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Statut partii politycznej Ruch 11 Listopada
Ilekroć wskutek biegu wypadków koniecznym się staje dla jakiegoś narodu, by
zerwał więzy polityczne krępujące go i zajął wśród potęg ziemskich oddzielne i
równorzędne stanowisko, do którego upoważniają go prawa natury i jego Bóg,
to właściwy respekt wymaga, aby wreszcie uczynił to.
Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są
równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w
skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, że
celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których
sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych, że jeżeli kiedykolwiek
jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma
prawo taki rząd zmienić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie
zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej
sprzyjające dla szczęścia i bezpieczeństwa.
Roztropność, rzecz jasna, będzie dyktowała, że rządu trwałego nie należy
zmieniać dla przyczyn błahych i przemijających, doświadczenie zaś wykazało
też, że ludzie wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli
prostować swoje ścieżki przez zmianę form, do których są przyzwyczajeni.
Kiedy jednak długi szereg nadużyć i uzurpacji, zmierzających stale w tym samym
kierunku, zdradza zamiar wprowadzenia władzy absolutnie kontrolującej
obywateli, to słusznym i ludzkim prawem i obowiązkiem jest odrzucenie
takiego rządu oraz stworzenie nowej straży dla własnego przyszłego
bezpieczeństwa. Taką właśnie cierpliwość wykazali Polacy, lecz taka właśnie
konieczność zmusza nas teraz do zmiany dotychczasowego sposobu rządzenia.
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1.

Powołujemy do życia partię polityczną Ruch 11 Listopada.

2.

Celem Ruchu 11 Listopada jest budowa państwa polskiego gwarantującego członkom

społeczeństwa obywatelskiego, które swoje wartości czerpie z przekazu zawartego w Biblii, a
za najlepszą formę sprawowania władzy uznaje republikański system rządów, obronę
naturalnych praw, jak w szczególności prawa do życia, prawa do wolności, prawa do
ubiegania się o szczęście, prawa do posiadania i noszenia broni.
3.

Partia polityczna Ruch 11 Listopada działać będzie pod nazwą Ruch 11 Listopada na

terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami, o ile to będzie służyło realizacji celów
partii.
4.

Partia może używać skrótu nazwy: Ruch 11/11.

5.

Oficjalna strona internetowa Ruchu 11 Listopada to www.ruch11listopada.pl

6.

Partia Ruch 11 Listopada posługuje się grafiką załączoną do niniejszego statutu, która

przedstawia przechylony liść dębu w biało-czerwonych kolorach umieszczony na
granatowym, prostokątnym polu. Po dwóch stronach liścia znajdują się dwie liczby 11 (biała
po lewej i czerwona po prawej stronie). Pod prostokątnym polem znajdują się słowa: Ruch
11 listopada.
7.

Siedzibą partii politycznej Ruch 11 Listopada jest miasto Lublin.

8.

Partia polityczna opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Członkiem

partii politycznej Ruch 11 Listopada może być pełnoletni obywatel RP, który złoży deklarację
członkowską. O przyjęciu do Ruchu 11 Listopada decyduje Zarząd Ruchu 11 Listopada w
ustalonym przez siebie terminie.
9.

Każdy, kto chce stać się członkiem partii politycznej Ruch 11 Listopada, składa do

Zarządu partii pisemną deklarację członkowską, w której wyrazi poparcie dla celów i
programu partii, zobowiąże się do przestrzegania Statutu, zadeklaruje uiszczanie składek
członkowskich. Wzór deklaracji członkowskiej opracuje Zarząd Ruchu 11 Listopada i poda do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Ruchu 11 Listopada. Nikomu nie przysługuje
roszczenie o przyjęcie do partii Ruch 11 Listopada.
10.

Członek partii Ruch 11 Listopada może utracić członkostwo na podstawie uchwały

Zarządu Ruchu 11 Listopada o wykluczeniu lub na skutek wystąpienia z partii. Zarząd może
podjąć uchwałę o wykluczeniu z partii Ruch 11 Listopada w przypadku gdy członek partii
narusza zapisy statutu, nie uiszcza składek.
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11.

Wykluczony członek Ruchu 11 Listopada może od uchwały Zarządu partii odwołać się

do Sądu Partyjnego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o uchwale. Uchwała Sądu
Partyjnego jest ostateczna.
12.

Każdy członek Ruchu 11 Listopada może w dowolnym momencie wystąpić z partii.

13.

Wszyscy członkowie Ruchu 11 Listopada mają równe prawa. Każdy członek Ruchu 11

Listopada ma prawo do: uczestniczenia w działalności partyjnej; uczestniczenia w
konstruowaniu programu politycznego i wyborczego Ruchu 11 Listopada; uzyskiwania
informacji o działalności Ruchu 11 Listopada; kandydowania do organów Ruchu 11 Listopada
zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu wyborczego; ubiegania się o rekomendację
Ruchu 11 Listopada w razie ubiegania się o mandat do władzy publicznej.
14.

Członek Ruchu 11 Listopada ma obowiązek: aktywnego udziału w działalności na

rzecz realizacji celów i programu Ruchu 11 Listopada; uczestniczenia w działalności partyjnej
oraz jej wspierania; sumiennego i rzetelnego wypełniania mandatu członka władz Ruchu 11
Listopada; dbania o dobre imię Ruchu 11 Listopada; propagowania celów i programu Ruchu
11 Listopada; uczestniczenia w działalności Ruchu 11 Listopada; przestrzegania postanowień
Statutu Ruchu 11 Listopada i uchwał organów Ruchu 11 Listopada; zjednywania i
pozyskiwania nowych członków, sympatyków i zwolenników Ruchu 11 Listopada; opłacania
składek członkowskich.
15.

Organami partii Ruch 11 Listopada są: Prezes Ruchu 11 Listopada; Zarząd Ruchu 11

Listopada; Sąd Partyjny; Komisja Rewizyjna; Zjazd Ruchu 11 Listopada. Funkcje w organach
mogą pełnić tylko członkowie partii. Prezes Ruchu 11 Listopada oraz osoby wchodzące w
skład Zarządu, Sądu Partyjnego, Komisji Rewizyjnej pełnią swoje obowiązki do czasu
powołania zgodnie z prawem i postanowieniami Statutu ich następców.
16.

Prezes Ruchu 11 Listopada jest organem jednoosobowym, którego kadencja wynosi 4

lata. Prezes jest zarazem członkiem Zarządu Ruchu 11 Listopada. Prezes Ruchu 11 Listopada
reprezentuje partię na zewnątrz.
17.

Zarząd Ruchu 11 Listopada jest organem 5-osobowym, którego kadencja wynosi 4

lata. Członkowie Zarządu Ruchu 11 Listopada są wybierani przez Zjazd Ruchu 11 Listopada.
Spośród osób wybranych do Zarządu Ruchu 11 Listopada członkowie zarządu powołują i
odwołują spośród siebie: Prezesa Ruchu 11 Listopada, Pierwszego Wiceprezesa, Drugiego
Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
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18.

Zarząd jest uprawniony do reprezentacji partii na zewnątrz oraz do zaciągania

zobowiązań majątkowych w sposób opisany w Statucie.
19.

Każdy członek Zarządu Ruchu 11 Listopada samodzielnie jest uprawniony do

składania oświadczeń woli w imieniu Ruchu 11 Listopada. Do zaciągania zobowiązań
majątkowych uprawniony jest Prezes Ruchu 11 Listopada działając łącznie ze Skarbnikiem,
lub Pierwszy Wiceprezes działając łącznie ze Skarbnikiem, lub Drugi Wiceprezes działając
łącznie ze Skarbnikiem, lub Sekretarz działając łącznie ze Skarbnikiem.
20.

Prezes Ruchu 11 Listopada może zwoływać posiedzenia wszystkich organów

kolegialnych partii, kieruje pracami Zarządu partii.
21.

Zarząd Ruchu 11 Listopada organizuje działalność partii; ustala wysokość składek

członkowskich; tworzy i zarządza funduszami partii; uchwala program partii; uchwala
regulaminy działania wszystkich organów partii, struktur terenowych oraz spotkań
doradczych; przyjmuje w poczet członków i wyklucza członków z partii; może zwoływać
posiedzenia wszystkich organów kolegialnych partii oraz struktur terenowych partii;
ustanawia i znosi terenowe jednostki organizacyjne partii w postaci Klubów w gminach i
Okręgów w województwach; sporządza informację z działalności finansowej partii; wykonuje
wyłączne prawo inicjatywy uchwałodawczej w zakresie zmian Statutu partii; wykonuje
wszelkie inne czynności, które nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz. Zarząd może
powierzyć wykonywanie poszczególnych zadań konkretnym członkom Zarządu.
22.

Sąd Partyjny jest organem 3-osobowym, powoływanym przez Zjazd Ruchu 11

Listopada na 6-letnią kadencję. Członkowie Sądu Partyjnego powołują i odwołują spośród
siebie Przewodniczącego.
23.

Sąd Partyjny rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu Ruchu 11 Listopada w

przypadkach opisanych w Statucie, złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o jej treści przez osobę, której ona dotyczy; dokonuje wykładni postanowień Statutu, która
wiąże inne organy oraz członków partii; stwierdza poprawność zwołania Zjazdu Ruchu 11
Listopada; stwierdza poprawność podjęcia uchwał przez Zjazd Ruchu 11 Listopada;
rozpoznaje spory pomiędzy członkami partii, o ile skierują do Sądu Partyjnego taki wniosek;
rozpoznaje spory kompetencyjne pomiędzy organami partii; zwołuje Zjazd Ruchu 11
Listopada, gdyby Zarząd nie wykonywał swojego obowiązku; opiniuje projekty zmian Statutu
przygotowane przez Zarząd.
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24.

Komisja Rewizyjna jest organem 4-osobowym, powoływanym przez Zjazd Ruchu 11

Listopada na 2-letnią kadencję. Członkowie Komisji Rewizyjnej powołują i odwołują spośród
siebie Przewodniczącego.
25.

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Ruchu 11 Listopada pod względem

zgodności z prawem, statutem i uchwałami Zjazdu; przedstawia Zjazdowi Ruchu 11 Listopada
sprawozdanie z kontroli działalności partii; zatwierdza sporządzoną przez zarząd informację z
działalności finansowej partii; przedstawia Zarządowi partii swoje spostrzeżenia, uwagi
postulaty na podstawie dokonywanych kontroli; zwołuje Zjazd Ruchu 11 Listopada, gdyby
Zarząd, a następnie Sąd Partyjny nie wykonywał swojego obowiązku zwołania Zjazdu,
opiniuje projekty zmian Statutu przygotowane przez Zarząd.
26.

W przypadku, gdyby w trakcie trwania kadencji z jakiegokolwiek powodu zwolniła się

funkcja w Zarządzie, Sądzie Partyjnym lub Komisji Rewizyjnej, pozostali członkowie danego
organu kooptują członka Ruchu 11 Listopada na pełnienie funkcji na czas do końca kadencji.
27.

Uchwały Zarządu, Sądu Partyjnego i Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością

głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równej ilości głosów
decyduje głos Prezesa/przewodniczącego organu. Posiedzenia organów mogą odbywać się
za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania, a głosy oddawane także
korespondencyjnie.
28.

Nie można łączyć funkcji w Zarządzie, Sądzie Partyjnym i Komisji Rewizyjnej.

29.

Zjazd Ruchu 11 Listopada jest najwyższą władzą partii. Do uczestniczenia w zjeździe

uprawnieni są wszyscy członkowie partii z biernym i czynnym prawem wyborczym, którzy
mają zapłacone składki członkowskie na dzień Zjazdu. Mandat do udziału w Zjeździe
potwierdza każdemu członkowi Zarząd, wydając stosowny dokument uprawniający do
udziału w Zjeździe. W razie odmowy potwierdzenia mandatu członek partii może odwołać się
niezwłocznie do Sądu Partyjnego, który sprawę rozstrzyga przed rozpoczęciem obrad Zjazdu.
Czynne prawo wyborcze wykonuje się tylko osobiście.
30.

Zjazd Ruchu 11 Listopada jest zwoływany co najmniej raz w roku kalendarzowym, w

terminach właściwych do wypełniania kompetencji Zjazdu, przez ogłoszenie na stronie
internetowej partii i inne zwyczajowo przyjęte zawiadomienie. Ogłoszenie o Zjeździe będzie
dokonane co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zjazdu. W ogłoszeniu podany będzie
porządek obrad, miejsce i termin Zjazdu oraz informacja o tym, czy Zjazd będzie wybierał
członków jakiegoś organu partii lub zmieniał Statut.
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31.

Do kompetencji Zjazdu Ruchu 11 Listopada należy wybór w odpowiednich terminach

członków Zarządu, Sądu Partyjnego oraz Komisji Rewizyjnej, przyjmowanie sprawozdań
Zarządu, Sądu Partyjnego i Komisji Rewizyjnej z ich działalności, zmiana Statutu partii,
wyznaczanie ogólnych kierunków programowych Ruchu 11 Listopada, zatwierdzanie na
wniosek Zarządu programu partii opracowanego przez Zarząd, udzielanie skwitowania z
pełnionych funkcji przez ustępujących członków organów partii.
32.

Zjazd Ruchu 11 Listopada podejmuje uchwały wyłącznie w zakresie spraw, które

zostały wskazane w ogłoszonym porządku obrad, na Zjeździe, co do którego Sąd Partyjny
stwierdził

prawidłowość

zwołania,

większością

głosów,

bez

względu

na

liczbę

uczestniczących w Zjeździe członków partii. Każda uchwała Zjazdu Ruchu 11 Listopada do
swojej ważności wymaga potwierdzenia przez urzędujący Sąd Partyjny podjęcia jej zgodnie z
prawem i postanowieniami Statutu.
33.

Podstawową jednostką terenową organizacyjną Ruchu 11 Listopada jest Klub Ruchu

11 Listopada, działający na terenie gminy. Klub Ruchu 11 Listopada tworzy Zarząd partii, gdy
z wnioskiem o jego utworzenie wystąpi co najmniej 7 członków Ruchu 11 Listopada
zamieszkujących na terenie danej gminy. Zarząd może zlikwidować Klub Ruchu 11 Listopada,
gdy liczba członków Klubu będzie mniejsza niż 7 lub gdy członkowie Klubu zaniechają
aktywnej lub zgodnej z postanowieniami Statutu działalności partyjnej. Zarząd Ruchu 11
Listopada może uchylić każdą decyzję podjętą przez członków Klubu. Członkowie Klubu
powołują i odwołują spośród siebie przewodniczącego Klubu Ruchu 11 Listopada, który
organizuje pracę Klubu i reprezentuje Klub wobec Okręgu i organów partii.
34.

Kluby z jednego województwa, w liczbie co najmniej pięciu, mogą wnosić do Zarządu

Ruchu 11 Listopada o utworzenie struktury wojewódzkiej w postaci Okręgu Ruchu 11
Listopada. Na czele Okręgu stoi przewodniczący jednego z Klubów tworzących okręg,
wybrany większością głosów członków Klubów z okręgu na czas do końca kadencji Zarządu
Ruchu 11 Listopada. Wybór może być uchylony przez Zarząd Ruchu 11 Listopada. Zarząd
partii może znieść Okręg, gdy liczba Klubów w województwie będzie mniejsza niż 5 lub gdy
przewodniczący Okręgu zaniecha aktywnej lub zgodnej z postanowieniami statutu
działalności partyjnej. Zarząd Ruchu 11 Listopada może uchylić każdą decyzję podjętą przez
przewodniczącego Okręgu.
35.

Przewodniczącym Okręgów przysługuje głos doradczy wobec Zarządu partii. Zarząd

Ruchu 11 Listopada powinien zwoływać spotkania przewodniczących Okręgów w celu
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wysłuchiwania ich opinii w istotnych sprawach partii. W spotkaniach tych mają prawo
uczestniczyć członkowie Zarządu Ruchu 11 listopada, Sądu Partyjnego, Komisji Rewizyjnej.
Gdyby w jakimś województwie nie został powołany Okręg, na spotkania przewodniczących
okręgów Zarząd może zapraszać przewodniczących Klubów z tego Okręgu.
36.

Działalność finansową Ruch 11 Listopada prowadzi na podstawie obowiązujących

przepisów prawa. Środki finansowe na działalność Ruch 11 Listopada pozyskuje wyłącznie ze
źródeł opisanych w przepisach prawa, a w szczególności ze składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, z dochodów z majątku oraz z określonych ustawami dotacji i subwencji.
Majątek partii politycznej może być przeznaczony tylko na cele statutowe lub charytatywne,
zgodnie z przepisami prawa.
37.

Statut zmienia Zjazd Ruchu 11 Listopada. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje

wyłącznie Zarządowi partii. Przed wykonaniem inicjatywy uchwałodawczej Zarząd
przedstawia Sądowi Partyjnemu i Komisji Rewizyjnej projekt zmian Statutu w celu uzyskania
opinii tych organów. Wniosek o zmianę Statutu przedstawia się Zjazdowi wraz z opiniami
Sądu Partyjnego i Komisji Rewizyjnej. Zarząd może cofnąć wniosek o zmianę Statutu do
momentu podjęcia uchwały.
38.

Partia ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały podjętej przez Zjazd Ruchu 11

Listopada. Wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania partii może złożyć Zarząd
Ruchu 11 Listopada. W uchwale o rozwiązaniu partii wskazuje się cel zgodny z prawem, na
jaki ma być przekazany majątek partii. Likwidatorami partii są dotychczasowi członkowie
Zarządu.
39.

W taki samym trybie może nastąpić połączenie Ruchu 11 Listopada z inną partią lub

partiami. Członkowie Ruchu 11 Listopada stają się z mocy postanowień uchwały członkami
nowej partii, chyba że złożą rezygnację. W uchwale o połączeniu postanawia się o
przekazaniu majątku na partię powstałą w wyniku połączenia.
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