Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/01./2009
Zarządu Krajowego SDPL w sprawie
zasad przyjmowania członkiń i członków
do Socjaldemokracji Polskiej

Zasady przyjmowania członkiń i członków do Socjaldemokracji Polskiej
I. Zasady składania i rozpatrywania deklaracji członkowskich
1. Kandydat na członka SDPL składa Deklarację członkowską (zwaną dalej „Deklaracją” i określoną w
załączniku) do przewodniczącego zarządu powiatowego SDPL lub pełnomocnika powiatowego SDPL. W
sytuacji, gdym nie w powiecie nie ma organizacji powiatowej SDPL, Deklarację członkowska należy złożyć
bezpośrednio do zarządu okręgowego SDPL.

2. Przewodniczący zarządu powiatowego lub pełnomocnik powiatowy w ciągu 14 dni przekazuje złożoną
Deklarację do przewodniczącego zarządu okręgowego SDPL.

3. Zarząd okręgowy rozpatruje otrzymaną Deklarację na najbliższym posiedzeniu.
4. Decyzję o przyjęciu do partii zarząd okręgowy podejmuje bezwzględną większością głosów. Potwierdzeniem
decyzji jest wypełnienie przez przewodniczącego zarządu okręgowego odpowiedniego pola na odwrocie
Deklaracji.

5. Decyzję o przyjęciu do SDPL przewodniczący zarządu okręgowego dostarcza nowemu członkowi SDPL w
formie pisemnej.

6. Zarząd okręgowy oryginał Deklaracji z adnotacją, o której mowa w pkt 5, niezwłocznie przekazuje do Biura
Zarządu Krajowego SDPL.

7. Kandydat na członka SDPL lub członek zarządu okręgowego, niezgadzający się z decyzją o przyjęciu lub nie
przyjęciu do partii, mogą zwrócić się, w ciągu 14 dni, do Zarządu Krajowego o rozstrzygnięcie o przyjęciu do
partii.

II. Ewidencja członków SDPL
8. Zarząd Krajowy SDPL prowadzi ewidencję wszystkich członków SDPL na podstawie informacji uzyskanych
od przewodniczących zarządów okręgowych.

9. Przewodniczący zarządu okręgowego SDPL przekazuje do Biura Zarządu Krajowego SDPL do 5 dnia każdego
miesiąca zbiorczą informację o zmianach w stanie członkowskim organizacji wojewódzkiej w miesiącu
poprzednim, obejmującą wykazy:
a. przyjętych członków SDPL,
b. osób, które utraciły członkostwo w SDPL,
c. osób, wobec których stwierdzono ustanie członkostwa w SDPL,
d. osób, które zawiesiły swoje członkostwo w SDPL.
Do informacji dołącza się kserokopie dokumentów potwierdzających zaistniałe zmiany (pkt b, c ,d).

10. Ewidencja członków SDPL prowadzona jest w formie elektronicznej.
11. Do 15 dnia każdego miesiąca Zarząd Krajowy przekazuje przewodniczącym zarządów okręgów wykaz
członków danej organizacji okręgowej w podziale na organizacje powiatowe.

12. Organ SDPL, zarządzający wybory przewodniczącego SDPL, przewodniczących organizacji okręgowych i
powiatowych lub zwołujący okręgowe/powiatowe zgromadzenie ogólne członków, dołącza do odpowiedniej
uchwały wykaz członków z SDPL z obszaru objętego uchwałą i wpisanych w dniu podjęcia decyzji do
ewidencji prowadzonej przez Zarząd Krajowy.

III. Przepisy przejściowe
13. Deklaracje członkowskie złożone do przewodniczącego zarządu powiatowego lub pełnomocnika powiatowego
na dotychczasowych zasadach i według dotychczasowego wzór zachowują aktualność. Postępowanie w
sprawie przyjęcia osób, które złożyły te deklaracje, odbywa się zgodnie z niniejszymi zasadami.
14. Do czasu wyboru zarządów okręgowych kompetencje i obowiązki przypisane zarządom okręgowym w
punktach 1-12 niniejszych zasad są wykonywane przez zarządy wojewódzkie SDPL.
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