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NACJONALISTYCZNA PARTIA SARMACJI  

STATUT 



I. Postanowienia ogólne 

1. Nacjonalistyczna partia Sarmacji jest partią polityczną. 

2. Nacjonalistyczna partia Sarmacji posiada osobowość prawną. 

3. Nacjonalistyczna partia Sarmacji może się posługiwać skrótem „NPS”. 

4. Nacjonalistyczna partia Sarmacji działa w zakresie i zgodnie z niniejszym statutem, 

zwanym dalej „Statutem”. 

5. Nacjonalistyczna partia Sarmacji działa w obszarze Księstwa Sarmacji. 

6. Siedzibą Nacjonalistycznej partii Sarmacji jest miasto stołeczne Grodzisk. 

7. Symbolami Nacjonalistycznej partii Sarmacji jest 

8. Symbole Nacjonalistycznej partii Sarmacji podlegają ochronie prawnej. 

9. Nacjonalistyczna parta Sarmacji opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich 

członków. Równocześnie może zatrudniać pracowników. 

10. Nacjonalistyczna parta Sarmacji może ustanawiać przedstawicielstwa za granicą. 

Przynależność przedstawicielstwa przypisuje się do siedziby głównego zarządu partii. 

Statut przedstawicielstwa jest taki sam jak Statut partii. 

II. Cele partii 

1. Nacjonalistyczna parta Sarmacji poprzez udział w życie politycznym i społecznym 

zmierza do realizacji celów, którymi są:  

a) Szerzenie postaw patriotycznych; 

b) Dobro i bezpieczeństwo Narodu; 

c) Rozwój gospodarczy Księstwa; 

d) Suwerenność i pomyślność Królestwa Sarmacji;  

e) Zapewnienie dobrych warunków mieszkańcom i obywatelom Księstwa 

Sarmacji.  

2. Szczegółowe cele i postulaty są zawarte w programie partii i szczególnych ustawach 

władz partii. 

3. Nacjonalistyczna partia Sarmacji realizuje te cele poprzez:  

a) Kształtowanie świadomości członków i oddziaływanie na opinię publiczną; 

b) Udział w wybieralnych władz państwowych i samorządowych; 

c) Formułowanie ustaw, projektów i postulatów; 

d) Organizowanie i branie udziału w akcjach społeczno-politycznych. 

III. Członkostwo 

1. Członkiem Nacjonalistycznej partii Sarmacji może być osoba będąca obywatelem lub 

mieszkańcem Księstwa Sarmacji, akceptuje Statut i program korzysta z pełni praw 

publicznych postępuje zgodnie z założeniami partii oraz nie była karana przed 

Trybunałem Koronnym. 

2. Nie może być członkiem lub podlega usunięciu osoba, która: 

a) Jest członkiem lub wspiera partię lub organizację, której cele są sprzeczne z 

zasadami ideowymi, programem i interesem Nacjonalistycznej partii Sarmacji; 

b) Została pozbawiona praw publicznych decyzją Trybunału Koronnego 

c) Została pozbawiona prawa wybieralności; 



d) Zaniechała opłacania składek członkowskich na okres 3 miesięcy; 

IV. Sposób nabywania członkostwa 

1. Osoba chcąca zostać członkiem partii składa elektroniczną prośbę do władz partii na 

stronie: http://www.nacjonalistyczna.wixsite.com/partia-sarmacji/. 

2. Prośba zostaje rozpatrywana w ciągu jednego tygodnia od złożenia prośby.  

3. Uchwałę lub odmowę prośby o członkostwie podejmuje Przewodniczący Partii. 

4. Informację o decyzji wysyła się na adres e-mail oraz listownie. 

5. Decyzję o nadaniu członkostwa zamieszcza się w dzienniku ustaw partyjnych. 

V. Skreślenie z listy członków 

1. Każdy członek może podjąć dobrowolną decyzję o opuszczeniu partii. Decyzję tę 

dostarcza do władz partyjnych drogą elektroniczną na e-mail oraz listownie. 

2. Skreślenie z listy członków Nacjonalistycznej partii Sarmacji podejmuje w drodze 

uchwały Komitet Polityczny partii. 

VI. Prawa i obowiązki członków 

1. Członek Nacjonalistycznej partii Sarmacji ma prawo: 

a) Uczestniczyć w działalności partii; 

b) Wybierać i być wybieranym do władz partii; 

c) Odwoływać się od decyzji jego dotyczących do władz wskazanych w Statucie; 

d) Używać symboli partii; 

e) Zgłaszać inicjatywy i działania o charakterze społeczno-politycznym, do władz 

Nacjonalistycznej partii Sarmacji; 

f) Korzystać z ochrony, wsparcia i opieki władz i organów partii; 

g) Opuścić dobrowolnie partię. 

2. Członek Nacjonalistycznej partii Sarmacji ma obowiązek: 

a) Stosować się do postanowień Statutu oraz dokumentów władz partii; 

b) Realizować program partii; 

c) Popularyzować działalność partii i dbać o jej rozwój organizacyjny; 

d) Opłacać terminowo składki członkowskie; 

e) Aktywnie uczestniczyć w kampanii wyborczej; 

f) Aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach podjętych przez partię. 

VII. Władze partii 

1. Władzami naczelnymi partii są: 

a) Przewodniczący Partii, 

b) Rada Naczelna 

c) Komitet Polityczny, 

2. Kadencja stanowisk trwa nieprzerwanie. Członek może opuścić stanowisko własną 

decyzją lub decyzją 2/3 głosów w głosowaniu Rady Naczelnej. 

VIII. Przewodniczący Partii 

1. Przewodniczący Partii jest najwyższą władzą wykonawczą Nacjonalistycznej partii 

Sarmacji. 

2. Do kompetencji Przewodniczącego Partii należy: 

http://www.nacjonalistyczna.wixsite.com/partia-sarmacji/


a) Kierowanie partią; 

b) Reprezentowanie Nacjonalistycznej partii Sarmacji na zewnątrz w życiu 

publicznym; 

c) Realizacja uchwał Rady Naczelnej i Komitetu Politycznego; 

d) Zwoływanie i ustalanie terminu posiedzenia Rady Naczelnej i Komitetu 

Politycznego; 

e) Powoływanie i odwoływanie wiceprzewodniczących; 

f) Nadzorowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z akcjami społeczno- 

politycznymi podejmowanymi przez członków partii w ramach partii; 

g) Wnioskowanie o zmianę Statutu Nacjonalistycznej partii Sarmacji; 

h) Pełnienie funkcji likwidatora w razie rozwiązania partii; 

i) Zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Nacjonalistycznej partii 

Sarmacji. 

IX. Rada Naczelna 

1. Rada Naczelna jest najwyższą władzą uchwałodawczą partii. 

2. W skład Rady Naczelnej wchodzą wszyscy członkowie partii.  

3. Obrady Rady Naczelnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Partii. W wyniku braku 

Przewodniczącego obrady prowadzi wiceprzewodniczący. 

4. W takcie trwania posiedzenia Rady Naczelnej, inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:  

a) Przewodniczącemu Partii; 

b) Co najmniej 2 członkom Rady Naczelnej; 

5. Do kompetencji Rady Naczelnej należy: 

a) Uchwalanie i zmiana Statutu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy członków; 

b) Określanie zasad ideowych i kierunków strategii politycznej Nacjonalistycznej 

partii Sarmacji; 

c) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu, połączeniu lub zawiązaniu koalicji 

Nacjonalistycznej partii Sarmacji z inną partią lub innymi partiami większością 

co najmniej 3/4 głosów, w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do 

głosowania. 

6. Przewodniczący Partii może podjąć decyzję w sprawach niecierpiących zwłoki, 

przypisanych do kompetencji Rady Naczelnej. Dla jej dalszej ważności wymagane jest 

jej zatwierdzenie przez Radę Naczelną na najbliższym jej posiedzeniu. 

X. Komitet Polityczny 

1. Komitet Polityczny to organ  reprezentujący partie na zewnątrz. 

2. W skład Komitetu Politycznego wchodzą: Przewodniczący Partii jako przewodniczący 

Komitetu Politycznego, wiceprzewodniczący, posłowie i wszyscy pełniący funkcję na 

szczeblu urzędowym. 

3. Przewodniczący Partii może wyznaczyć inne osoby mające uprawnienie do udziału w 

posiedzeniach Komitetu Politycznego z głosem doradczym.  

4. Do kompetencji Komitetu Politycznego należą: 



a) Prowadzenie bieżącej działalności ugrupowania; 

b) Ustalanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej zbierania; 

c) Wyznaczanie osoby pełniącej obowiązki Przewodniczącego Partii w przypadku 

gdy urzędujący Przewodniczący zrezygnował z funkcji, utracił lub zawiesił 

członkostwo w Nacjonalistycznej partii Sarmacji lub czasowo utracił możliwość 

sprawowania funkcji; 

d) Określenie zarządzania majątkiem Nacjonalistycznej partii Sarmacji; 

5. Przewodniczący Partii może podjąć decyzję w sprawach niecierpiących zwłoki, 

przypisanych do kompetencji Komitetu Politycznego. Dla jej dalszej ważności 

wymagane jest jej zatwierdzenie przez Komitet Polityczny na najbliższym jego 

posiedzeniu. 

XI. Majątek 

1. Majątek Nacjonalistycznej partii Sarmacji powstaje ze składek członkowskich lub/i z 

darowizn. 

2. Przewodniczący Partii sporządza coroczne sprawozdanie finansowe Nacjonalistycznej 

partii Sarmacji. 

XII. Postanowienia końcowe 

Zmianę Statutu uchwala Rada Naczelna głosami 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy upoważnionych do głosowania. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut powstał na podstawie Statutu Konfederacji Korony Polskiej 

Statut 
Nacjonalistycznej partii 

Sarmacji 


