
STATUT 

Komunistycznej Partii Czesnoradu 

Uchwalony przez I Zjazd KPC 

 

ROZDZIAŁ I 

Prawa i obowiązki członków. 

Art. 1. 

Członkiem partii może został wyłącznie osoba, która uznaje zasady ideowe oraz statut Partii. 

Art. 2. 

1. Członek partii powinien być świadom swoich obowiązków i sumiennie z nich się wywiązywać. 

2. Obowiązkiem członka partii jest: 

a. Brać czynny udział w życiu politycznym Partii i uczestniczyć w wszelkich zebraniach i 

działalnościach oraz dążyć do urzeczywistnienia polityki Partii, 

b. Bycie wiernym zasadom zawartych w statucie Partii oraz ideom komunistycznym i 

internacjonalistycznym. 

c. strzec ideowej i organizacyjnej jedności Partii, 

d. dbać o wysoki poziom moralny, być skromnym, szczerym i uczciwym wobec Partii i 

ludzi pracy, 

e. zwalczać wszelkie przejawy zła i nieprawości w życiu społecznym; członkom partii nie 

wolno zatajać złego stanu rzeczy, przymykać oko na niewłaściwe postępowanie 

mogące wyrządzić szkodę interesom Partii i Państwa Ludowego, 

f. przestrzegać dyscypliny partyjnej i państwowej, która obowiązuje w równym stopniu 

wszystkich członków partii, 

g. dbanie o ścisłą więź ze społeczeństwem i wyjaśniać sens działalności Partii, 

h. rzetelnie wykonywanie swojej pracy, a własnym przykładem pobudzać innych do 

pracy i rozwoju Państwa Ludowego. 

Art. 3. 

1. Członek partii posiada również prawa, które przysługują mu wraz z wstąpieniem do Partii. 

2. Członek partii ma prawo do: 

a. Wypowiadania się na zebraniach i wszelkich działalnościach Partii oraz w prasie, 

przyczyniając się w ten sposób do kształtowania polityki Partii, 

b. Krytykowania i omawiania na zebraniach partyjnych pracę lub postępowanie każdego 

członka, działacza partii i organów Partii, 

c. Bycia wybieranym do wszelkich władz partyjnych oraz uczestniczenia w ich 

wybieraniu na zasadach określonych w statucie, 

d. Zwracania się z pytaniami i oświadczeniami do organów Partii wszystkich szczebli. 

 

ROZDZIAŁ II 

Nabycie lub utrata członkostwa. 

Art. 4. 



Członkiem partii może zostać osoba, która: 

1) Wykazuje się nienaganną postawą moralną, 

2) Akceptuje statutowe zasady Partii i pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie polityki Partii, 

3) Nie należy do żadnej partii politycznej; wyjątkiem stanowią komunistyczne lub socjalistyczne 

partie polityczne, 

4) Nie złamała prawa państwowego, 

5) Wykazuje się nieprzerwalną aktywnością, tzn. przerwa od aktywności nie wyniosła więcej niż 

dwa miesiące. 

Art. 5. 

1. Przyjęcie w poczet członków następuje na wniosek osoby zainteresowanej, po złożeniu przez 

nią pisemnej deklaracji członkostwa. 

2. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje: 

a. Sekretarz Generalny wraz z Podsekretarzem Generalnym, 

b. Zjazd. 

3. W przypadku podjęcia uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków, osoba 

zainteresowana może ponownie zwrócić się o przyjęcie, po upływie co najmniej 3 miesięcy. 

Art. 6. 

Członkostwo ustaje z chwilą: 

1) Złożenia rezygnacji z członkostwa, 

2) Śmierci członka, 

3) Trwałej utraty zdolności do czynności prawnych, 

4) Podjęcia przez Sekretarza Generalnego uchwały o wykluczeniu z Partii, 

5) Braku aktywności wynoszącego więcej niż 2 miesiące, 

6) Likwidacji Partii. 

Art. 7. 

Sekretarz Generalny podejmuje uchwałę, o której jest mowa w art. 6 pkt. 4, w stosunku do członka, 

który: 

1) Dopuszcza się rażącego naruszenia statutu, 

2) Działa na szkodę Partii, 

3) Dopuszcza się czynu powodującego utratę zaufania, 

4) Uporczywie uchyla się od wykonywania swoich statutowych obowiązków. 

 

ROZDZIAŁ III 

Struktura organizacyjna Partii. 

Art. 8. 

1. Organizacje terenowe Partii i jej działalność jest zgodna z podziałem administracyjnym 

Republiki Socjalistycznej Czesnoradu. 

2. Organizacjami terenowymi Partii są: 

a. Organizacje Miejskie, 

b. Organizacje Obwodowe, 

c. Organizacje Dystryktowe. 



Art. 9. 

1. Organizacje Miejskie składają się z Komitetu Miejskiego i Sekretarza Miejskiego. 

2. Sekretarz Miejski przewodniczy Komitetowi Miejskiego. 

3. Do zadań Komitetu Miejskiego należy: 

a. Wybór Sekretarza Miejskiego, 

b. Uchwalenie planu pracy i działania Sekretarza Miejskiego, 

c. Podejmowanie działań na obszarze funkcjonowania danego Komitetu, zmierzających 

do zwiększenia poparcia Partii oraz pobudzających do pracy i zwiększania dobrobytu 

w Państwie Ludowym. 

4. Do zadań Sekretarza Miejskiego należy: 

a. Nadzorowanie działań Komitetu Miejskiego, 

b. Realizacja i wdrożenie działań podjętych przez Komitet Miejski. 

5. Organizacje Miejskie podlegają organizacją Obwodowym lub samemu Sekretarzowi 

Generalnemu. 

Art. 10. 

1. Organizacje Obwodowe składają się z Komitetu Obwodowego i II Sekretarza. 

2. II Sekretarz przewodniczy Komitetowi Obwodowemu. 

3. Do zadań Komitetu Obwodowego należy: 

a. Wybór II Sekretarz, 

b. Uchwalenie planu pracy i działania II Sekretarz, 

c. Podejmowanie działań na obszarze funkcjonowania danego Komitetu, zmierzających 

do zwiększenia poparcia Partii oraz pobudzających do pracy i zwiększania dobrobytu 

w Państwie Ludowym. 

4. Do zadań II Sekretarza należy: 

a. Nadzorowanie działań Komitetu Obwodowego, 

b. Realizacja i wdrożenie działań podjętych przez Komitet Obwodowy. 

5. Organizacje Obwodowe podlegają organizacją Dystryktowym lub samemu Sekretarzowi 

Generalnemu. 

Art. 11. 

1. Organizacje Dystryktowe składają się z Komitetu Dystryktowego i I Sekretarza. 

2. I Sekretarz przewodniczy Komitetowi Dystryktowemu. 

3. Do zadań Komitetu Dystryktowego należy: 

a. Wybór II Sekretarz, 

b. Uchwalenie planu pracy i działania I Sekretarz, 

c. Podejmowanie działań na obszarze funkcjonowania danego Komitetu, zmierzających 

do zwiększenia poparcia Partii oraz pobudzających do pracy i zwiększania dobrobytu 

w Państwie Ludowym. 

4. Do zadań I Sekretarza należy: 

a. Nadzorowanie działań Komitetu Dystryktowego, 

b. Realizacja i wdrożenie działań podjętych przez Komitet Dystryktowy. 

5. Organizacje Dystryktowe podlegają Komitetowi Centralnemu lub samemu Sekretarzowi 

Generalnemu. 

 



ROZDZIAŁ IV 

Centralne organy Partii. 

Art. 12. 

1. Najwyższą władzą Partii jest Zjazd. 

2. Do wyłącznych kompetencji Zjazdu należy: 

a. Ustalanie programu oraz planu działania Partii, 

b. Dokonywanie zmian w statucie, 

c. Dokonywanie wyborów do Komitetu Centralnego oraz Sekretarza Generalnego. 

3. Decyzje na Zjazdach podejmowane są w sposób demokratyczny i prowadzone w głosowaniu 

tajnym. 

Art. 13. 

1. Zjazd Partyjny zwoływany jest przez Komitet Centralny, za zgodą Sekretarza Generalnego. 

2. W czasie zorganizowania Zjazdu, Komitet Centralny ustala czas i miejsce Zjazdu Partii. 

3. Zjazd Partii zostaje ogłoszony przez Komitet Centralny nie później niż 14 dni przed otwarciem 

Zjazdu. 

4. Komitet Centralny ustala liczbę delegatów, przypadająca na Miasto, w porozumieniu z 

Sekretarzem Generalnym. 

Art. 14. 

1. W okresie między zjazdami, najwyższą funkcję pełni Komitet Centralny. 

2. Na czele Komitetu Centralnego przewodniczy Sekretarz Generalny. 

3. Do zadań Komitetu Centralnego, w porozumieniu z Sekretarzem Generalnym, należy: 

a. Reprezentowanie Partii na zewnątrz, 

b. Powoływanie i kierowanie instytucjami partyjnymi, 

c. Rozporządzanie kadrami Partii, 

d. Zarządzanie majątkiem i funduszami Partii, 

e. Nadawanie kierunku Partii, 

f. Kontrolowanie członków partii zajmujących kierownicze stanowiska o znaczeniu 

ogólnokrajowym, z wyłączeniem głowy państwa i zastępcy. 

4. Sekretarz Generalny nadzoruje działania Komitetu Centralnego. 

5. Zastępcą Sekretarza Generalnego jest Podsekretarz Generalny. 

 

ROZDZIAŁ V 

Symbole Partii. 

Art. 15. 

1. Godłem Partii jest znak złotego młota z pół kołem zębatym. 

2. Logiem Partii jest złoty młot z pół kołem zębatym, na tle czerwonej gwiazdy, pod którą 

znajduje się napis „Komunistyczna Partia Czesnoradu”. 

3. Logo Partii znajduje się w załączniku nr. 1. 

4. Sztandarem Partii jest prostokąt w kolorze jednolicie czerwonym, o wymiarach 5:8. 

5. Skrót nazwy Partii brzmi: „KPC”. 

6. Hymnem Partii jest „Międzynarodówka”. 

 



ROZDZIAŁ VI 

Przypisy końcowe. 

Art. 16. 

1. Do dokonania zmian w statucie, w tym zmiany nazwy Partii, uprawniony jest jedynie Zjazd. 

2. Zjazd dokonuje zmian w Statucie zwykłą większością głosów oraz po zatwierdzeniu zmian 

przez Sekretarza Generalnego. 

Art. 17. 

Zjazd może podjąć uchwałę o likwidacji Partii lub połączeniu jej z innymi partiami, zwykłą większością 

głosów obecnych delegatów oraz po zatwierdzeniu przez Sekretarza Generalnego i Podsekretarza 

Generalnego. 

 

Załącznik nr.1 

 


