
STATUT RUCHU NARODOWEGO 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Ruch Narodowy (dalej także "RN" lub "partia") jest partią polityczną, działającą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym oraz 

postanowieniami Statutu. 

2. Ruch Narodowy może używać nazwy skróconej "RN", "Konfederacja Ruch Narodowy", "Konfederacja 

ProPolska" oraz "Narodowcy". 

3. Symbolem Ruchu Narodowego jest znak słowno-graficzny przedstawiający orła białego w koronie na 

czerwonym tle i napis "Ruch Narodowy". Wzór symbolu stanowi załącznik nr 1 do Statutu. 

4. Ruch Narodowy posiada osobowość prawną. 

5. Siedzibą Ruchu Narodowego jest miasto stołeczne Warszawa. 

6. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Ruchu Narodowego oraz do reprezentowania Ruchu 

Narodowego na zewnątrz uprawnieni są działający samodzielnie Prezes Ruchu Narodowego oraz 

Skarbnik Ruchu Narodowego. 

  

§ 2 Cele 

Ruch Narodowy, uczestnicząc w życiu publicznym: 

- pracuje na rzecz polskiego interesu narodowego, pojmowanego zgodnie z tradycją polskiego ruchu 

narodowego i w zgodzie z katolicką nauką społeczną; 

- realizuje zasady i wartości zawarte w Deklaracji Ideowej Ruchu Narodowego; 

- wypracowuje Program Ruchu Narodowego i dąży do realizacji zawartych w nim celów; 

- kontynuuje i rozwija dziedzictwo polityczne poprzednich pokoleń polskich przywódców i mężów stanu, 

w szczególności tych związanych z ruchem narodowym; 

- organizuje i formuje środowiska i liderów, zdolnych odgrywać aktywną rolę w sporze o znaczenie i 

tożsamość polskiego narodu i państwa; 

- uczestniczy w bieżącej rywalizacji politycznej i debacie publicznej; 

- reprezentuje polskie środowisko narodowe w relacjach z instytucjami publicznymi i ze środowiskami i 

instytucjami spoza granic kraju. 

  

§ 3 Członkowie Ruchu Narodowego 

1. Członkostwo w Ruchu Narodowym nabywa się na zasadach opisanych w §4 Statutu. 

2. Członek RN ma prawo: 

- udziału w Zebraniach Koła i Zjazdach Okręgu; 

- udziału w zebraniach innych władz RN, o ile zostali do nich powołani, wybrani lub wydelegowani; 

- czynnego i biernego udziału w wyborze władz RN, na zasadach określonych Statutem, pod warunkiem 

opłacenia wszystkich składek członkowskich należnych za cały okres członkostwa; 
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- kandydowania w wyborach do organów władzy państwowej i samorządowej z ramienia Ruchu 

Narodowego, pod warunkiem uzyskania zgody odpowiednich władz RN; 

- używania nazw i symboli Ruchu Narodowego. 

3. Członek Ruchu Narodowego ma obowiązek: 

- przestrzegania niniejszego Statutu oraz innych aktów prawa wewnętrznego wydanych na jego podstawie 

przez władze RN; 

- przykładnego, obywatelskiego i moralnego postępowania w życiu publicznym i prywatnym; 

- terminowego opłacania składek członkowskich, w wysokości i na zasadach ustalonych przez władze RN; 

- sumiennego wykonywania powierzonych im zadań i obowiązków; 

- aktywnego uczestnictwa w działalności publicznej; 

- udziału w Zebraniach Koła i Zjazdach Okręgu, a także zebraniach władz RN, do których zostali 

powołani, wybrani lub delegowani; 

- udzielania zgodnych z prawdą wyjaśnień w postępowaniach prowadzonych przez Główną Komisję 

Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński; 

- aktywnego uczestnictwa w kampaniach wyborczych. 

4. Prezes Ruchu Narodowego może nadawać członkostwo honorowe w Ruchu Narodowym. Nadając 

członkostwo honorowe, Prezes Ruchu Narodowego określa zakres praw i obowiązków przysługujących 

członkowi honorowemu Ruchu Narodowego. Postanowienia §4 ust. 1 oraz §5 ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 4 Kandydaci do Ruchu Narodowego 

1. Kandydatem do Ruchu Narodowego (dalej: "kandydat") może zostać osoba, która: 

- jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej; 

- ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

- korzysta z pełni praw publicznych; 

- zaakceptuje cele Ruchu Narodowego, jego Statut, Deklarację Ideową i Program. 

2. Status kandydata uzyskuje się w momencie łącznego spełnienia wszystkich następujących warunków: 

- złożenia zgłoszenia do Ruchu Narodowego; 

- zatwierdzenia zgłoszenia przez Okręgowego Koordynatora Rekrutacji lub właściwego Prezesa Koła; 

- opłacenia pierwszej składki członkowskiej. 

3. Zgłoszenie może zostać odrzucone przez Okręgowego Koordynatora Rekrutacji lub Prezesa Koła. 

4. W wypadku, gdy osoba składająca zgłoszenie do Ruchu Narodowego: 

- pełni (lub pełniła w przeszłości) funkcję publiczną, 

- jest członkiem innej partii politycznej, 

warunkiem uzyskania statusu kandydata jest także wyrażenie przez Krajowego Koordynatora Rekrutacji 

zgody na zatwierdzenie zgłoszenia. 

5. Kandydat ma prawo udziału w Zebraniach Koła i Zjazdach Okręgu. 
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6. Kandydat ma obowiązki określone w §3 ust. 3 Statutu. 

7. Kandydat może zostać członkiem Ruchu Narodowego w momencie łącznego spełnienia wszystkich 

następujących warunków: 

- pozostawania kandydatem przez okres co najmniej 6 miesięcy (staż kandydacki); 

- złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej; 

- zatwierdzenia deklaracji członkowskiej przez Prezesa Okręgu, co jest równoznaczne z zaliczeniem stażu 

kandydackiego. 

8. Prezes Okręgu może w dowolnym momencie trwania stażu kandydackiego odmówić zaliczenia stażu 

kandydackiego, co jest równoznaczne z pozbawieniem statusu kandydata. 

9. Prezes Okręgu niezwłocznie po zatwierdzeniu deklaracji członkowskiej przekazuje ją Skarbnikowi Ruchu 

Narodowego. 

10. Od decyzji o odmowie zaliczenia stażu kandydackiego przysługuje odwołanie do Sekretarza Ruchu 

Narodowego. 

11. Prezes Ruchu Narodowego może przyjąć deklarację członkowską i nadać członkostwo w Ruchu 

Narodowym z pominięciem niektórych lub wszystkich wymogów dotyczących: złożenia i przyjęcia 

zgłoszenia, opłacenia pierwszej składki członkowskiej, odbycia stażu kandydackiego. Prezes Ruchu 

Narodowego może również skrócić dla wskazanego kandydata okres stażu kandydackiego niezbędny do 

nabycia członkostwa w Ruchu Narodowym. 

12. Zarząd Główny ustala formę i wzór zgłoszenia do Ruchu Narodowego oraz wzór deklaracji 

członkowskiej. 

§ 5 Ustanie członkostwa w Ruchu Narodowym 

1. Członkostwo w Ruchu Narodowym ustaje wskutek: 

- śmierci; 

- utraty obywatelstwa polskiego; 

- pozbawienia praw publicznych; 

- ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego; 

- rezygnacji z członkostwa; 

- wykluczenia z Ruchu Narodowego; 

- rozwiązania Ruchu Narodowego. 

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do utraty statusu kandydata, z zastrzeżeniem §4 ust. 8 

Statutu. 

§ 6 Rejestr Członków Ruchu Narodowego 

1. Członkowie RN podlegają wpisowi do Rejestru Członków Ruchu Narodowego (dalej: "Rejestr"). 
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2. W oparciu o Rejestr ustala się stan członkowski Ruchu Narodowego, prawidłowość opłacania składek 

członkowskich przez poszczególnych członków RN, a także czynne i bierne prawo wyborcze członka RN 

na Zebraniu Koła, Zjeździe Okręgu i Kongresie. 

3. Rejestr jest prowadzony przez Skarbnika Ruchu Narodowego. Skarbnik Ruchu Narodowego może w 

drodze zarządzenia dookreślić zasady prowadzenia i udostępniania Rejestru, oraz obowiązki Skarbników 

Okręgów w zakresie dostarczania i aktualizowania informacji niezbędnych do prowadzenia Rejestru, jak 

również obowiązki w zakresie egzekwowania składek członkowskich. 

§ 7 Majątek Ruchu Narodowego i składki członkowskie 

1. Majątek Ruchu Narodowego pochodzi ze składek członkowskich, darowizn i innych źródeł 

dopuszczanych przez prawo. 

2. Zarząd Główny w drodze uchwały określa wysokość składek członkowskich, których opłacanie jest 

obowiązkiem każdego członka RN i kandydata. 

3. Skarbnik Ruchu Narodowego może wydawać instrukcje, określające zasady opłacania składek 

członkowskich.  

4. Zarząd Główny w drodze uchwały może nałożyć dodatkowe (stałe lub jednorazowe) składki na członków 

RN i kandydatów - wszystkich lub należących do określonych grup. Obowiązek opłacania dodatkowych 

składek może być związany w szczególności z pełnieniem określonych funkcji lub z uczestnictwem w 

organizowanych przez RN szkoleniach lub wydarzeniach. 

5. Skarbnik Ruchu Narodowego może w uzasadnionych przypadkach zwolnić członka RN lub kandydata z 

obowiązku płacenia wszystkich lub niektórych składek, jak również umorzyć w całości lub w części 

należności z tytułu składek członkowskich. 

6. Zarząd Okręgu może w drodze uchwały nałożyć na członków Okręgu obowiązek opłacania składek 

okręgowych. Skarbnik Okręgu uzgadnia ze Skarbnikiem RN zasady i warunki techniczne opłacania 

składek okręgowych. 

7. Prezes Koła może w drodze zarządzenia nałożyć na członków Koła obowiązek opłacania składek 

lokalnych. Prezes Koła uzgadnia ze Skarbnikiem RN zasady i warunki techniczne opłacania składek 

lokalnych. 

8. Skarbnik Ruchu Narodowego może doprecyzować zasady nakładania, opłacania i egzekwowania składek 

okręgowych i lokalnych. Skarbnik Ruchu Narodowego może również wstrzymać lub zakazać pobierania 

składek we wskazanych strukturach. 

§ 8 Struktury Ruchu Narodowego 

1. Ruch Narodowy działa przez struktury na szczeblu lokalnym (Koła), regionalnym (Okręgi) i krajowym. 

2. Okręgi są powoływane, zmieniane i likwidowane uchwałami Zarządu Głównego. Okręg może 

obejmować terytorium jednego lub więcej województw, lub terytorium oznaczonej części województwa. 
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3. Koła są powoływane, zmieniane i likwidowane uchwałami Zarządu Okręgu. Koło może obejmować 

terytorium jednej lub więcej gmin, lub terytorium oznaczonej części gminy. Całe terytorium Koła musi 

mieścić się w obrębie terytorium jednego Okręgu. 

4. Członek RN należy do Okręgu właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Skarbnik Ruchu Narodowego 

może w uzasadnionych przypadkach przypisać członka RN do innego Okręgu niż Okręg właściwy dla 

jego miejsca zamieszkania. 

5. Członek RN należy do Koła właściwego dla jego miejsca zamieszkania, o ile takie Koło zostało powołane.  

Prezes Okręgu może przypisać członka RN do innego Koła niż Koło właściwe dla jego miejsca 

zamieszkania. 

6. Członek RN ma obowiązek zawiadomić o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania władze Kół i  

Okręgów, których dotyczy zmiana. Skarbnik Okręgu informuje Skarbnika Ruchu Narodowego o 

zmianach miejsca zamieszkania swoich członków. 

7. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio do kandydatów. 

§ 9 Władze Ruchu Narodowego 

1. Władzami Koła są: 

- Zebranie Koła; 

- Prezes Koła; 

- Zarząd Koła, jeżeli został powołany. 

2. Władzami Okręgu są: 

- Zjazd Okręgu; 

- Prezes Okręgu; 

- Zarząd Okręgu. 

3. Władzami krajowymi Ruchu Narodowego są: 

- Kongres Ruchu Narodowego; 

- Prezes Ruchu Narodowego; 

- Zarząd Główny; 

- Rada Polityczna; 

- Główna Komisja Rewizyjna; 

- Główny Sąd Koleżeński. 

4. Mandat do pełnienia funkcji, pochodzący z wyboru lub powołania, wygasa w wypadku: 

- upływu kadencji; 

- złożenia rezygnacji; 

- ustania członkostwa w Ruchu Narodowym; 

- w innych wypadkach przewidzianych Statutem. 

5. Mandat członka Zarządu Głównego (w tym mandat Prezesa Ruchu Narodowego), członka Głównej 

Komisji Rewizyjnej i sędziego Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą być ze sobą łączone. 
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6. Wszystkie kolegialne władze RN podejmują uchwały bezwzględną większością głosów, o ile przepis 

szczególny nie stanowi inaczej. Nie stosuje się wymogu kworum, o ile przepis szczególny nie stanowi 

inaczej. 

7. O posiedzeniach kolegialnych władz ich członkowie zawiadamiani są w formie wiadomości e-mail lub 

telefonicznych wiadomości SMS. Zawiadomienie wysyła się na adres e-mail lub numer telefonu, które 

zostały podane w deklaracji członkowskiej lub które zostały ostatnio podane przez członka RN 

odpowiedniemu organowi odpowiedzialnemu za zwoływanie posiedzeń. Zawiadomienia wysłane na taki 

adres e-mail lub numer telefonu uważa się za prawidłowo doręczone. Aktualizacji adresu e-mail i numeru 

telefonu dokonuje się w formie wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub pisemnie. 

§ 10 Zebranie Koła 

1. Naczelnym organem Koła jest Zebranie Koła. W skład Zebrania Koła wchodzą wszyscy członkowie 

Koła. 

2. Zebranie Koła odbywa się przynajmniej raz w miesiącu i jest zwoływane przez Prezesa Koła. 

3. Do kompetencji Zebrania Koła należy: 

- wybór - spośród członków Koła - Prezesa Koła na 2-letnią kadencję; 

- zatwierdzanie planu działania Koła; 

- dokonywanie oceny działalności Koła i jego władz. 

§ 11 Prezes Koła i Zarząd Koła 

1. Prezes Koła kieruje działalnością Ruchu Narodowego na szczeblu lokalnym. 

2. Do kompetencji Prezesa Koła należy: 

- organizacja pracy Koła; 

- formułowanie stanowiska Ruchu Narodowego w bieżących sprawach politycznych na szczeblu 

lokalnym; 

- zwoływanie Zebrania Koła; 

- wykonywanie uchwał i zarządzeń władz RN wyższych szczebli; 

- reprezentowanie Koła wobec władz RN wyższych szczebli; 

- prowadzenie gospodarki finansowej Koła; 

- nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami na szczeblu lokalnym, po uzyskaniu zgody 

właściwych władz wyższego szczebla; 

- sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Koła i przedstawianie ich Zebraniu Koła oraz 

Zarządowi Okręgu; 

- przedstawianie sprawozdań i wyjaśnień na żądanie władz RN wyższych szczebli; 

- przedstawianie władzom RN wyższych szczebli propozycji kandydatów w wyborach do władz 

samorządowych na szczeblu gminnym i powiatowym; 

- przyjmowanie zgłoszeń do Ruchu Narodowego od kandydatów zamieszkałych na terytorium Koła; 
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- wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu; 

- wykonywanie innych zadań na szczeblu lokalnym niezastrzeżonych dla innych władz Koła. 

3. Prezes Koła może powołać Zarząd Koła, liczący od 2 do 6 osób. 

4. Prezes Koła może powierzyć Zarządowi Koła lub poszczególnym jego członkom wykonywanie 

określonych kompetencji. 

5. Prezes Koła może powierzyć członkowi Zarządu wykonywanie funkcji Wiceprezesa, Sekretarza lub 

Skarbnika Koła. 

6. Prezes Koła może w każdym czasie odwołać członka Zarządu Koła. 

7. Mandat wszystkich członków Zarządu Koła wygasa wraz z mandatem Prezesa Koła. 

8. Prezes Okręgu jest upoważniony do wykonywania w uzasadnionych przypadkach wszystkich uprawnień 

Prezesa Koła w każdym Kole wchodzącym w skład Okręgu. 

§ 12 Zjazd Okręgu 

1. Naczelnym organem Okręgu jest Zjazd Okręgu. W skład Zjazdu Okręgu wchodzą wszyscy członkowie 

Okręgu. 

2. Zjazd Okręgu odbywa się przynajmniej raz w roku i jest zwoływany przez Prezesa Okręgu. Zwołanie 

Zjazdu Okręgu wymaga uprzedniej zgody Sekretarza Ruchu Narodowego. Sekretarz Ruchu 

Narodowego może również zwołać Zjazd Okręgu z własnej inicjatywy. 

3. Zjazd Okręgu może odbywać się w formie zjazdu delegatów, gdy uzasadnia to duża liczba członków 

Okręgu. O przeprowadzeniu Zjazdu Okręgu w formie zjazdu delegatów decyduje Zarząd Główny, 

określając jednocześnie zasady wyboru delegatów. 

4. Do kompetencji Zjazdu Okręgu należy: 

- wybór Prezesa Okręgu na 2-letnią kadencję; 

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Okręgu, na wniosek Prezesa Okręgu; 

- zatwierdzanie planu działania Okręgu; 

- dokonywanie oceny działalności władz Okręgu oraz Kół działających w Okręgu. 

5. Niezwłocznie po zakończonym Zjeździe Okręgu Prezes Okręgu przekazuje Sekretarzowi Ruchu 

Narodowego protokół ze Zjazdu Okręgu. 

6. Przebieg Zjazdu Okręgu mają prawo obserwować członkowie władz krajowych Ruchu Narodowego. 

7. W wypadku stwierdzenia istotnych naruszeń Statutu na Zjeździe Okręgu, Zarząd Główny unieważnia 

Zjazd Okręgu i zwołuje nowy Zjazd Okręgu. 

8. Zarząd Główny może wydać uchwałę precyzującą zasady organizacji, przebiegu i głosowania na 

Zjazdach Okręgów. 

§ 13 Prezes Okręgu 

1. Prezes Okręgu kieruje działalnością Ruchu Narodowego na szczeblu regionalnym i stoi na czele Zarządu 

Okręgu. 
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2. Do kompetencji Prezesa Okręgu należy:  

- organizacja pracy Okręgu i koordynacja pracy Kół w Okręgu; 

- zwoływanie Zjazdu Okręgu; 

- przyjmowanie nowych członków Ruchu Narodowego, na zasadach określonych Statutem, i 

przekazywanie deklaracji członkowskich Skarbnikowi Ruchu Narodowego; 

- wykonywanie uchwał i zarządzeń władz krajowych Ruchu Narodowego; 

- reprezentowanie Okręgu wobec władz krajowych Ruchu Narodowego; 

- nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami na szczeblu regionalnym, po uzyskaniu zgody 

Zarządu Głównego; 

- sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Okręgu i przedstawianie ich Zjazdowi Okręgu oraz 

Zarządowi Głównemu; 

- przedstawianie sprawozdań i wyjaśnień na żądanie władz krajowych; 

- przedstawianie Zarządowi Głównemu propozycji kandydatów w wyborach do władz samorządowych 

na szczeblu wojewódzkim; 

- nadzorowanie prawidłowego wykonywania swoich kompetencji przez członków Zarządu Okręgu; 

- w uzasadnionych przypadkach - uchylanie zarządzeń i uchwał podjętych przez Prezesów Kół i  Zarządy 

Kół wchodzących w skład Okręgu; 

- wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu; 

- wykonywanie innych zadań na szczeblu regionalnym niezastrzeżonych dla innych władz Okręgu. 

3. Sekretarz Ruchu Narodowego jest upoważniony do wykonywania w uzasadnionych przypadkach 

wszystkich uprawnień Prezesa Okręgu w każdym Okręgu. 

§ 14 Zarząd Okręgu 

1. Zarząd Okręgu jest władzą wykonawczą Ruchu Narodowego na szczeblu regionalnym. 

2. Zarząd Okręgu składa się z Prezesa Okręgu i od 3 do 10 członków Zarządu Okręgu. 

3. Członków Zarządu Okręgu powołuje i odwołuje Zjazd Okręgu na wniosek Prezesa Okręgu. 

4. Do kompetencji Zarządu Okręgu należy: 

- formułowanie stanowiska Ruchu Narodowego w bieżących sprawach politycznych na szczeblu 

regionalnym; 

- uchwalanie regionalnego programu Ruchu Narodowego i innych dokumentów programowych, za 

akceptacją Zarządu Głównego; 

- powoływanie, zmienianie i likwidowanie Kół na terytorium Okręgu; 

- nakładanie składek okręgowych; 

- nakładanie kar dyscyplinarnych na zasadach określonych w Statucie; 

- wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa Okręgu lub władze krajowe RN; 

- wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu. 

5. Mandat wszystkich członków Zarządu Okręgu wygasa wraz z mandatem Prezesa Okręgu. 
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6. Posiedzenia Zarządu Okręgu zwołuje Prezes Okręgu lub Sekretarz Okręgu. 

7. Spośród członków Zarządu Okręgu, Prezes Okręgu powołuje: 

- co najmniej jednego Wiceprezesa Okręgu; 

- Skarbnika Okręgu; 

- Sekretarza Okręgu; 

- Okręgowego Koordynatora Rekrutacji. 

8. Funkcje w Zarządzie Okręgu mogą być łączone. Prezes Okręgu może tworzyć inne funkcje w ramach 

Zarządu Okręgu i poza nim, i upoważniać osoby powołane na te funkcje do wykonywania określonych 

kompetencji. 

9. Do kompetencji Skarbnika Okręgu należy: 

- prowadzenie gospodarki finansowej Okręgu; 

- przechowywanie dokumentacji finansowej Okręgu; 

- dostarczanie Skarbnikowi Ruchu Narodowego informacji niezbędnych do prowadzenia Rejestru 

Członków RN; 

- egzekwowanie składek członkowskich; 

- przedstawianie władzom okręgowym i krajowym Ruchu Narodowego sprawozdań i wyjaśnień w 

sprawach finansowych; 

- wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu lub powierzonych przez Prezesa Okręgu lub 

Skarbnika Ruchu Narodowego. 

10. Do kompetencji Sekretarza Okręgu należy: 

- zwoływanie, przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Zarządu Okręgu; 

- zwoływanie, przygotowywanie i protokołowanie Zjazdów Okręgu; 

- przechowywanie dokumentacji wewnętrznej Okręgu; 

- wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu lub powierzonych przez Prezesa Okręgu. 

11. Do kompetencji Okręgowego Koordynatora Rekrutacji należy: 

- weryfikacja zgłoszeń kandydatów do Ruchu Narodowego; 

- dostarczanie Skarbnikowi Okręgu i Skarbnikowi Ruchu Narodowego informacji o przyjętych 

zgłoszeniach kandydatów; 

- nadzorowanie wykonywania przez Prezesów Kół obowiązków w zakresie rekrutacji kandydatów; 

- wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu lub powierzonych przez Prezesa Okręgu lub 

Krajowego Koordynatora Rekrutacji. 

§ 15 Kongres Ruchu Narodowego 

1. Naczelną władzą Ruchu Narodowego jest Kongres Ruchu Narodowego (dalej: "Kongres"). W skład 

Kongresu wchodzą wszyscy członkowie Ruchu Narodowego. 

2. Kongres odbywa się przynajmniej raz w roku i jest zwoływany przez Prezesa Ruchu Narodowego. 
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3. Prezes Ruchu Narodowego może w uzasadnionych przypadkach zdecydować o przeprowadzeniu 

Kongresu w formie zjazdu delegatów. Delegatami na Kongres w takim wypadku są wszyscy członkowie 

władz krajowych Ruchu Narodowego, Prezesi Okręgów, pełnomocnicy okręgowi oraz delegaci wybrani 

wybrani przez Zjazdy Okręgów. Liczba delegatów wybieranych w danym Okręgu jest proporcjonalna do 

liczby członków RN należących do Okręgu. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa Zarząd Główny 

w uchwale przygotowującej Kongres. 

4. Zwołanie Kongresu dokonuje się poprzez zawiadomienie Prezesów Okręgów i pełnomocników 

okręgowych, którzy mają obowiązek przekazać informację o Kongresie wszystkim członkom RN w 

swoich Okręgach, oraz zawiadomienie Rady Politycznej. Postanowień §9 ust. 7 nie stosuje się. 

5. Do kompetencji Kongresu należy: 

- wybór Prezesa Ruchu Narodowego na 4-letnią kadencję; 

- wybór od 30 do 100 członków Rady Politycznej na 2-letnią kadencję; 

- wybór od 3 do 11 członków Głównej Komisji Rewizyjnej na 4-letnią kadencję; 

- wybór od 3 do 11 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego na 4-letnią kadencję; 

- podejmowanie decyzji o połączeniu Ruchu Narodowego z inną partią większością 2/3 głosów; 

- podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Ruchu Narodowego większością 2/3 głosów; 

- dokonywanie zmian Statutu. 

6. Zarząd Główny na wniosek Prezesa Ruchu Narodowego może podjąć uchwałę o skróceniu kadencji 

wszystkich wybieralnych władz krajowych Ruchu Narodowego. W takim wypadku Prezes Ruchu 

Narodowego niezwłocznie zwołuje Kongres w celu przeprowadzenia wyborów, a kadencja wszystkich 

wybieralnych władz krajowych RN kończy się w momencie wyboru przez Kongres nowego Prezesa 

Ruchu Narodowego. 

§ 16 Prezes Ruchu Narodowego 

1. Prezes Ruchu Narodowego kieruje działalnością Ruchu Narodowego i stoi na czele Zarządu Głównego. 

2. Do kompetencji Prezesa Ruchu Narodowego należy: 

- organizowanie i przewodzenie działalności Ruchu Narodowego; 

- reprezentowanie Ruchu Narodowego na zewnątrz i zaciąganie zobowiązań majątkowych; 

- zwoływanie Kongresu Ruchu Narodowego; 

- nadzorowanie działalności struktur Ruchu Narodowego; 

- nadzorowanie prawidłowego wykonywania swoich kompetencji przez członków Zarządu Głównego; 

- wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu; 

- wykonywanie innych zadań niezastrzeżonych dla innych władz Ruchu Narodowego. 

3. W wypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa przed upływem kadencji, wszystkie przewidziane Statutem 

kompetencje Prezesa są wykonywane przez Wiceprezesa. Jeżeli powołano więcej niż jednego 

Wiceprezesa, Prezes w pisemnym oświadczeniu złożonym na posiedzeniu Zarządu Głównego może 

wskazać Wiceprezesa, który w wypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa będzie tymczasowo wykonywał 
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obowiązki Prezesa. Oświadczenie może być w każdym czasie i w tej samej formie zmienione lub 

odwołane. Jeżeli Prezes nie złożył takiego oświadczenia przed wygaśnięciem mandatu, Zarząd Główny 

niezwłocznie po wygaśnięciu mandatu Prezesa wskazuje spośród Wiceprezesów w drodze uchwały 

Wiceprezesa wykonującego kompetencje Prezesa. Uchwała Zarządu Głównego nie może zostać 

zmieniona ani odwołana. 

4. W sytuacji przewidzianej w ust. 3 Wiceprezes wykonujący kompetencje Prezesa niezwłocznie zwołuje 

Kongres w celu przeprowadzenia wyborów. W takim wypadku kadencja wszystkich władz krajowych 

Ruchu Narodowego ulega skróceniu i kończy się w momencie wyboru nowego Prezesa Ruchu 

Narodowego. 

§ 17 Zarząd Główny 

1. Zarząd Główny jest władzą wykonawczą Ruchu Narodowego na szczeblu krajowym. 

2. Zarząd Główny składa się z Prezesa Ruchu Narodowego i od 4 do 20 członków Zarządu Głównego. 

3. Członków Zarządu Głównego powołuje i odwołuje Rada Polityczna na wniosek Prezesa Ruchu 

Narodowego. 

4. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Sekretarz Ruchu Narodowego lub Prezes Ruchu Narodowego. 

5. Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

- wskazywanie kandydatów Ruchu Narodowego w wyborach; 

- zawieranie porozumień wyborczych i nawiązywanie innych form współpracy z innymi organizacjami; 

- uchwalanie Programu Ruchu Narodowego i innych dokumentów programowych; 

- formułowanie stanowiska Ruchu Narodowego w bieżących sprawach politycznych; 

- nakładanie składek członkowskich; 

- nakładanie kar dyscyplinarnych na zasadach określonych w Statucie; 

- zatwierdzanie sprawozdań finansowych Ruchu Narodowego; 

- skracanie kadencji władz krajowych RN w trybie §15 ust. 6 Statutu; 

- wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa Ruchu Narodowego; 

- wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu. 

6. Mandat członka Zarządu Głównego wygasa wraz z końcem kadencji Rady Politycznej, w trakcie której 

zostały powołany do Zarządu Głównego. 

7. Spośród członków Zarządu Głównego Prezes Ruchu Narodowego powołuje: 

- co najmniej jednego Wiceprezesa Ruchu Narodowego; 

- Skarbnika Ruchu Narodowego; 

- Sekretarza Ruchu Narodowego; 

- Krajowego Koordynatora Rekrutacji. 

8. Funkcje w Zarządzie Głównym mogą być łączone. Prezes Ruchu Narodowego może tworzyć inne 

funkcje w ramach Zarządu Głównego i poza nim, i upoważniać osoby powołane na te funkcje do 

wykonywania określonych kompetencji. 
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9. Do kompetencji Skarbnika Ruchu Narodowego należy: 

- reprezentowanie Ruchu Narodowego na zewnątrz i zaciąganie zobowiązań majątkowych; 

- prowadzenie gospodarki finansowej Ruchu Narodowego; 

- sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych; 

- nadzór nad prowadzeniem księgowości Ruchu Narodowego; 

- przechowywanie dokumentacji finansowej Ruchu Narodowego; 

- prowadzenie Rejestru Członków Ruchu Narodowego; 

- gromadzenie deklaracji członkowskich; 

- egzekwowanie składek członkowskich; 

- nadzorowanie wykonywania obowiązków przez Skarbników Okręgów; 

- przedstawianie władzom krajowym RN sprawozdań i wyjaśnień w sprawach finansowych; 

- wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu lub powierzonych przez Prezesa Ruchu 

Narodowego. 

10. Do kompetencji Sekretarza Ruchu Narodowego należy: 

- koordynowanie działalności struktur Ruchu Narodowego; 

- koordynowanie ogólnokrajowych akcji Ruchu Narodowego; 

- zwoływanie, przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Rady Politycznej; 

- zwoływanie, przygotowywanie i protokołowanie posiedzeń Zarządu Głównego; 

- przechowywanie dokumentacji wewnętrznej Ruchu Narodowego; 

- w uzasadnionych przypadkach - uchylanie zarządzeń i uchwał podjętych przez Prezesów Okręgów i 

Zarządy Okręgów; 

- wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu lub powierzonych przez Prezesa Ruchu 

Narodowego. 

11. Do kompetencji Krajowego Koordynatora Rekrutacji należy: 

- ustalanie i egzekwowanie zasad rekrutacji i weryfikacji kandydatów do Ruchu Narodowego; 

- nadzorowanie wykonywania obowiązków przez Okręgowych Koordynatorów Rekrutacji; 

- wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu lub powierzonych przez Prezesa Ruchu 

Narodowego. 

§ 17 Rada Polityczna 

1. Rada Polityczna jest głównym organem konsultacyjnym Ruchu Narodowego. 

2. W skład Rady Politycznej wchodzą: 

- Prezes Ruchu Narodowego i członkowie Zarządu Głównego Ruchu Narodowego; 

- Prezesi Okręgów i pełnomocnicy okręgowi; 

- członkowie Rady Politycznej wybrani przez Kongres; 

- członkowie Rady Politycznej powołani przez Radę Polityczną w trakcie trwania jej kadencji. 
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3. Rada Polityczna może w trakcie kadencji powoływać nowych członków Rady Politycznej, w łącznej 

liczbie nie większej niż 50, na okres pozostałej części kadencji Rady Politycznej. 

4. Posiedzenia Rady Politycznej zwołuje Sekretarz Ruchu Narodowego lub Prezes Ruchu Narodowego. 

5. Rada Polityczna działa poza posiedzeniami w sposób ciągły, z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej, pod przewodnictwem Sekretarza Ruchu Narodowego. 

6. Do kompetencji Rady Politycznej należy: 

- podejmowanie uchwał w strategicznych sprawach politycznych; 

- dokonywanie oceny działalności Prezesa Ruchu Narodowego i Zarządu Głównego; 

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Głównego, na wniosek Prezesa Ruchu Narodowego; 

- powoływanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej i sędziów Głównego Sądu Koleżeńskiego w 

wypadku opróżnienia tych stanowisk przed upływem kadencji; 

- wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu. 

§ 18 Główna Komisja Rewizyjna 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest głównym organem kontrolnym Ruchu Narodowego. 

2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Głównej Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Rada 

Polityczna może powołać na to miejsce inną osobę, na okres pozostałej części kadencji Głównej Komisji 

Rewizyjnej. 

3. Pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji zwołuje Sekretarz Ruchu Narodowego. 

Główna Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego 

Głównej Komisji Rewizyjnej. 

4. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodzi posiedzeniom Głównej Komisji 

Rewizyjnej. 

5. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

- kontrolowanie gospodarki finansowej Ruchu Narodowego i prowadzenie postępowań wyjaśniających; 

- informowanie właściwych władz RN o wykrytych nieprawidłowościach w gospodarce finansowej Ruchu 

Narodowego. 

6. Główna Komisja Rewizyjna może żądać od wszystkich członków RN i kandydatów wyjaśnień w 

sprawach związanych z gospodarką finansową, a członkowie RN i kandydaci mają obowiązek tych 

wyjaśnień udzielić w sposób wyczerpujący i zgodny z prawdą. 

§ 19 Główny Sąd Koleżeński 

1. Główny Sąd Koleżeński jest naczelnym organem sądownictwa dyscyplinarnego Ruchu Narodowego. 

2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Głównego Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji, Rada 

Polityczna może powołać na to miejsce inną osobę, na okres pozostałej części kadencji Głównego Sądu 

Koleżeńskiego. 
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3. Pierwsze posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego w kadencji zwołuje Sekretarz Ruchu Narodowego. 

Główny Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego 

Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

4. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego zwołuje i przewodzi posiedzeniom Głównego Sądu 

Koleżeńskiego. 

5. Do kompetencji Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego należy: 

- organizacja pracy Sądu; 

- przechowywanie dokumentacji sądowej; 

- wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i wyznaczanie trzyosobowych 

składów orzekających; 

- doręczanie wyroków obwinionym i przekazywanie ich Sekretarzowi i Skarbnikowi Ruchu Narodowego. 

6. Główny Sąd Koleżeński prowadzi postępowania dyscyplinarne na zasadach określonych w §20 Statutu. 

7. Główny Sąd Koleżeński może uchwalić Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego określający 

szczegółowe zasady funkcjonowania Głównego Sądu Koleżeńskiego i prowadzenia postępowań 

dyscyplinarnych. 

§ 20 Odpowiedzialność dyscyplinarna 

1. Przewinieniem dyscyplinarnym jest: 

- naruszenie postanowień Statutu; 

- niestosowanie się do uchwał, zarządzeń, instrukcji i poleceń wydanych przez władze RN; 

- postępowanie sprzeczne z Deklaracją Ideową Ruchu Narodowego lub Programem Ruchu Narodowego; 

- nieopłacanie składek członkowskich; 

- popełnienie przestępstwa lub innego czynu podważającego zaufanie publiczne do Ruchu Narodowego. 

2. Karami dyscyplinarnymi są: 

- ustne upomnienie; 

- pisemna nagana; 

- zawieszenie w określonych prawach członka Ruchu Narodowego na czas określony lub nieokreślony; 

- zawieszenie we wszystkich prawach członka Ruchu Narodowego na czas określony lub nieokreślony; 

- wykluczenie z Ruchu Narodowego. 

3. W przypadku podejrzenia popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez członka RN lub kandydata, 

Główny Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie dyscyplinarne. Do składania zawiadomienia o 

podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego (dalej: "zawiadomienie") uprawnieni są wszyscy 

członkowie RN i wszystkie władze RN. Postępowanie toczy się z urzędu, a do jego wszczęcia nie jest 

wymagane złożenie zawiadomienia. Główny Sąd Koleżeński nie jest związany zakresem zawiadomienia. 

4. Postępowanie dyscyplinarne toczy się przed trzyosobowym składem orzekającym wyznaczonym przez 

Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego. W sytuacji, gdy podejrzany o popełnienie 
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przewinienia dyscyplinarnego jest Prezes Ruchu Narodowego lub członek Zarządu Głównego, skład 

orzekający składa się ze wszystkich sędziów Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

5. Główny Sąd Koleżeński może żądać w toku postępowania dyscyplinarnego wyjaśnień od wszystkich 

członków RN i kandydatów, a członkowie RN i kandydaci mają obowiązek tych wyjaśnień udzielić w 

sposób wyczerpujący i zgodny z prawdą. 

6. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne wykaże, że popełniono przewinienie dyscyplinarne, Główny Sąd 

Koleżeński wymierza karę dyscyplinarną w drodze wyroku wydanego większością 2/3 głosów składu 

orzekającego. 

7. W uzasadnionych przypadkach Główny Sąd Koleżeński może zawiesić podejrzanego o popełnienie 

przewinienia dyscyplinarnego w określonych lub we wszystkich prawach członka Ruchu Narodowego na 

okres trwania postępowania dyscyplinarnego. 

8. W przypadkach, gdy popełnienie przewinienia dyscyplinarnego nie budzi wątpliwości, a obwiniony nie 

pełni we władzach okręgowych lub krajowych RN żadnej funkcji pochodzącej z wyboru lub powołania, 

kara dyscyplinarna może być wymierzona w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Okręgu, do którego 

należy obwiniony. Uchwałę wraz z uzasadnieniem doręcza się obwinionemu, któremu przysługuje prawo 

do odwołania się do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Zarząd 

Okręgu przekazuje także uchwałę Sekretarzowi Ruchu Narodowego i Skarbnikowi Ruchu Narodowego. 

9. W przypadkach, gdy popełnienie przewinienia dyscyplinarnego nie budzi wątpliwości, kara 

dyscyplinarna może być wymierzona w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Główny. Uchwałę wraz z 

uzasadnieniem doręcza się obwinionemu, któremu przysługuje prawo do odwołania się do Głównego 

Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. 

10. Do postępowania odwoławczego przed Głównym Sądem Koleżeńskim stosuje się odpowiednio 

postanowienia dotyczące postępowania dyscyplinarnego. 

§ 21 Tworzenie i rozwiązywanie Okręgów 

1. Tworząc nowy Okręg, Zarząd Główny może powołać pełnomocnika okręgowego. 

2. W razie gdy w Okręgu wystąpią poważne naruszenia Statutu lub uchwał władz RN, naruszenia prawa, 

nieprawidłowości finansowe, utrata zdolności do samodzielnego funkcjonowania lub inne istotne 

uchybienia mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Okręgu, Zarząd Główny może skrócić 

kadencję wszystkich władz Okręgu i powołać pełnomocnika okręgowego. 

3. Celem pełnomocnika okręgowego jest osiągnięcie przez Okręg zdolności do samodzielnego i zgodnego ze 

Statutem działania oraz przeprowadzenie (za uprzednią zgodą Sekretarza Ruchu Narodowego) wyborów 

władz Okręgu. 

4. Mandat pełnomocnika okręgowego wygasa w momencie wyboru nowych władz Okręgu lub w momencie 

odwołania przez Zarząd Główny. 

5. Pełnomocnik okręgowy jednoosobowo wykonuje wszystkie zadania i ma wszystkie uprawnienia Prezesa 

Okręgu i Zarządu Okręgu. 
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§ 22 Tworzenie i rozwiązywanie Kół 

1. Tworząc nowe Koło, Zarząd Okręgu może powołać pełnomocnika lokalnego. 

2. W razie gdy w Kole wystąpią poważne naruszenia Statutu lub uchwał władz RN, naruszenia prawa, 

nieprawidłowości finansowe, utrata zdolności do samodzielnego funkcjonowania lub inne istotne 

uchybienia mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Koła, Zarząd Okręgu lub Zarząd Główny 

może skrócić kadencję władz Koła i powołać pełnomocnika lokalnego. 

3. Celem pełnomocnika lokalnego jest osiągnięcie przez Koło zdolności do samodzielnego i zgodnego ze 

Statutem działania oraz przeprowadzenie wyborów władz Koła. 

4. Mandat pełnomocnika lokalnego wygasa w momencie wyboru nowych władz Koła lub w momencie 

odwołania go przez organ, który go powołał. 

5. Pełnomocnik lokalny wykonuje wszystkie zadania i ma wszystkie uprawnienia Prezesa Koła. 

§ 23 Zmiana Statutu 

1. Zmiany Statutu uchwala Kongres Ruchu Narodowego. 

2. Zarząd Główny może w drodze jednomyślnej uchwały dokonać zmiany Statutu w zakresie: 

- zmiany nazwy partii (§1 ust. 1 oraz tytuł Statutu); 

- ustanowienia i zmiany nazw skróconych partii (§1 ust. 2 Statutu); 

- ustanowienia i zmiany symboli graficznych partii (§1 ust. 3 Statutu). 

§ 24 Przepisy przejściowe i końcowe 

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie w momencie jego uchwalenia przez Kongres Ruchu Narodowego. 

Poprzedni Statut Ruchu Narodowego zostaje uchylony. 

2. Natychmiast po uchwaleniu niniejszego Statutu Kongres Ruchu Narodowego przeprowadza wybory 

władz krajowych Ruchu Narodowego. 

3. Władze Okręgów wybrane pod rządami poprzedniego Statutu zachowują mandat do końca swojej 

kadencji, ustalonej na podstawie poprzedniego Statutu. Kompetencje poszczególnych władz Okręgu 

ulegają zmianie stosownie do brzmienia niniejszego Statutu. 

4. Władze Kół wybrane pod rządami poprzedniego Statutu zachowują mandat do końca swojej kadencji, 

ustalonej na podstawie poprzedniego Statutu. Kompetencje poszczególnych władz Koła ulegają zmianie 

stosownie do brzmienia niniejszego Statutu. 

5. Uchwały, zarządzenia, instrukcje i polecenia władz Ruchu Narodowego wydane pod rządami 

poprzedniego Statutu pozostają w mocy w zakresie, w jakim są zgodne z niniejszym Statutem. W 

zakresie, w jakim są niezgodne z niniejszym Statutem, tracą moc w momencie uchwalenia niniejszego 

Statutu. 

6. Postępowania dyscyplinarne wszczęte przed uchwaleniem niniejszego Statutu są kontynuowane w 

oparciu o postanowienia poprzedniego Statutu. 
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7. W odniesieniu do członków Ruchu Narodowego przyjętych w okresie 6 miesięcy poprzedzających 

uchwalenie niniejszego Statutu zachowują moc postanowienia dotyczące stażu kandydackiego zawarte w 

§3 ust. 12 poprzedniego Statutu.
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