Kraśnik, 12.12.2019 – Marszałek Kongresu wydał Zarządzenie 2/MKPP/2019 w sprawie wyborów
do Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej w Partii Polskiej.
Treść zarządzenia opublikowano w prawym panelu bocznym na stronie www.partiapolska.pl w Zarządzeniach Marszałka Kongresu.

Warszawa, 03.12.2019 – Sąd Najwyższy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie w sprawie I NSW 260/19.
Wkrótce poznamy jego treść i uzasadnienie.
Krzysztof Wiśniewski

Kraśnik, 02.12.2019 – Biuletyn Informacyjny Partii Polskiej zmienił nazwę na Biuletyn Partii Polskiej
Z dniem 2 grudnia Biuletyn Informacyjny Partii Polskiej zmienia nazwę na Biuletyn Partii Polskiej. Wprowadzone zostało
również nowe logo Partii Polskiej (stylizowane dwie litery PP, pierwsza biała, druga czerwona), które zgodnie z art. 1
ust. 9 Statutu Partii służy do promocji Partii i będzie mieć zastosowanie w wyborach, referendach i urzędowych pismach.
Redakcja BPP

Warszawa, 02.12.2019 - Zarząd Krajowy Partii Polskiej wykonał uchwałę kierunkową Kongresu
Partii Polskiej w sprawie rejestracji Partii Polskiej w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
W dniu 2 grudnia 2019 do Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy (al. Solidarności 127, 00-898
Warszawa) wpłynął Wniosek o wpisanie partii politycznej do Ewidencji Partii Politycznych pod nazwą Partia Polska.
Wniosek złożył Prezes Partii – Krzysztof Wiśniewski.
Zarząd Krajowy Partii Polskiej

Kraśnik, 29.11.2019 – Komentarz do obwieszczeń PKW na stronie www.pkw.gov.pl
PKW z dość znacznym opóźnieniem dokonuje technicznych zmian we własnych publikacjach. Oto poniższy Terminarz
wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w trakcie kadencji 2018 – 2023 opublikowano
28.11.2019 zaś sama zmiana nastąpiła 22.11.2019. Należy przypuszczać, że albo jest to poważny mankament w informacjach przekazywanych przez PKW lub też zaplanowane działanie mające na celu: doprowadzać do jak najkrótszych
terminów publikacji wiedzy o planowanych wyborach, które w efekcie skracają kalendarz wyborczy planowanych wyborów uzupełniających lub przedterminowych w samorządach. Należy „punktować” te okoliczności i przywoływać organy Państwa Polskiego do poprawnego działania, bowiem na owych opóźnieniach korzystają tylko dwie partie: PIS
oraz PSL.
Redakcja BIPP

Warszawa, 28.11.2019 – Na stronie www.pkw.gov.pl pojawił się nowy Terminarz wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji 2018 - 2023 .
Rejestr zmian w terminarzu jw. przeprowadzono 22 listopada 2019.
Redakcja BIPP

Kraśnik, 28.11.2019 – Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych) zgodnie z zarządzeniem z dnia 12 listopada 2019 sygn. akt I NSW 260/19 przekazał
Krzysztofowi Wiśniewskiemu stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie protestu
wyborczego Krzysztofa Wiśniewskiego – kandydata na posła w okręgu wyborczym nr 6 w Lublinie.
Państwowa Komisja Wyborcza odpowiadając na wezwanie Sądu Najwyższego przedstawiła stanowisko z dnia 4
listopada 2019 w przedmiocie protestu Krzysztofa Wiśniewskiego, złożonego w związku z wyborami do Sejmu, które
zostały przeprowadzone w dniu 13 października 2019 r. W stanowisku tym podpisanym przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesława Kozielewicza brak jest argumentacji przeciwko protestowi Krzysztofa Wiśniewskiego. Ale PKW wskazuje, że osobie (Oskar Kida – przypis własny), zgłaszającej listę kandydatów KW Skuteczni Piotra
Liroya-Marca w okręgu wyborczym nr 6 w Lublinie przysługiwało odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej od
uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej nr 6/2019 z dnia 6 września 2019 odmawiającej rejestracji listy kandydatów na
posłów zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-Marca w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Również osobie zgłaszającej listę (tu:
Oskar Kida) przysługiwała skarga do Sądu Najwyższego na uchwałę PKW wydaną w związku z tym odwołaniem (art. 218
§ 2 i 3 Kodeksu wyborczego). Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje, że osoba zgłaszająca listę nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia. W konkluzji swego stanowiska PKW wyraziła opinię, że protest Krzysztofa Wiśniewskiego
powinien pozostać bez dalszego biegu.
Rozstrzygnięcie tego protestu (sygn. akt I NSW 260/19) jeszcze nie zapadło. Zostało zaplanowane na 3 grudnia
2019 zgodnie z wokandą pod linkiem: http://www.sn.pl/sprawy/SesjaPdfLib/wokanda_ABEA-BHKGB9.pdf .
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Oryginalne dokumenty z Sądu Najwyższego znajdują się pod linkami:
1) http://partiapolska.pl/_koperta_sn.jpg
2) http://partiapolska.pl/doreczenie_sn_stanowiska_pkw.jpg
3) http://partiapolska.pl/pkw_stanowisko_str1.jpg
4) http://partiapolska.pl/pkw_stanowisko_str2.jpg
Oczywiście stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej nie odnosi się do całości protestu (kandydata na posła - K. Wiśniewskiego) lecz traktuje jego akapity wybiórczo. PKW nic nie wspomina np. co uczyniła Okręgowa Komisja Wyborcza
w Lublinie, jako organ państwowy, w przedmiocie zawiadomienia jej o przestępstwie fałszowania podpisów już w dniu
4.09.2019 albo co uczyniła OKW w Lublinie w przedmiocie podejrzenia sfałszowania podpisów na rezygnacjach z kandydowania na posła niektórych (pięciu) kandydatów z KW Skuteczni Liroya-Marca, zgłoszonego jej przed podjęciem
uchwały nr 6/2019 z 6 września 2019. Zachodzi również podejrzenie, że przedstawiciele OKW Lublin albo dopuścili się
istotnych zaniedbań, albo wręcz uczestniczyli w przestępstwie przeciwko wyborom i referendum w myśl art. 248 kk.
Mam nadzieję, że wszystkie te okoliczności zbada Prokurator Generalny a Sąd Najwyższy w dniu 3 grudnia 2019 rozpozna protest z uwzględnieniem stanowiska Prokuratora Generalnego w tej sprawie.
Krzysztof Wiśniewski

Lublin, 25.11.2019 – godz. 1430 Pierwsze posiedzenie Zarządu Krajowego Partii Polskiej.
25.11.2019 w Lublinie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Krajowego Partii Polskiej w składzie: Krzysztof Wiśniewski – Prezes Partii, Andrzej Jędrzejewski – Wiceprezes Zarządu, Jan Sposób – Wiceprezes Zarządu.
Na posiedzeniu Zarządu Prezes Partii omówił wykazy poparcia dla Partii Polskiej w celu jej rejestracji w Sądzie Rejestrowym. Ustalono dalszą zbiórkę podpisów poparcia do kwoty min. 1200 podpisów. Przeprowadzono w tej kwestii
konsultacje z Wicemarszałek Kongresu Bożeną Kamińską oraz Kongresmenem Zdzisławem Jankowskim.
Poruszono też sprawy nowe wynikające z bieżącej sytuacji politycznej w Polsce, tj. kwestię odwołania w referendum Rady Gminy Bałtów w województwie świętokrzyskim oraz możliwość kandydowania członków Partii Polskiej do
tej rady. Również omówiono udział przedstawiciela Partii Polskiej w ewentualnych wyborach Burmistrza Włoch (jednej
z dzielnic Warszawy).
Wstępnie przeanalizowano udział członków Partii Polskiej w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach
prezydenckich oraz w wyborach uzupełniających i przedterminowych w samorządach na terenie całego kraju w roku
2020. Uchwała właściwego organu Partii w tym przedmiocie zapadnie w terminie późniejszym.
Podział kompetencji w Zarządzie Krajowym Partii oraz udzielenie pełnomocnictw politycznych w imieniu Zarządu
odłożono do momentu uzyskania przez Partię osobowości prawnej; do tego czasu obowiązują przepisy statutowe.
Wiceprezes Zarządu Jan Sposób zasygnalizował potrzebę zmian w Statucie Partii Polskiej. Zmiany te zostaną zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu Kongresu.
Ustalono także, że członkowie Zarządu Krajowego do następnego posiedzenia Zarządu przedstawią w trybie obiegowym kandydatów na koordynatorów w 41 okręgach Partii opowiadających 41 okręgom wyborczym do Sejmu RP.
Prezes Partii wyda zarządzenie w tym przedmiocie.
W trakcie posiedzenia Zarządu Krajowego członkom Zarządu przydzielono służbowe adresy poczty email:
KrzysztofWisniewski@partiapolska.pl , AndrzejJedrzejewski@partiapolska.pl , JanSposob@partiapolska.pl oraz wszystkim członkom Zarządu łącznie: kontakt@partiapolska.pl .
Prezes Partii poinformował, że trwają prace projektowe i wdrożeniowe dotyczące elektronicznej deklaracji członkowskiej. Interaktywna deklaracja członkowska będzie dostępna na stronie www.partiapolska.pl w terminie ok. 7 dni.
Również trwają prace nad internetową kartą do głosowania.
Na tym posiedzenie Zarządu Krajowego Partii Polskiej zakończono.
Zarząd Krajowy Partii Polskiej

Kraśnik, 24.11.2019 – publikacja Zarządzenia 1/MKPP/2019 Marszałka Kongresu w sprawie wyborów do Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej Partii Polskiej.
Zarządzenie 1/MKPP/2019 zostało opublikowane na stronie www.partiapolska.pl (panel prawy) i pod linkiem:
http://partiapolska.pl/zarzadzenie_marszalka_kongresu_1)mkpp)2019.docx

Kraśnik, 22.11.2019 - Prezes Partii Krzysztof Wiśniewski zwołał 1 posiedzenie Zarządu Krajowego
Partii Polskiej na 25.11.2019, godz. 1430 w Lublinie.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie ze zbiórki podpisów poparcia dla Partii Polskiej.
3. Powołanie koordynatorów odpowiedzialnych za obsadę struktur regionalnych i okręgowych Partii w myśl art.
10 ust. 6 pkt 15) Statutu – zarządzenie lub uchwała.
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4.
5.
6.

Podział kompetencji w Zarządzie Krajowym Partii - uchwała.
Udzielenie doraźnych pełnomocnictw politycznych w imieniu Zarządu Krajowego – uchwała.
Podpisanie protokołu i zamknięcie posiedzenia Zarządu.
Redakcja BIPP

Kraśnik, 22.11.2019 - Marszałek Kongresu zarządził wybory do Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej i
Komisji Dyscyplinarnej w Partii Polskiej.
00

00

Termin wyborów do organów jw. zarządzono na 15 grudnia 2019 od godz. 6 do godz. 24 . Kandydatów do organów
00
jw. należy zgłaszać drogą elektroniczną do dnia 8 grudnia 2019 do godz. 24 na adres: kongres@partiapolska.pl Kandydat do organu jw. musi być członkiem Partii z poparciem min. 3 innych członków Partii. Druk zgłoszenia kandydata
do Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej stanowi załącznik do zarządzenia Marszałka. Aby zostać
członkiem Partii wystarczy podpisać deklarację członkowską ze strony www.partiapolska.pl i przesłać na adres: Partia
Polska ul. Chopina 4a/4, 23-200 Kraśnik lub skan podpisanej deklaracji przesłać na adres: kontakt@partiapolska.pl lub
sms na nr tel. 693 171 777. Niebawem na stronie www.partiapolska.pl będzie również dostępna deklaracja członkowska w postaci elektronicznej podpisywana podpisem elektronicznym kandydata na członka Partii.
Wyboru członków Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej dokonują kongresmeni założyciele (kongresmeni) w głosowaniu przez Internet oddając głosy na: 7 kandydatów do Rady Krajowej, 5 kandydatów do Komisji
Rewizyjnej oraz 7 kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do zarządzenia
Marszałka. Głosowanie przeprowadzi pięcioosobowa Komisja Wyborcza powołana przez Zarząd Krajowy Partii spośród
członków Partii zgłoszonych na adres kontakt@partiapolska.pl do dnia 1 grudnia 2019.
Szczegółowy terminarz zarządzonych wyborów zostanie ogłoszony do 24.11.2019 na stronie www.partiapolska.pl .
Redakcja BIPP

Kraśnik, 21.11.2019 – Członkowie Zarządu Krajowego Partii Polskiej Krzysztof Wiśniewski i Andrzej
Jędrzejewski spotkali się w Kraśniku w celu omówienia bieżących spraw Partii, w spotkaniu brał
udział Mieczysław Hareńczyk.
Podstawowe kwestie spotkania dotyczyły projektów ustaw:
 o nieruchomościach internetowych
 o uwłaszczeniu Polaków
Dookreślono procedury zbierania podpisów pod wykazami poparcia dla Partii Polskiej i projektami ustaw jw. Przeanalizowano również metody współpracy z Mediami Narodowymi oraz koncepcję własnej telewizji (Niezależna Telewizja
Polska: ntvp.pl ) i własnego radia (Radio Polskie).
Techniczne możliwości uruchomienia w Internecie TV i radia istnieją, co pokazuje strona www.partiapolska.pl – panel
lewy i prawy. Kwestią otwartą pozostały ramówki i treści programowe własnych mediów jw. Przedyskutowano procedury wyboru składów osobowych Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarnej. Wstępnie omówiono.
Powszechne wybory do Sądu Partii oraz do Kongresu.
Zarząd Krajowy Partii Polskiej

Kielce, 21.11.2019 – Marszałek Kongresu nawiązał kontakty z Polsko-Uzbecką Izbą PrzemysłowoHandlową.
Z bezpośrednich rozmów z Prezesem Izby wynika okoliczność, iż są możliwe bezpośrednie kontakty handlowe polskich
przedsiębiorców z przedsiębiorcami uzbeckimi. Również rolnicy polscy mają możliwość sprzedaży płodów rolnych na
rynku uzbeckim oraz w Rosji i w Chinach za pośrednictwem kontaktów biznesowych w Uzbekistanie.
Na wiosnę 2020 planowane jest spotkanie ze środowiskami polonijnymi w Uzbekistanie.
Redakcja BIPP

Kielce, 20.11.2019 – Marszałek Kongresu przeprowadził kilkanaście konsultacji z obecnymi i byłymi
posłami oraz senatorami RP w przedmiocie funkcjonowania Państwa i roli Partii Polskiej w bieżącej
sytuacji politycznej kraju.
Z przeprowadzonych rozmów nakreśla się koncepcja konsolidacji ruchu narodowego w Polsce i potrzeba zjednoczenia
wysiłków w celu wystawienia jednego kandydata na Urząd Prezydenta RP ze środowisk prawicowych i patriotycznych,
dbających o interes Polski i Polaków. Obok kwestii wyborów prezydenckich za najważniejszą uznano inicjatywę Partii
Polskiej w sprawie projektu Ustawy o uwłaszczeniu Polaków na majątku narodowym, bowiem realizuje ona wprost
przesłanki przeciw przepisom amerykańskiej ustawy S.447 i jest niejako zabezpieczeniem przed wszelkimi przypadkami
restytucji mienia obcokrajowców w Polsce a w szczególności restytucji mienia żydowskiego i niemieckiego.
Redakcja BIPP

Kraśnik, 17.11.2019 - odbyła się druga część I Sesji Kongresu Założycielskiego Partii Polskiej.
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1.

Przyjęto autopoprawki do Regulaminu Kongresu oraz autopoprawki do Statutu Partii Polskiej.
Istota nowych przepisów w Regulaminie Kongresu polegała na wprowadzeniu głosowania obiegowego oraz dodatkowego trybu obrad w Kongresie na posiedzeniach.
 Od 17.11.2019 obowiązują zatem:
1) możliwość głosowania obiegowego nad każdą uchwałą Kongresu,
2) obrady Kongresu na posiedzeniach lub sesjach, przy czym posiedzenia planuje się pomiędzy sesjami.
 Kwestie autopoprawek w Statucie zreferował Kongresmen Andrzej Jędrzejewski oraz Marszałek Kongresu
Krzysztof Wiśniewski. Poprawki te zostały zaprezentowane przed Kongresem w projektach uchwał: Druk
1/IKPP/2019 oraz Druk 2/IKPP/2019. Poprawki te za wyjątkiem tej, która dotyczyła zniesienia immunitetu
parlamentarnego – zostały przyjęte. Jednogłośnie przyjęto oba dokumenty Regulamin Kongresu i Statut Partii
Polskiej jako teksty jednolite wraz z poprawkami.
2. Wybrano dwóch wicemarszałków Kongresu Partii Polskiej na czteroletnią kadencję.
Wicemarszałkami Kongresu zostali: Pani Kongresmen Bożena Kamińska oraz Pan Kongresmen Waldemar Wyszomirski.
3. Ustalono liczby członków do:
1) Rady Krajowej na 7 osób
2) Komisji Rewizyjnej na 5 osób
3) Komisji Dyscyplinarnej na 7 osób
Wybory do tych organów odłożono na kolejne posiedzenie Kongresu lub do trybu obiegowego.
4. Kongres upoważnił Marszałka Kongresu do zarządzenia powszechnych i bezpośrednich wyborów do Sądu Partii
Polskiej w głosowaniu przez Internet na mandaty 15 sędziów oraz 15 ławników spośród członków Partii Polskiej.
5. Kongres ustalił również, że w ciągu 30 dni od uzyskania przez Partię Polską osobowości prawnej zostaną zarządzone wybory uzupełniające do Kongresu Partii Polskiej.
Wybory zarządzi Prezes Partii na podstawie przepisów statutowych i w oparciu o Kodeks Wyborczy Partii Polskiej.
Będą to wybory powszechne, bezpośrednie spośród wszystkich członków Partii. Procedura głosowania odbędzie
się poprzez e-voting.
6. Podjęto uchwałę w sprawie Rejestracji Partii Polskiej w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz zbierania podpisów poparcia dla Partii Polskiej.
Na mocy tej uchwały Kongresmeni zostali upoważnieni do zbierania podpisów poparcia dla Partii polskiej wg wykazu poparcia opublikowanego na stronie www.partiapolska.pl , natomiast Zarząd Krajowy Partii Polskiej dokona
rejestracji Partii w Sądzie jw.
7. Uchwałę w sprawie zasad tworzenia majątku Partii Polskiej oraz zasad gospodarowania tym majątkiem skierowano do trybu obiegowego.
Do czasu podjęcia tej uchwały obowiązują przepisy statutowe w tym przedmiocie.
8. Kongres ustalił wysokość wpisowego na nie mniej niż 20 zł oraz miesięczną wysokość składki na nie niej niż 5 zł.
Na mocy podjętej uchwały od 17.11.2019 obowiązują składki:
 wpisowe (pierwsza składka organizacyjna) w kwocie nie mniejszej niż 20zł,
 miesięczna składka członkowska w kwocie nie mniejszej niż 5zł.
9. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcie dokumentów: Misja Partii oraz Program Partii skierowano do trybu obiegowego podejmowania uchwał. Kongres przyjął też uchwałę w sprawie inicjatywy zbierania podpisów poparcia
pod obywatelskimi projektami ustaw:
a) o nieruchomościach internetowych,
b) o podpisie elektronicznym,
c) o uwłaszczeniu Polaków,
d) o oddłużeniu Polaków.
Kongres ustalił, że zbieranie podpisów pod ww. projektami ustaw należy prowadzić już przy okazji zbierania podpisów poparcia dla Partii oraz podczas zbierania podpisów poparcia dla kandydata na Urząd Prezydenta RP.
10. Kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przedstawiony na następnym posiedzeniu Kongresu. Inicjatywa zgłaszania kandydatów na Urząd Prezydenta RP zostanie ogłoszona przez Marszałka Kongresu do
publicznej wiadomości i zrealizowana w trybie powszechnych prawyborów jeśli kandydatów na ww. urząd będzie więcej niż jeden.
Prezydium Kongresu Partii Polskiej
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