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UCHWAŁA
8/IKPP/2019
Kongresu Partii Polskiej

z dnia 17 listopada 2019 r.

Na podstawie art.8 ust. 2 pkt 7) Statutu Partii Polskiej, przyjmując autopoprawki z dnia 17 listopada
2019 do uchwały Kongresu nr 3/IKPP/2019 z dnia 27 października 2019 „Regulamin Kongresu Partii
Polskiej”, Kongres Partii Polskiej uchwala co następuje:
Art. 1
1. W Regulaminie zmienia się dotychczasowy zapis art. 1 ust. 6. i zastępuje treścią:
6. Kongres obraduje na sesjach lub posiedzeniach zgodnie z planem pracy przyjętym przez
Prezydium Kongresu. Sesje zwyczajne Kongresu odbywają się co najmniej raz na kwartał
zaś posiedzenia zwoływane są pomiędzy sesjami.
2. W Regulaminie dodaje się przepisy:
1) W art. 56 dodaje się ust. 8 o treści:
8. Kongres może przeprowadzać wybory lub podejmować uchwały w głosowaniu obiegowym według zasad:
1) Marszałek Kongresu wobec projektu każdej uchwały Kongresu może zarządzić głosowanie obiegowe polegające na tym, że głos za uchwałą jest składany na piśmie przez
poszczególnych Kongresmenów. W podobnym trybie oddaje się głosy przeciw
uchwale oraz głosy wstrzymujące się. Głosowanie obiegowe może być również zarządzone w wyborach dokonywanych przez Kongres.
2) Pisemny głos w głosowaniu obiegowym winien zawierać co najmniej sformułowanie
jakich wyborów lub jakiej uchwały dotyczy (nr, tytuł), datę i miejsce głosowania, rozstrzygnięcie: za, przeciw, wstrzymuję się oraz podpis kongresmena.
3) Druk – kartę do głosowania obiegowego przygotowuje Marszałek Kongresu i zamieszcza pod listą kandydatów w wyborach lub treścią procedowanej uchwały.
4) Głosowanie obiegowe może być również przeprowadzone przez Internet. Zasady tego głosowania określa Marszałek Kongresu stosownym zarządzeniem.
5) W głosowaniu obiegowym Marszałek Kongresu zakreśla termin graniczny oddawania
głosów.
6) Głosowanie obiegowe może być zarządzone na posiedzeniu lub sesji Kongresu lub
poza nimi.
7) Brak głosu kongresmena w głosowaniu obiegowym traktuje się jako głos wstrzymujący się od wyboru lub podjęcia danej uchwały.
8) Uchwały podejmowane w trybie obiegowym poza posiedzeniem Kongresu zapadają
przy quorum min. 50% składu Kongresu, art. 55 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
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9) Głosowanie obiegowe przeprowadzone poza posiedzeniem Kongresu włącza się do
protokołu tego posiedzenia Kongresu, w którym projekt uchwały został przedłożony.
10) Uchwała podjęta w trybie obiegowym, dołączana jest do protokołu najbliższego posiedzenia Kongresu. Przepis pkt 9) stosuje się odpowiednio.
2) W art. 57 Regulaminu ust. 5 ma postać:
5. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania obiegowego, imiennego i tajnego.
3) W art. 58 regulaminu dodaje się ust. 4 o treści:
4. Wybory, o których mowa w ust. 1 mogą być przeprowadzone przez Internet w trybie
obiegowym. Art. 56 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
4) W art. 76 Regulaminu dodaje się ust. 5 o treści:
5. Zmiany w Regulaminie Kongresu podjęte w głosowaniu obiegowym publikuje się po zamieszczeniu ich w protokole posiedzenia Kongresu. Przepis ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
zaś dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 6.
Art. 2
1. Wykonując niniejszą uchwałę Marszałek kongresu wydaje zarządzenia w tym dla Kancelarii Kongresu.
2. Po publikacji niniejszej uchwały Marszałek Kongresu w terminie 7 dni ogłasza tekst jednolity Regulaminu Kongresu.
Art. 3
1. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Kongresu.
2. Wykonanie uchwały polega na opublikowaniu jej w systemie SIK oraz na stronie internetowej
Partii: www.partiapolska.pl .
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

