotyczące wyrażenia zgody na utworzenie klubu SLD przy organach
stanowiących samorządu terytorialnego
6) N/III/67/2005 ‐ dotyczące unieważnienia zjazdu partyjnego
7) N/III/74/2005 ‐ dotyczące trybu zmian kompetencji władz statutowych SLD
8) N/IV/87/2012 – dotyczące wyboru Koła SLD
9) N/IV/88/2012 – dotyczące trybu przyjęcia do Koła SLD
10) N/IV/89/2012 – dotyczące konsekwencji statutowej kary pozbawienia prawa
pełnienia funkcji w partii
11) N/IV/90/2012 – dotyczące opłacania składki specjalnej z tytułu pełnienia funkcji we
władzach publicznych
12) N/IV/91/2012 – dotyczące ubiegania się o przyjęcie do partii po ustaniu członkostwa
13) N/IV/92/2012 – dotyczące skutków nieuzyskania wotum zaufania
14) N/IV/93/2012 – dotyczące zachowania mandatu delegata na konwencji, na której nie
uzyskało się wotum zaufania
15) N/IV/94/2012 – dotyczące udzielania zgody na kandydowanie z innej listy wyborczej
16) N/IV/95/2012 – dotyczące stosowania przepisów Statutu przez gminne organizacje
partyjne działające w miastach na prawach powiatu
17) N/IV/96/2012 – dotyczące wyboru uzupełniającego gdy dotychczasowy członek rady,
komisji rewizyjnej albo sądu zrezygnował z pełnienia funkcji
18) N/IV/97/2012 – dotyczące ponownych wyborów na przewodniczącego organizacji
partyjnej każdego szczebla
19) N/IV/98/2012 – dotyczące przeprowadzenia zjazdów w partii
20) N/IV/99/2012 – dotyczące skutków zawieszenia członkostwa w partii z art. 12 ust. 2
21) N/IV/100/2012 – dotyczące stosowania normy przedstawicielskiej na zjazdach
partyjnych
22) N/IV/101/2012 – dotyczące realizowania czynnego i biernego prawa wyborczego w
trakcie kampanii sprawozdawczo‐wyborczej
23) N/IV/102/2012 – dotyczące uzupełnienia składu Rady Krajowej SLD przed jej
pierwszym posiedzeniem
24) N/IV/103/2012 – dotyczące członkostwa w radach posłów, senatorów,
europarlamentarzystów oraz radnych wszystkich szczebli
25) N/IV/104/2012 – dotyczące określenia liczby członków rady powiatowej

N 7/2000
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie wykładni Statutu SLD
Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 48 ust. 4 Statutu SLD i
art. 25 Regulaminu Sądu Partyjnego

po rozpatrzeniu
pytania Zarządu Miejskiego SLD w Łomży

stwierdza
Każdy członek SLD – radny, jest zobowiązany do wstąpienia do
odpowiedniego klubu radnych SLD.

UZASADNIENIE
Z artykułu 2 ust. 1 Statutu SLD – dla członka Sojuszu Lewicy
Demokratycznej , który pełni funkcję radnego – wynika obowiązek wstąpienia
do klubu radnych SLD. Zwraca uwagę obligatoryjny charakter przepisu i nie ma
znaczenia fakt, iż członek SLD został wybrany z innej listy partyjnej.

Przewodnicząca KSP SLD
/-/ Elżbieta PIELA-MIELCZAREK

N 13/2000
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 14 listopada 2000 r.

w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 48 ust. 4 Statutu SLD i
art. 25 Regulaminu Sądu Partyjnego

po rozpatrzeniu
pytania Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Wolbromiu,
dotyczącego konsekwencji rezygnacji z funkcji partyjnej,

stwierdza
przewodniczący Rady SLD z chwilą rezygnacji z funkcji przestaje być
członkiem Rady.
Powyższa zasada obowiązuje na wszystkich szczeblach organizacyjnych
władzy.

Przewodnicząca KSP SLD
/-/ Elżbieta PIELA-MIELCZAREK

N 38/2002
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 17 maja 2002 roku
w sprawie wykładni Statutu SLD.

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 48 ust. 4 Statutu SLD i
art. 24 Regulaminu Sądów Partyjnych,

po rozpatrzeniu
pytań organizacji partyjnych, dotyczących definicji „jednostki pomocniczej” i
„koła środowiskowego”

stwierdza
1. Pojęcie jednostki pomocniczej zdefiniowane jest w przepisach ustawy o
samorządzie gminnym i Statut SLD do takiej definicji nawiązuje. Jednostką
pomocniczą może być dzielnica, osiedle, sołectwo, ale także jednostki
pomocnicze niższego szczebla w dzielnicy osiedlu czy sołectwie. O
utworzeniu jednostki pomocniczej decyduje Rada Gminy. Określa ona
również nazwę, zakres i obszar działania tej jednostki.
2. Podstawową jednostką organizacyjną partii jest koło: terenowe lub
środowiskowe. Decyzję o utworzeniu koła – zarówno terenowego jak i
środowiskowego – podejmuje Zarząd Powiatowy SLD.
3. Koło środowiskowe grupuje członków, których łączą zbliżone
zainteresowania twórcze, hobbystyczne, zawodowe lub inne cechy
społeczne.

Przewodnicząca KSP SLD
/-/ Elżbieta PIELA-MIELCZAREK

N 52/2003

POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie wykładni Statutu SLD
Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 48 ust. 4 Statutu SLD i art. 24
Regulaminu Sądów Partyjnych

po rozpatrzeniu
pytań członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dotyczących przypadku rezygnacji
przez członka partii z mandatu delegata na zjazd

stwierdza

W przypadku rezygnacji członka partii z mandatu delegata, mandat ten
uzyskuje kolejna osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w wyborach
delegatów na zjazd danego szczebla.
Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie zarząd właściwego szczebla.

Przewodnicząca KSP SLD
/-/ Elżbieta PIELA-MIELCZAREK

N/II/58/2003

POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego
z dnia 15 listopada 2003 roku
w sprawie wykładni art. 2 ust. 1 Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 48a ust. 2 Statutu SLD i
art. 24 Regulaminu Sądów Partyjnych

postanawia
dokonać wykładni art. 2 ust. 1 Statutu SLD w ten sposób, że:
Rady SLD odpowiedniego szczebla mogą wyrazić zgodę na utworzenie klubu
SLD przy organach stanowiących samorządu terytorialnego, jeżeli wśród
członków klubu jest co najmniej jeden członek SLD.

UZASADNIENIE
Kluby SLD przy organach samorządu terytorialnego tworzą radni-członkowie
partii za zgodą odpowiedniego szczebla (art. 2 ust. 2 Statutu SLD). Do klubu
SLD może należeć radny nie będący członkiem partii (art. 2 ust. 2 Statutu SLD).
Zgodnie z art. 2 ust. 3 Statutu SLD przewodniczącym klubu SLD może być
wyłącznie członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Treść tego przepisu
wskazuje, że warunkiem koniecznym dla wyrażenia zgody przez radę
odpowiedniego szczebla na utworzenie klubu SLD jest uczestnictwo w klubie co
najmniej jednego członka SLD, gdyż w przeciwnym przypadku rada
odpowiedniego szczebla swoją zgodą naruszyłaby postanowienie art. 2 ust. 3
Statutu SLD.

Przewodnicząca KSP SLD
/-/ Elżbieta PIELA-MIELCZAREK

N/III/67/2005

POSTANOWIENIE
Krajowego Sądy Partyjnego
z dnia 20 maja 2005 r.
w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 48a ust. 2 Statutu SLD i
art. 24 Regulaminu Sądów Partyjnych

postanawia
dokonać wykładni Statutu SLD w ten sposób, że:
unieważnienie zjazdu danego szczebla nie powoduje konieczności odbycia
zjazdów wyższych szczebli, chyba że Zarząd Krajowy SLD zadecyduje inaczej.

Przewodniczący KSP SLD
/-/ Krzysztof PATER

N/III/74/2005

POSTANOWIENIE
Krajowego Sądy Partyjnego
z dnia 27 lipca 2005 r.
w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 48a ust. 2 Statutu SLD i
art. 24 Regulaminu Sądów Partyjnych

postanawia
dokonać wykładni Statutu SLD w ten sposób, że:
Zmiany kompetencji władz statutowych SLD lub ich ograniczanie nie jest
dopuszczalne w innym trybie niż zmiana Statutu podjęta w drodze uchwały
Kongresu lub Konwencji.
UZASADNIENIE
Zmiana Statutu SLD wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Kongres lub
Konwencję SLD większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania. Nie jest więc możliwe, aby w innym trybie, np.
poprzez uchwały Kongresu lub Konwencji podejmowane zwykłą większością
głosów,

ograniczać

statutowe

kompetencje

władz

Sojuszu

Lewicy

Demokratycznej – bowiem w istocie oznaczałoby to próbę osiągnięcia celu w
inny sposób niż jedynie dopuszczalny, określony w art. 59 Statutu SLD.

Przewodniczący KSP SLD
/-/ Krzysztof PATER

N/IV/87/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 10 ust. 1 lit. a w związku z art. 5 ust. 1 lit. d i art. 15 ust. 2 Statutu
SLD w ten sposób że:
1. Członek SLD jest zobowiązany należeć do wybranego przez siebie koła. Członek SLD ma
pełną swobodę w wyborze koła.
2. W przypadku rozwiązania koła członkowie SLD należący do tego koła są zobowiązani
niezwłocznie dokonać wyboru nowego koła.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/88/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 6, w związku z art. 16 ust. 1, art. 27 ust. 1 lit. i) i art. 34 ust. 1 lit. f)
Statutu SLD, w ten sposób że:
1. Dla ważności uchwały koła o przyjęciu do SLD wymagana jest zwykła większość głosów
oraz obecność co najmniej połowy członków koła.
2. Uchwały dotyczące przyjęcia do partii, tryb ich uchylania oraz wnoszenia odwołań są
objęte szczególną procedurą opisaną w art. 6 ust. 2 - 4 Statutu SLD. W związku z tym
uprawnienia Zarządu Krajowego SLD oraz zarządu wojewódzkiego do uchylania uchwał
organów partii niższego szczebla nie obejmują uchwał podejmowanych przez koła i
zarządy powiatowe w sprawach dotyczących przyjmowania członków do SLD.
3. Zarząd powiatowy może podjąć decyzję w kwestii przyjęcia do partii, na podstawie art. 6
ust. 4 Statutu SLD, tylko wówczas, gdy co najmniej 5 zainteresowanych, chcących
utworzyć jedno koło, zwróci się do niego w tej sprawie.
4. Prawo wniesienia odwołania od decyzji zarządu powiatowego uchylającego uchwałę koła
o przyjęciu do partii przysługuje:
1) osobie starającej się o przyjęcie do partii,
2) osobom wprowadzającym, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. f Statutu SLD.,

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/89/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 11 ust. 2 lit. d) Statutu SLD, w ten sposób że:
Statutowa kara pozbawienia prawa pełnienia funkcji w partii oznacza utratę biernego prawa
wyborczego – w okresie na jaki kara jest orzeczona.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/90/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 10 ust. 2 Statutu SLD, w ten sposób że:
1. Funkcjami we władzach publicznych, o których mowa w art. 10 ust. 2 Statutu SLD,
których pełnienie zobowiązuje do opłacania składki specjalnej, są wszystkie funkcje
powierzane w trybie wyborów powszechnych tj. funkcje parlamentarzysty, radnego,
prezydenta, wójta, burmistrza oraz
wszystkie funkcje w organach samorządu
terytorialnego, powierzane w trybie wyboru, dokonywanego przez właściwą radę lub
sejmik.
2. Jeżeli członek SLD wstąpił do partii po jego wyborze na funkcję we władzach
publicznych, jest zobowiązany opłacać składkę specjalną od dnia wstąpienia do SLD.
3. Składki specjalne są zobowiązani opłacać wszyscy członkowie SLD, pełniący funkcje, o
których mowa w pkt. 1, bez względu na nazwę i formę komitetu wyborczego, który
zgłosił ich kandydaturę w wyborach.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/91/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 11 ust. 4, w związku z art. 7 ust. 1 Statutu SLD, w ten sposób że:
1. Zapis art. 11 ust. 4 Statutu SLD nie ma zastosowania, gdy ustanie członkostwa w SLD
nastąpiło na podstawie art. 7 ust. 1 lit. a), b), e) i f) Statutu SLD..
2. Po ewentualnym wyczerpaniu procedury określonej w art. 7 ust. 2 i 3 Statutu SLD każda
osoba, spełniająca warunki określone w art. 5 ust. 1 może ubiegać się w każdym czasie o
przyjęcie do partii i podlega procedurze określonej w art. 6 Statutu SLD.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/92/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni przepisów Statutu SLD dotyczących udzielania wotum zaufania, w ten
sposób że:
1. Nieuzyskanie wotum zaufania przez przewodniczącego klubu radnych (parlamentarnego)
SLD oraz przewodniczącego Zespołu Parlamentarzystów Europejskich SLD jest
równoznaczne z odwołaniem go z funkcji członka zarządu odpowiedniego szczebla
organizacyjnego partii i z funkcji przewodniczącego ww. organów.
2. Nieuzyskanie wotum zaufania przez przewodniczącego Federacji Młodych
Socjaldemokratów lub przewodniczącego szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub
gminnego tej Federacji jest równoznaczne z odwołaniem go z funkcji członka zarządu
odpowiedniego szczebla organizacyjnego partii.
3. Nieuzyskanie wotum zaufania przez przewodniczącą platformy programowej SLD kobiet
lub przewodniczącą szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego tej platformy
jest równoznaczne z odwołaniem jej z funkcji członka zarządu odpowiedniego szczebla
organizacyjnego partii.
4. Nieuzyskanie wotum zaufania na konwencji uniemożliwia ubieganie się o funkcję w
zarządzie danej kadencji. Rezygnacja z funkcji w zarządzie, złożona przed głosowaniem
wotum zaufania, powoduje takie same skutki jak nieudzielenie wotum zaufania.
5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do członków komitetów wykonawczych.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/93/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 20 ust. 2 Statutu SLD w ten sposób, że:
1. Delegat na Krajową Konwencję SLD, który zrezygnował z funkcji wymienionych w art.
20 ust. 2 lit. a)-c) w trakcie obrad konwencji lub nie uzyskał wotum zaufania zachowuje
mandat delegata do końca tej konwencji.
2. Przepis pkt. 1 stosuje się odpowiednio do konwencji wojewódzkiej, konwencji
powiatowej i konwencji gminnej.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/94/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 5 ust. 2 Statutu SLD w ten sposób, że:
Jeżeli członek SLD nie kandyduje w wyborach do organów władzy publicznej z listy
komitetu wyborczego SLD lub komitetu koalicyjnego, utworzonego z udziałem SLD, zgodę
na jego kandydowanie z listy innego komitetu wydaje Rada, właściwa do zatwierdzania listy
kandydatów zgłaszanych przez komitet wyborczy SLD, w wyborach do tego organu władzy
publicznej, do którego zamierza kandydować ten członek SLD.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/95/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD
Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 15 ust. 5 oraz art. 37 ust. 2 Statutu SLD w ten sposób, że:
1. Gminna organizacja partyjna, działająca na terenie miasta na prawach powiatu, stosuje w
swej działalności przepisy Statutu SLD, dotyczące władz powiatowych partii.
2. Delegaci na zjazd organizacji działającej na terenie miasta na prawach powiatu są
wybierani przez koła, według zasad określonych przez radę miejską SLD.
3. Delegaci na zjazd organizacji działającej na terenie miasta na prawach powiatu, mających
struktury dzielnicowe, są wybierani na zjazdach dzielnicowych, według zasad
określonych przez radę miejską SLD.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/96/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 32 ust. 3 lit. c) Statutu SLD w ten sposób, że:
1. Konwencja wojewódzka może dokonać wyboru uzupełniającego na funkcję członka Rady
Krajowej SLD, Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD, Krajowego Sądu Partyjnego SLD,
wojewódzkiego sądu partyjnego lub wojewódzkiej komisji rewizyjnej w przypadku gdy
dotychczasowy członek danej władzy zrezygnował z pełnienia funkcji, zawiesił swoje
członkostwo na podstawie art. 8 Statutu SLD, ustało jego członkostwo w partii na
podstawie art. 7 ust. 1 Statutu SLD lub orzeczono wobec niego karę, o której mowa w art.
11 ust. 2 lit. c) lub d) Statutu SLD.
2. Postanowienia pkt. 1 stosuje się odpowiednio do wyborów uzupełniających
dokonywanych przez konwencje powiatowe i konwencje gminne.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/97/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD
Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni przepisów Statutu SLD dotyczących wygaśnięcia
Przewodniczącego SLD lub przewodniczącego Rady w ten sposób, że:

mandatu

Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego SLD lub przewodniczącego rady z powodu ustania
członkostwa, rezygnacji z pełnionej funkcji, nieudzielenia wotum zaufania lub orzeczenia
kary partyjnej powoduje konieczność dokonania ponownych wyborów na ww. funkcje. Do
czasu dokonania wyborów istnieje wakat na funkcji a organizacją kieruje odpowiednio
Sekretarz Generalny SLD lub sekretarz rady właściwego szczebla.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/98/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD
Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 16 ust. 4 Statutu SLD w ten sposób, że:
1. W przypadku podjęcia przez właściwą radę uchwały o zwołaniu Kongresu SLD lub
zjazdu, rady niższych szczebli są zobowiązane do zwołania zjazdów wszystkich
organizacji partyjnych działających na danym terenie – zgodnie z uchwałą nadrzędnej
rady.
2. Zwołując Kongres SLD lub zjazd właściwa rada określa zasady wyboru delegatów na ten
Kongres SLD lub zjazd przez zjazdy organizacji niższego szczebla.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/99/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD
Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 12 ust. 2 Statutu SLD w ten sposób, że:
1. W przypadku zawieszenia członkostwa przewodniczącego rady danego szczebla - na
podstawie art. 12 ust. 1 lub art. 26 lit. d) Statutu SLD - pracą rady kieruje sekretarz tej
rady.
2. Postanowienie pkt. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zawieszenia członkostwa
Przewodniczącego SLD.
3. W przypadku zawieszenia członkostwa sekretarza rady - na podstawie art. 12 ust. 1
lub art. 26 lit. d) Statutu SLD - właściwa rada powołuje w drodze uchwały, na swoim
najbliższym posiedzeniu, na wniosek właściwego przewodniczącego, osobę pełniącą
obowiązki sekretarza, spośród członków komitetu wykonawczego lub zarządu danego
szczebla.
4. Postanowienie pkt. 4 stosuje się odpowiednio do Sekretarza Generalnego SLD.
5. W przypadku zawieszenia członkostwa skarbnika – na podstawie art. 12 ust. 1 lub
2art. 6 lit. d) Statutu SLD – osobę pełniącą obowiązki skarbnika powołuje:
1) Rada Krajowa SLD na wniosek Sekretarza Generalnego SLD,
2) rada wojewódzka na wniosek sekretarza rady wojewódzkiej,
3) rada powiatowa na wniosek przewodniczącego rady powiatowej,
4) rada gminna na wniosek przewodniczącego rady gminnej.
6. W przypadku przeprowadzenia konwencji właściwego szczebla, osoby zawieszone w
prawach członka partii na podst. art. 12 ust. 1 lub art. 26 lit. d) Statutu SLD, które
przed zawieszeniem członkostwa pełniły funkcje w zarządzie lub komitecie
wykonawczym danego szczebla, podlegają ocenie delegatów wyrażanej w udzielaniu
wotum zaufania. W związku z powyższym osoby te, zawieszone przez Zarząd
Krajowy SLD lub Przewodniczącego SLD, muszą być zaproszone na konwencję w
charakterze gościa z prawem do wypowiedzi.
7. Ustanie zawieszenia członkostwa - orzeczonego na podst. art. 12 ust. 1 lub art. 26 lit.
d) Statutu SLD - powoduje automatyczne przywrócenie zawieszonych funkcji
partyjnych, chyba że w trakcie zawieszenia osoba zawieszona nie uzyskała wotum
zaufania na konwencji lub w stosunku do której zostało podjęte prawomocne
orzeczenie sądu partyjnego, nakładające karę określoną w art. 11 ust. 2 lit. c) lub d)
Statutu SLD.

8. Ustanie zawieszenia członkostwa, orzeczonego przez Zarząd Krajowy SLD lub
Przewodniczącego SLD, powoduje automatyczne przywrócenie czynnego prawa
wyborczego a biernego prawa wyborczego w przypadku gdy w trakcie zawieszenia w
stosunku do tej osoby nie zostało podjęte prawomocne orzeczenie sądu partyjnego,
nakładające karę określoną w art. 11 ust. 2 lit. d) Statutu SLD.
9. Zawieszenie członkostwa osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego SLD,
członka rady, komisji rewizyjnej albo sądu partyjnego, członka komitetu
wykonawczego, delegata na zjazd, konwencję lub Kongres SLD - w związku z
zastosowaniem art. 12 ust. 1 lub art. 26 lit. d) - wyklucza możliwość obsadzenia tych
funkcji przed upływem okresu zawieszenia, chyba że osoba ta nie uzyska podczas
konwencji wotum zaufania albo wobec tej osoby zostanie podjęte prawomocne
orzeczenie sądu partyjnego, nakładające jedną z kar zawartych w art. 11 ust. 2 lit. c)
lub d) Statutu SLD.
10. Zawieszenie członkostwa w partii na podst. art. 12 ust. 1 lub art. 26 lit. d) Statutu
SLD, powoduje zwolnienie zawieszonego członka partii z opłacania składek
członkowskiej i specjalnej w okresie tego zawieszenia.
11. Mandaty sprawowane przez osoby zawieszone nie są brane pod uwagę do obliczania
kworum na posiedzeniach władz kolegialnych partii.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/100/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 9 ust. 1, art. 20 ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 Statutu SLD, w ten sposób, że:
1. Właściwa Rada, zwołując zjazd i określając liczbę delegatów wybieranych przez
poszczególne koła lub zjazdy musi stosować zasadę parytetu, przyjmując jednakową
normę przedstawicielską dla wszystkich kół lub zjazdów. Do liczby delegatów
wybieranych przez koło na zjazd gminny, określonej zgodnie z zasadą parytetu nie
wlicza się przewodniczącego koła, który ma prawo uczestnictwa w zjeździe z tytułu
pełnionej funkcji na podstawie art. 43 ust. 2 lit. b) Statutu SLD.
2. W przypadku gdy został zwołany Kongres SLD, podstawą do określenia norm
przedstawicielskich przy ustalaniu liczby delegatów na zjazdy odbywające się ramach
kampanii poprzedzającej Kongres jest stan liczebny z dnia przyjętego przez Radę
Krajową SLD dla określenia liczby delegatów wybieranych na Kongres SLD przez
poszczególne zjazdy wojewódzkie.
3. Postanowienie pkt. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zwoływania zjazdów
wojewódzkich lub powiatowych.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/101/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD
Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 9 ust. 1 i ust. 2 lit. d) Statutu SLD w ten sposób że:
Członek SLD, który miał prawo uczestniczyć w zebraniu koła, dokonującego wyboru
delegatów na zjazd gminny albo w zjeździe gminnym organizowanym w formie
zgromadzenia ogólnego członków partii z terenu gminy, mając w ten sposób prawo realizacji
swojego czynnego i biernego prawa wyborczego, nie może ponownie realizować czynnego i
biernego prawa wyborczego podczas zebrania innego koła, dokonującego wyboru delegatów
na zjazd gminny albo w innym zjeździe gminnym organizowanym w formie zgromadzenia
ogólnego członków partii z terenu gminy jeżeli są one realizowane w ramach jednej kampanii
wyborczej.
Zebrania kół są realizowane w ramach jednej kampanii wyborczej, jeżeli delegaci wybrani
przez te koła będą uczestniczyli w tym samym zjeździe gminnym lub jeżeli ci delegaci mogą,
o ile zostaną wybrani, być delegatami na tym samym zjeździe powiatowym, wojewódzkim
albo na Kongresie SLD. Zasada ta jest stosowana odpowiednio do delegatów wybranych
przez zjazdy gminne na zjazdy powiatowe

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/102/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 17 ust. 3, art. 32 ust. 3 lit. c) i art. 39 ust. 4 lit. c Statutu SLD w ten
sposób, że:
1. W przypadku jeżeli członek SLD wybrany w skład Rady Krajowej SLD na zjeździe
wojewódzkim zrezygnuje z mandatu przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia Rady
Krajowej SLD nowej kadencji, mandat ten uzyskuje kolejna osoba, która w wyborach do
Rady Krajowej SLD przeprowadzanych przez ten zjazd wojewódzki uzyskała kolejno
największą liczbę głosów.
2. Postanowienie pkt. 1 stosuje się odpowiednio do członka rady wojewódzkiej wybranego
na zjeździe powiatowym.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/103/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD
Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD
postanawia
dokonać wykładni art. 17 ust. 3, art. 32 ust. 3 lit. c) i art. 39 ust. 4 lit. c Statutu SLD w ten
sposób, że:
1. Członkowie SLD, będący członkami Rady Krajowej SLD, którzy są także
parlamentarzystami europejskimi, posłami lub senatorami mają prawo podjęcia decyzji, że
podstawą ich dalszego członkostwa w Radzie Krajowej SLD będzie art. 25 ust. 2 lit. d)
Statutu SLD. W przypadku podjęcia takiej decyzji właściwa organizacja wojewódzka
uzyskuje prawo dokonania wyboru uzupełniających na członka Rady Krajowej SLD.
2. Członkowie SLD, będący członkami rady wojewódzkiej, którzy są także radnymi sejmiku
województwa mają prawo podjęcia decyzji, że podstawą ich dalszego członkostwa w
radzie wojewódzkiej będzie art. 33 ust. 2 lit. c) Statutu SLD. W przypadku podjęcia takiej
decyzji właściwa organizacja powiatowa uzyskuje prawo dokonania wyboru
uzupełniających na członka rady wojewódzkiej.
3. Członkowie SLD, będący członkami rady powiatowej, którzy są także radnymi powiatu
mają prawo podjęcia decyzji, że podstawą ich dalszego członkostwa w radzie powiatowej
będzie art. 40 ust. 2 lit. d) Statutu SLD.
4. Członkowie SLD, będący członkami rady gminnej, którzy są także radnymi gminy mają
prawo podjęcia decyzji, że podstawą ich dalszego członkostwa w radzie gminnej będzie
art. 46 ust. 2 lit. d) Statutu SLD.
5. Mandaty członków Rady Krajowej SLD, rad wojewódzkich, powiatowych i gminnych
wygasają z dniem wygaśnięcia mandatu – odpowiednio – parlamentarzysty europejskiego,
posła, senatora lub radnego.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

N/IV/104/2012
POSTANOWIENIE
Krajowego Sądu Partyjnego SLD
z dnia 18 maja 2012r.
w sprawie wykładni Statutu SLD

Krajowy Sąd Partyjny SLD, działając na podstawie art. 51 ust. 2 Statutu SLD i art. 34 ust. 1
Regulaminu sądów partyjnych SLD

postanawia

dokonać wykładni art. 40 ust. 2 lit. e oraz art. 46 ust. 2 lit. e Statutu SLD w ten sposób, że:
1. Zjazd powiatowy określając zasady wyboru członków rady powiatowej decyduje o
liczebności rady powiatowej poprzez określenie liczby wiceprzewodniczących rady
powiatowej oraz bądź wskazanie liczby członków o których mowa w art. 40 ust. 2 lit. e
Statutu SLD bądź określenie ogólnej liczby członków rady – co pozwala poprzez
dokonanie odpowiednich obliczeń ustalić liczbę osób o których mowa w art. 40 ust. 2 lit.
e.
2. W liczbie członków rady powiatowej określanej przez zjazd powiatowy nie uwzględnia
się radnych powiatu, będących członkami SLD (o których mowa w art. 40 ust. 2 lit. d),
gdyż ich liczba może ulegać zmianom w trakcie kadencji rady powiatowej.
3. Postanowienia pkt. 1-2 stosuje się odpowiednio do liczebności rady gminnej.

Przewodniczący KSP SLD
(-) Krzysztof Pater

