DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA
Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/11/2014 Zarządu DB
z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie skierowania wniosku do WZC
o wykluczenie Krzysztofa Szewczyka z członkostwa w DB

UZASADNIENIE
Zgodnie ze Statutem Demokracji Bezpośredniej nadrzędnym celem DB jest wprowadzenie
nowoczesnej demokracji bezpośredniej w Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie DB, podpisując
deklarację przystąpienia do DB oswiadczają, że zapoznali się ze Statutem partii, jej programem i
w pełni je akceptują. Akceptują także uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. W oparciu o
program partii Demokracja Bezpośrednia postanowiła decyzją Walnego Zgromadzenia Członków
o samodzielnym starcie w wyborach samorządowych w 2014 roku, a co za tym idzie upoważniła
członków zespołów terenowych do kształtowania list kandydatów spośród osób, które w pełni
akceptują i popierają idee demokracji bezpośredniej zawarte w programie DB. Uchwała
przewiduje także tryb udzielania poparcia przez zespoły okręgowe (na poziomie powiatu)
poszczególnym kandydatom innych komitetów oraz całym komitetom - w założeniu, głównie
niepartyjnym. Artykuł ten brzmi:
Art. 27.
1. Walne Zgromadzenie Członków upoważnia zespoły okręgowe do prowadzenia negocjacji w kwestii
współpracy z osobami prawnymi lub fizycznymi na terenie okręgów wyborczych. W przypadku okręgów
wyborczych do sejmiku wojewódzkiego konieczna jest zgoda wszystkich zespołów okręgowych na ich
terenie.
2. W przypadku podjęcia uchwały o współpracy przez zespół okręgowy, uchwała wchodzi w życie w ciągu 7
dni po zawiadomieniu Zarządu Krajowego Demokracji Bezpośredniej, chyba że zostanie wyrażony
sprzeciw.
3. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2. może wyrazić zarząd krajowy Demokracji Bezpośredniej.
4. W przypadku sprzeciwu uchwała, o ktorej mowa w ust. 2. nie wchodzi w życie. Od sprzeciwu zespół
okręgowy podejmujący uchwałę ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członkow w ciągu 21
dni.

Oznacza to, że poparcia udzielić mogą jedynie zespoły okręgowe z powołania Walnego
Zgromadzenia, a nie zespoły powiatowe, które w zamierzeniu nie pełnią funkcji "komórek
wyborczych". Udzielając poparcia muszą spełnić określoną przez Walne procedurę.
Krzysztof Szewczyk, jako członek Demokracji Bezpośredniej, a do niedawna również członek
Zarządu DB, udzielił w imieniu statutowej komórki DB – rzekomo istniejącego zespołu
powiatowego z terenu Lublina - poparcia kandydatom z list innej organizacji. Duże zastrzeżenie
Zarządu od dawna budziło to czy zespół ten prawnie istnieje, ponieważ pierwsi jego "członkowie"
zostali dodani niestatutowo. Pomijając jednak kwestię prawnego umocowania Krzysztofa
Szewczyka do wykonywania tego typu czynności, Wnioskodawca kieruje pod decyzję Walnego
następujące zarzutów wobec wymienionego:
1) powoływanie się na zespół powiatowy, który istnieje jako statutowa komórka DB, ale nie
posiada żadnych członków przyjętych w jej skład zgodnie z art. 54 ust. 8 Statutu DB, w
związku z czym nie funkcjonuje;
2) przekroczenie uprawnień nadanych zespołom powiatowym, których jedynym celem jest
przeprowadzanie akcji lokalnych (art. 54 ust. 4 Statutu), zgodnych z programem oraz
działaniem DB, szczególnie w okresie wyborczym.
3) udzielenie poparcia bez możliwości wyrażenia sprzeciwu przez członków DB zgodnie z
uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, a zatem nieprzestrzeganie uchwał Walnego
Zgromadzenia.
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Zarząd Krajowy Demokracji Bezpośredniej po zapoznaniu się z załączonym oświadczeniem
Krzysztofa Szewczyka, opublikowanym na jego profilu na Facebooku, uznając za niedopuszczalne
powyższe działania, postanawia o skierowaniu wniosku do Walnego Zgromadzenia Członków DB
o wykluczenia Krzysztofa Szewczyka z członkostwa w Demokracji Bezpośredniej.

W imieniu członków Zarządu

/-/Adam Kotucha
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