Proponowane poprawki do Statutu Unii Polityki Realnej,
które będą rozpatrywane podczas najbliższego Konwentu:
P1
w art. 13 ust. 2 skreśla się słowa "i biernego"
P2
Art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie Z zastrzeżeniem art. 18 kandydat staje się
Członkiem Zwyczajnym po upływie w 6 miesięcy od wypełnienia deklaracji i zapłaty
składki.
P3
Skreśla się art. 16.
P4
Art. 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie "wyboru 5 członków Rady Głównej"
1. W skład Rady Głównej wchodzi 5 członków wybranych przez Konwent oraz
Członkowie Prezydium.
2. Prezes zostaje przewodniczącym Rady.
3. W obradach Rady brać może udział bez prawa głosu głosu Przewodniczący
Centralnej Komisji Rewizyjnej.
4. Rada Główna może większością dwóch trzecich członków podjąć uchwałę o
poszerzeniu swojego składu o dodatkowych trzech członków. Nowych członków
wybiera wówczas Rada Główna większością dwóch trzecich członków. Kadencja
dodatkowych członków wygasa z chwilą otwarcia Konwentu zwykłego bądź
nadzwyczajnego. W obu powyższych głosowaniach nie mają prawa udziału Prezesi
Okręgów.
P5
Art. 36 ust.4 otrzymuje brzmienie "wyboru 5 członków Sądu Naczelnego"
Art. 62 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie "Sąd Naczelny składa się z 5 Sędziów."
Art. 67. otrzymuje brzmienie

1. Sąd Naczelny może usunąć Członka UPR uchwałą podjętą bezwzględną
większością głosów w składzie sędziowskim liczącym minimum 4 Sędziów.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Odwołanie rozpatrywane jest przez pełny skład Sędziów i
Prezesa Sądu, który przewodniczy rozprawie.
3. Jeżeli sprawa dotyczy Sędziego nie może zostać on wyznaczonym do składu
orzekającego a w wypadku odwołania jego głos nie jest brany pod uwagę.
4. W przypadku uchybień mniejszej wagi Sąd Naczelny może orzec karę upomnienia
lub nagany. Do orzekania wskazanych kar ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
P6
Art. 36 ust.4 otrzymuje brzmienie "w uzasadnionych przypadkach odwołania
członków Sądu Naczelnego bezwzględną większością głosów i wyboru nowych
członków na ich miejsce"
Art. 62 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie "Sąd Naczelny składa się z 5 Sędziów."
Art. 67. otrzymuje brzmienie
1. Sąd Naczelny może usunąć Członka UPR uchwałą podjętą bezwzględną
większością głosów w składzie sędziowskim liczącym minimum 4 Sędziów.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Odwołanie rozpatrywane jest przez pełny skład Sędziów i
Prezesa Sądu, który przewodniczy rozprawie.
3. Jeżeli sprawa dotyczy Sędziego nie może zostać on wyznaczonym do składu
orzekającego a w wypadku odwołania jego głos nie jest brany pod uwagę.
4. W przypadku uchybień mniejszej wagi Sąd Naczelny może orzec karę upomnienia
lub nagany. Do orzekania wskazanych kar ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
P7
w art. 31 dodaje się ust. 7 o brzmieniu "Rada Programowa"
dodaje się
ROZDZIAŁ VIII A: Rada Programowa
Art. 74A Rada Programowa liczy od 3 do 10 członków.
Art. 74B
1.Członkowie Rady Programowej wybierani są spośród członków o szczególnych
zasługach dla idei głoszonych przez Unię Polityki Realnej.
2. Członków Rady Programowej wybiera na Konwent lub Rada Główna większością
dwóch trzecich członków za radą i zgodą Prezesa Sądu Naczelnego. Wybór
dokonywany jest na czas nieokreślony.

3. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje na mocy uchwały Rady Głównej
podjętej większością trzech czwartych członków a także w razie orzeczenia wobec
członka Rady Programowej przez Sąd Naczelny kary nagany.
74C
Członkowie Rady Programowej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego.
Art. 74D
1.Rada Programowa opracowuje propozycje zmian i uaktualnień do programu Unii
Polityki Realnej
2. Rada Programowa może formułować do pozostałych władz postulaty i zapytania
dotyczące działań służących realizacji programu partii.
3. W razie skierowania przez Radę Programową wniosku o usunięcie członka z
szeregów partii, dla podjęcia przez Sąd Naczelny uchwały o usunięciu członka o
której stanowi art. 67 ust. 1 wystarczająca jest zwykła większość głosów.
4. Swoje kompetencje Rada Programowa wykonuje poprzez podejmowanie uchwał.

