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z dnia 27 października 2019 r.

W dniu 27 października 2019 roku w restauracji Brylant w Bidzinach koło Ożarowa w powiecie
opatowskim województwa świętokrzyskiego odbyła się I część obrad I Sesji Kongresu Założycielskiego
Partii Polskiej.
I Sesja Kongresu Założycielskiego Partii Polskiej została zwołana przez Kongresmena Założyciela
Krzysztofa Wiśniewskiego na dzień 27.10.2019 na godz. 1200 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Kongresu Założycielskiego Partii Polskiej przez Marszałka Seniora.
2. Przyjęcie wzoru deklaracji członkowskiej, składanie deklaracji członkowskich.
3. Wybór Marszałka Kongresu i powołanie Sekretarzy obrad.
4. Przyjecie Regulaminu Kongresu Partii Polskiej.
5. Wybór dwóch Wicemarszałków Kongresu.
6. Przyjęcie Statutu Partii Polskiej:
1) Pierwsze czytanie Statutu - uchwalenie bez poprawek lub skierowanie do czytań 2)-3)
2) Drugie czytanie Statutu – wnoszenie poprawek, dyskusja;
3) Trzecie czytanie i uchwalenie Statutu Partii Polskiej.
Przerwa w obradach 15 min. (przerwa kawowa)
7. Wybór władz Krajowych Partii Polskiej:
1) Powołanie Komisji Wyborczej;
2) Uchwalenie liczby członków organów statutowych Partii Polskiej;
3) Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Partii Polskiej, wybory – głosowanie tajne;
4) Zgłaszanie kandydatur do Zarządu Krajowego, wybory – glosowanie tajne;
5) Zgłaszanie kandydatur do Rady Krajowej, wybory – głosowanie tajne;
6) Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej, wybory – głosowanie tajne;
7) Zgłaszanie kandydatur do Komisji Dyscyplinarnej, wybory – głosowanie tajne;
8) Zarządzenie bezpośrednich wyborów przez Internet na sędziów i ławników Sądu Partyjnego.
Przerwa w obradach 30 min. (obiad)
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Rejestracji Partii Polskiej w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
2) Zbierania podpisów poparcia dla Partii Polskiej (załącznik wykaz podpisów);
3) Zasad tworzenia majątku Partii Polskiej oraz zasad gospodarowania tym majątkiem;
4) Wysokości wpisowego i składek członkowskich;
5) Inicjatywy zbierania podpisów poparcia pod obywatelskimi projektami ustaw:
a) o nieruchomościach internetowych,
b) o uwłaszczeniu Polaków;
6) Przyjęcia dokumentów Partii Polskiej:
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b) Program Partii Polskiej;
7) Rekomendowania kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub zarządzenia prawyborów wyłaniających kandydata na urząd Prezydenta RP.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. 1
Obrady otworzył Marszałek Senior Jan Sposób. Powitał on zaproszonych na Kongres Kongresmenów Założycieli. Następnie zarządził przyjęcie porządku obrad jak powyżej. Porządek ten przy braku głosów przeciwnych został jednogłośnie ograniczony do porządku, z którego usunięto ust. 5 (Wybór dwóch Wicemarszałków Kongresu) i przeniesiono na ewentualną II część I Sesji obrad Kongresu.
Tak zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Marszałek Senior Jan Sposób zarządził realizację ust. 2 porządku obrad i otworzył dyskusję nad
treścią uchwały 1/IKPP/2019 Kongresu Założycielskiego w sprawie w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji członkowskiej w Partii Polskiej. W zarządzonej dyskusji głos zabrał poseł – Zdzisław Jankowski,
który jako kongresmen założyciel wniósł poprawkę do załącznika uchwały i zaproponował, aby deklaracja członkowska Partii Polskiej uzyskała tytuł: Deklaracja Członkowska Założyciela, pozostała treść
deklaracji została bez zmian. Wobec nie zgłoszonych innych poprawek do tej uchwały Marszałek Senior poddał tę poprawkę pod głosowanie. Poprawka ta została przyjęta jednogłośnie. Następnie Marszałek Jan Sposób poddał pod głosowanie całą treść uchwały 1/IKPP/2019 w sprawie przyjęcia wzoru
deklaracji członkowskiej w Partii Polskiej. Uchwałę tę wraz z poprawką przyjęto jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Po przyjęciu wzoru Deklaracji Członkowskiej Założyciela Marszałek Senior Jan Sposób zarządził
wypełnianie i składanie założycielskich deklaracji członkowskich Partii Polskiej. Wszyscy obecni kongresmeni założyciele złożyli przedmiotowe deklaracje do Marszałka Seniora. Marszałek Senior
stwierdził, iż od tej chwili obecni na sali obrad stają się pełnoprawnymi Kongresmenami Partii Polskiej
zdolnymi do dalszego procedowania na Sesji Kongresu.
Ad. 3

Marszałek Senior Jan Sposób zarządził wybór Marszałka Kongresu. Jednocześnie stwierdził, że
nie będzie powoływał sekretarzy Kongresu.
Na funkcję Marszałka Kongresu Partii Polskiej zgłoszono jedną kandydaturę – Krzysztofa Wiśniewskiego. Kongresmen Założyciel Stanisław Duszak przedstawił kandydaturę Krzysztofa Wiśniewskiego na funkcję Marszałka Kongresu. Kandydat Krzysztof Wiśniewski wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur na funkcję Marszałka Kongresu, Marszałek Senior zarządził dyskusję nad kandydaturą i wobec braku dyskutantów w tym przedmiocie, zarządził głosowanie nad kandydaturą Krzysztofa Wiśniewskiego na funkcję Marszałka Kongresu Partii Polskiej. Uchwałę o wyborze Marszałka Kongresu podjęto jednogłośnie bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciwnych. Uchwała Kongresu 2/IKPP/2019 z dnia 27 października 2019 r. w sprawie wyboru Marszałka
Kongresu Partii Polskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Marszałek Senior Jan Sposób podziękował kongresmenom za dotychczasowy tok obrad i przekazał obowiązki Marszałka Kongresu Krzysztofowi Wiśniewskiemu.
Marszałek Kongresu Krzysztof Wiśniewski objął przewodnictwo obrad. Podziękował zebranym
za wybór, wygłosił krótkie expose a następnie przystąpił do realizacji kolejnego punktu przyjętego
porządku obrad.
Ad. 4 i 6
Marszałek Kongresu Krzysztof Wiśniewski zarządził procedowanie nad uchwałami w sprawach:
przyjęcia Regulaminu Kongresu Partii Polskiej jako uchwała 3/IKPP/2019 oraz Statutu Partii Polskiej
jako uchwala 4/IKPP/2019. Marszałek Krzysztof Wiśniewski zarządził pierwsze czytanie obu uchwał
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uchwały w kolejności Regulamin Kongresu a następnie Statut Partii Polskiej, by porządek obrad i tryb
procedowania został zachowany. Wobec braku sprzeciwu do tak przedstawionego trybu procedowania Marszałek stwierdził, że Kongres tę procedurę przyjął.
Marszałek Kongresu przed debatą nad przedłożonymi projektami uchwał poinformował kongresmenów, iż projekty: Uchwała 3/IKPP/2019 Kongresu Partii Polskiej z dnia 27 października 2019 r.
Regulamin Kongresu oraz Uchwała 4/IKPP/2019 Kongresu Partii Polskiej z dnia 27 października 2019
r.2019 w sprawie przyjęcia Statutu Partii Polskiej na 14 dni przed Kongresem zostały opublikowane
na stronie www.partiapolska.pl w prawym menu strony i były dostępne publicznie a także na życzenie kongresmenów w dniu dzisiejszym zostały dodatkowo wydrukowane w niezbędnej do procedowania ilości.
Marszałek Kongresu jako sprawozdawca przedstawił projekt Statutu oraz Regulaminu Kongresu wskazując na najbardziej istotne kwestie tych dokumentów, by były one zgodne z ustawą o partiach politycznych. Do sprawozdania z obu uchwał padały pytania o interpretację przepisów, co Marszałek Kongresu na bieżąco i bezpośrednio wyjaśniał. Następnie została zarządzona debata nad projektami i przystąpiono do dyskusji.
W dyskusji zabrał głos Kongresmen Jan Sposób przedkładając dwie poprawki. Pierwsza z nich
dotyczyła aby z tytułu pod art. 1 w Statucie Partii usunąć słowo MISJA. Druga poprawka zmierzała
natomiast do usunięcia hymnu Partii z treści Statutu, tj. by usunąć ze Statutu art. 1 ust. 9 i w konsekwencji usunąć także art. 1 ust. 10 Statutu.
Marszalek poddał obie poprawki pod głosowanie. Żadna z poprawek nie uzyskała wystarczającej liczby głosów za ich przyjęciem, bowiem przy równych ilościach głosów 1 za i 1 przeciw przy pozostałych głosach wstrzymujących się, głos rozstrzygający przewodniczącego obrad Marszałka Kongresu
Krzysztofa Wiśniewskiego zdecydował o odrzuceniu tych poprawek.
Następnie Marszałek zarządził drugie czytanie obu uchwał i zapytał trzykrotnie, czy do Statutu
lub Regulaminu są jeszcze jakieś uwagi lub poprawki. Następnie użył sformułowania, iż jeśli nie usłyszy sprzeciwu to dyskusja nad Statutem i Regulaminem Kongresu zostaje zamknięta. Sprzeciwu nie
zgłoszono. Marszałek zatem zamknął dyskusję nad procedowanymi uchwałami.
Przystąpiono do trzeciego czytania obu uchwał. Wobec nie zgłoszenia poprawek w drugim czytaniu
oraz ich braku w czytaniu trzecim Regulamin Kongresu Partii Polskiej oraz Statut Partii Polskiej zostały
kolejno poddane pod głosowanie. Regulamin Kongresu został przyjęty jednogłośnie. Statut został
przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się Jana Sposoba. Marszałek Kongresu stwierdził, że
uchwały:
 Uchwała 3/IKPP/2019 Kongresu Partii Polskiej z dnia 27 października 2019 r. Regulamin Kongresu
 Uchwała 4/IKPP/2019 Kongresu Partii Polskiej z dnia 27 października 2019 r.2019 w sprawie
przyjęcia Statutu Partii Polskiej
zapadły i od tej chwili obowiązują wszystkich członków Partii w tym kongresmenów założycieli.
Przechodząc do przepisów wykonawczych ww. uchwał Marszałek stwierdził, iż w ciągu 3 dni uchwały
te zostaną opublikowane z właściwymi podpisami na stronie www.partiapolska.pl .
Po tym punkcie porządku obrad Marszałek Kongresu Krzysztof Wiśniewski zarządził 15 min. przerwę
w obradach.
Ad. 7
Po wznowieniu obrad Marszałek Kongresu przystąpił do realizacji ust. 7 porządku obrad. Jednocześnie postanowił, że z zaplanowanego porządku zostaną zrealizowane wybory Prezesa Partii oraz
dwóch Wiceprezesów Zarządu Krajowego a następnie zostanie ogłoszona przerwa w obradach do 17
listopada 2019 roku by w tym terminie odbyć II Część I Sesji Kongresu Założycielskiego w Kraśniku i
zrealizować pozostałe punkty obrad. Wobec braku sprzeciwu do tak przedłożonej procedury, Marszałek stwierdził, iż Kongres tę procedurę przyjął.
Następnie Marszałek Kongresu otworzył dyskusję nad uchwałą 5/IKPP/2019 Kongresu Partii
Polskiej z dnia 27 października 2019 r. w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Krajowego Partii
Polskiej. Poinformował, że projekt uchwały został przedłożony dzisiaj kongresmenom i jest jednocze-
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zarządzono głosowanie, w którym jednogłośnie przyjęto tę uchwałę. Uchwała stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.
Marszałek Kongresu stwierdził, że zgodnie z uchwałą 5/IKPP/2019 Zarząd Krajowy Partii liczy
trzech członków: Prezes Zarządu, którym jest Prezes Partii oraz dwóch Wiceprezesów Zarządu Krajowego.
Marszałek oznajmił, iż w tej części obrad zostaną przeprowadzone wybory Prezesa Partii oraz
dwóch Wiceprezesów Zarządu Krajowego. Marszałek Kongresu zgłosił kandydaturę Jana Sposoba na
Prezesa Partii. Pan Jan Sposób nie wyraził zgody na kandydowanie. Jan Sposób wraz ze Stanisławem
Duszakiem i Andrzejem Jędrzejewskim zgłosili kandydaturę Krzysztofa Wiśniewskiego na Prezesa
Partii. Kongresmen Krzysztof Wiśniewski wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Prezesa Partii
Polskiej. Innych dodatkowych kandydatur na to stanowisko nie zgłoszono. Pan Stanisław Duszak
przedstawił kandydaturę Krzysztofa Wiśniewskiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania na
funkcję Prezesa Partii Polskiej kandydat Krzysztof Wiśniewski uzyskał 100% głosów za i jednogłośnie
został wybrany na funkcję Prezesa Partii Polskiej.
Wobec powyższego głosowania jednogłośnie została przyjęta uchwała 6/IKPP/2019 Kongresu
Partii Polskiej z dnia 27 października 2019 r. w sprawie wyboru Prezesa Partii Polskiej stanowiąca
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Następnie Marszałek Kongresu zarządził wybory na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Krajowego.
Na Wiceprezesów Zarządu Krajowego zgłoszono kandydatury: Jana Sposoba i Andrzeja Jędrzejewskiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec tego faktu iż na 2 stanowiska zgłoszono 2 kandydatów zostały zarządzone wybory jawne. W wyborach tych kandydaci uzyskali 100% głosów i jednogłośnie zostali wybrani na funkcje Wiceprezesów Zarządu Krajowego Partii.
Marszałek kongresu stwierdził, iż w związku z przeprowadzonymi wyborami zapadła uchwała
7/IKPP/2019 Kongresu Partii Polskiej z dnia 27 października 2019 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Krajowego Partii Polskiej, w wyniku której Andrzej Jędrzejewski i Jan Sposób zostali wybrani na
funkcje Wiceprezesów Zarządu Krajowego Partii Polskiej. W Zarządzie jako Prezes Zarządu jest już
Prezes Partii Krzysztof Wiśniewski, stąd Zarząd Krajowy Partii Polskiej jest kompletny w myśl uchwały
5/IKPP/2019 i przepisów Statutu Partii Polskiej, zatem – mamy wystarczającą reprezentację do zarejestrowania Partii w Sądzie Rejestrowym – stwierdził Marszałek Kongresu.
Marszałek Kongresu oznajmił, że dalsza część obrad I Sesji Kongresu Założycielskiego Partii Polskiej zostanie dokończona w Kraśniku 17 listopada 2019 r. Dokładne miejsce i godzina obrad zostaną
ogłoszone na stronie www.partiapolska.pl w zakładce Kongres 17 X 2019.
Marszałek Kongresu zarządził przerwę w obradach do 17 listopada 2019.
Na tym protokół z pierwszej Części I Sesji Kongresu Założycielskiego Partii Polskiej zakończono.

Załączniki:
1) Uchwały od 1/IKPP/2019 do 7/IKPP/2019 publikowane na stronie www.partiapolska.pl
2) Lista obecności Kongresmenów Założycieli z dnia 27.10.2019
3) Kopie deklaracji członkowskich założycieli.

