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UCHWAŁA
9/IKPP/2019
Kongresu Partii Polskiej
z dnia 17 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Partii Polskiej
Art. 1
Na podstawie art. 1 ust. 1 Regulaminu Kongresu, po uwzględnieniu autopoprawek z dnia 17 listopada
2019 Kongres Założycielski Partii Polskiej uchwala Statut Partii Polskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Art. 2
1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Marszałkowi Kongresu. Tekst jednolity statutu ogłasza Marszałek Kongresu w ciągu 3 dni od pojęcia niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały 9/IKPP/2019 (Statut Partii Polskiej po autopoprawkach)

PREAMBUŁA
„Szanując Ojczyznę naszą i prawa w niej ustanowione,
dobrem Polaków się kierując i biorąc ich pod obronę,
my wszyscy rodziciele nowej partii prawa
w stulecie wolnej Polski Statut stanowimy,
by w Rzeczypospolitej takie zmiany czynić,
aby Wyborcy Polscy mogli Polską władać.”
Krzysztof Wiśniewski – Doznania Własne T. III 2018

Ożarów – Kraśnik 2019
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POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
NAZWA, SIEDZIBA, CELE, MISJA SYMBOLE I WIZERUNEK PARTII

1. Partia Polska jest partią polityczną, utworzoną w roku stulecia niepodległości Rzeczypospolitej
Polskiej. Na potrzeby niniejszego Statutu Partia Polska zwana jest dalej Partią.
2. Partia Polska działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie norm prawnych zawartych w polskiej Konstytucji i Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Siedzibą Partii jest miasto Ożarów w województwie świętokrzyskim.
4. Partia Polska jest dobrowolną organizacją, której celem jest:
1) służba we władzach publicznych dla Rzeczpospolitej Polskiej,
2) dążenie do ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej ustroju, w którym wszyscy uprawnieni
obywatele posiadający czynne oraz bierne prawo wyborcze będą posiadać stałą możliwość,
brania udziału w procesie stanowienia prawa, o którym mowa w Art. 4 Konstytucji RP,
3) stworzenie nowego modelu Konstytucji, mającej umocnić niepodległy byt Rzeczypospolitej
Polskiej i jej pozycję międzynarodową oraz zapewniającej dobry byt obywateli w Polsce, w
szczególności opartej na zasady oddolnego systemu ustrojowego, w którym ostateczną decyzję o sprawach państwa podejmuje Suweren poprzez:
a) instytucję ogólnokrajowego referendum obligatoryjnego, którego wynik jest wiążący dla
przedstawicieli władzy ustawodawczej w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa:
- wyrażania zgody na ratyfikację umów międzynarodowych,
- przyjęcia ustawy zmieniającej Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej,
b) instytucję lokalnych referendów obligatoryjnych w samorządowych strukturach Państwa
w sprawach o szczególnym znaczeniu dla danego samorządu,
c) instytucję veta obywatelskiego pozwalającego Suwerenowi zablokować przyjmowane
przez Sejm przepisy przed wejściem w życie jeśli przepisy te zostaną uznane za niezgodne
z interesem państwa; veto obywatelskie winno być poparte przez min. 400 tys. obywateli
– jako obligatoryjne lub odrzucane przez Sejm bezwzględną większością ustawowego
składu Sejmu a złożone z poparciem 40 tys. obywateli,
d) instytucję obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, popieranej przez 40 tys. obywateli,
która w wyniku przesądzającego referendum jest wiążąca dla władzy ustawodawczej i
wykonawczej w Polsce,
e) elektroniczny system głosowania (e-voting).
4) stworzenie sprawnego modelu państwa, jego organów, struktur i zasad funkcjonowania,
adekwatnych do wymogów współczesnego Świata i oczekiwań Narodu Polskiego w oparciu o
Wzorzec Modelu Państwa wypracowany przez organy statutowe Partii i Radę Naukową Partii, o których mowa w art. 7 Statutu,
5) określenie fundamentalnych praw i warunków bytowych dla obywateli polskich w tym polskiej rodziny, jej minimum egzystencji, gwarantowanego i wspieranego przez socjalną i fiskalną politykę państwa oraz procedury uwłaszczeniowe na majątku narodowym,
6) projektowanie, wdrażanie i respektowanie prawa w celu umocnienia demokracji, praworządności i wolności obywatelskich w Polsce i poza jej granicami,
7) szerzenie postaw patriotycznych oraz umacnianie solidarności społecznej i narodowej Polaków,
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8) kształtowanie polityki społeczno-gospodarczej, zmierzającej do szybkiego rozwoju gospodarczego Polski, pozwalającego na zwiększenie uczestnictwa obywateli w korzystaniu z jego
owoców oraz minimalizującego wszelkie różnice między miastem a wsią i pomiędzy poszczególnymi regionami Polski,
9) upowszechnianie oddolnej demokracji bezpośredniej:
a) poprzez wprowadzenie wyborczej ordynacji preferencyjnej, szeregującej kandydatów w
kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego w okręgach jednomandatowych
b) poprzez przedstawicielski mandat imperatywny w wyborach do Sejmu i Senatu z możliwością odwołania posła lub senatora w drodze referendum w trakcie kadencji,
c) w wyborach samorządowych, stosując przepisy z lit. a)-b) odpowiednio,
d) w referendach przyjmując, że: wniosek referendalny popiera min. 4000 obywateli polskich oraz dla zorganizowania referendum obligatoryjnego - 400000 Polaków.
10) likwidacja finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania ich z
dobrowolnych odliczeń od podatku dochodowego,
11) likwidacja Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Stanu z przekazaniem zadań trybunałów Sądowi Najwyższemu,
12) wprowadzenie bezwzględnego zakazu łączenia stanowisk we władzach ustawodawczych i
wykonawczych,
13) kontrolowanie i moderowanie systemu władzy na jego różnych konstytucyjnych i ustawowych szczeblach w Rzeczypospolitej Polskiej, by realnie wpływać na: wzrost poziomu bezpieczeństwa Polaków w państwie, rozwój edukacji, nauki, kultury, systemów opieki zdrowotnej,
zabezpieczeń socjalnych i wdrożenie nowoczesnego systemu emerytur i rent,
14) dążenie do sprawowania władzy w instytucjach Unii Europejskiej a w szczególności wykonywania mandatów w Parlamencie Europejskim, by pomoc Unii Europejskiej wobec Państwa
Polskiego była na równych prawach z innymi państwami członkowskimi,
15) dążenie do rozwoju nowych technologii w Polsce, pozwalających na realizację nowych przychodów do budżetu państwa i samorządów, poprzez przygotowanie innowacyjnych projektów ustaw:
a) o nieruchomościach internetowych,
b) o europejskim podpisie elektronicznym,
c) o komunikacji internetowej,
oraz poprzez:
d) kreowanie nowych instrumentów finansowych a w tym polskiej kryptowaluty;
16) umacnianie polskiej waluty i Narodowego Banku Polskiego, w celu redukcji długu publicznego, zadłużenia zagranicznego oraz likwidacji zadłużeń Polaków;
17) odnowienie i upowszechnianie bezpośrednich kontaktów gospodarczych ze wszystkimi sąsiadami Polski;
18) tworzenie afiliacji społecznych opartych o idee wszelkich oddolnych organizacji, działających
na rzecz bezpieczeństwa Polski i poprawy jej stosunków politycznych z sąsiadami;
19) upowszechnianie i promowanie polskich publikatorów i środków przekazu, odwołujących się
do cywilizacji łacińskiej;
20) idea przeciwdziałania:
a) ubożeniu emerytów i rencistów,
b) bezrobociu i wykluczeniu społecznemu Polaków.
5. Nazwa Partii brzmi: Partia Polska i jest zastrzeżona dla Partii zaś w sieci Internet Partia Polska
posługuje się domenami:
1) PartiaPolska.pl,
2) PartiaPolska.eu,
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3) PartiaPolska.com,
4) PartiaPolska.net,
5) PartiaPolska.org,
które oznaczają przynależne i zastrzeżone medialne brandy Partii.
6. Partia Polska, dbając o wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej i swój własny, ustanawia, że jej nazwa skrócona brzmi: Partia Polska.
7. Logo Partii poniżej wskazuje na symbolikę wolności polskich Słowian. Herb Prus I (półtora krzyża
białego na czerwonej tarczy) w obecnym geograficznym konturze Polski z zieloną obwódką i białym tłem obszaru Polski nawiązuje historycznie do pierwszej demokratycznej społeczności wolnych ludzi z IX w. zamieszkujących obszar późniejszych północnowschodnich ziem Mieszka I; zielona obwódka konturu Polski i biały obszar Polski wskazują na ludowe tradycje oraz na czyste,
chrześcijańskie wartości Rzeczypospolitej Polskiej, na których Partia Polska opiera swą misję.

8. W szczególnych uroczystych okazjach logo Partii opatruje się niebieskim napisem: Pro Patria et
Fide (Za ojczyznę i Wiarę) w górnej części logo oraz niebieskim podpisem: Partia Polska.
9. Partia Polska do promocji swego wizerunku stosuje również logo składające się z dwóch stylizowanych liter PP nakładających się na siebie z czego pierwsza jest biała a druga czerwona. Znak
graficzny PP stanowi załącznik do niniejszego statutu. Logo niniejsze stosuje się w wyborach, referendach i urzędowych pismach.
10. Partia Polska posiada swój hymn o treści:
Pro Patria et Fide
My wolni ludzie z wieków średnich znani.
My w demokracji – sami mianowani.
My za Ojczyznę oddamy honory,
Aby jej bronić ponad wszelkie spory.
A my patrioci rodzeni w Wiśniewie
Z ziemi łukowskiej biorąc swe korzenie,
Na chełmskich polach, lubelskiej wyżynie
Głosimy prawo po polskiej krainie.
My od Krakowa po Wilno uznani,
My dziś dla Polski wiedzę swą oddamy,
Aby Wyborcom zawodu nie czynić
I Suwerena od złego obronić.
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Półtora krzyża na polu czerwonym
To znak Turzyma - zawołaniem naszym.
Za wiarę ojców herby Prus nosimy
Pod nimi wszystkich Polaków złączymy.
A ty Człowieku zobacz: Partia Polska
W ojczystej misji dla wszystkich jest prosta
Zaś dookoła czyni dobro wszędzie
Więc daj jej placed - wtedy dobrze będzie.
11. Autorem hymnu co do treści i melodii jest założyciel Partii - Krzysztof Wiśniewski, który przynależne mu prawa autorskie do hymnu przekazuje na rzecz Partii z chwilą, gdy ta uzyska osobowość
prawną.
12. Partia ma prawo do używania pieczęci, barw, symboli i znaków graficznych w tym logo, odznak,
medali, legitymacji, legitymacji honorowych na zasadach określonych Statutem.
13. Stosowanie przepisu ust. 12 jest przynależne Prezesowi Partii.
14. Na wniosek Prezesa Partii Zarząd Krajowy może upoważnić osoby fizyczne lub prawne do używania i posługiwania się nazwą, symbolami i znakami graficznymi Partii.
15. Po uzyskaniu wpisu do ewidencji partii politycznych Partia Polska staje się osobą prawną i korzysta w pełni z praw przynależnych partiom politycznym w Polsce.
16. Poza granicami Polski Partia stosuje się do praw i korzysta z nich według norm prawnych bądź
zwyczajowych, obowiązujących w Unii Europejskiej i na Świecie o ile normy te nie naruszają praw
obowiązujących w Polsce oraz postanowień niniejszego Statutu.
17. Partia Polska może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie
polityczne oraz inne organizacje o podobnych celach i założeniach programowych oraz może z takimi organizacjami współpracować.
CZŁONKOWIE PARTII
Art. 2
NABYWANIE I UTRATA CZŁONKOSTWA

1. Partia Polska zrzesza obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a jej członkiem może być każda osoba,
która:
1) ma obywatelstwo polskie i ukończyła 18 lat
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3) nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
2. Nabycie członkostwa w Partii, o którym mowa w ust. 1, następuje na skutek złożenia pisemnej
lub elektronicznej deklaracji przystąpienia do Partii. W deklaracji tej wnioskodawca składa swoje
dane identyfikacyjne, informacje o dotychczasowej aktywności politycznej, posiadanym wykształceniu i nabytych kompetencjach oraz oświadczenie, że spełnia wymogi z ust. 1 i będzie przestrzegał postanowień niniejszego statutu oraz uchwał władz Partii. Złożenie fałszywego oświadczenia
o danych z ust. 1 lub ust. 2 skutkuje odmową przyjęcia do Partii lub skreśleniem z listy członków
Partii.
3. Elektroniczna deklaracja członkowska i niniejszy statut są umieszczone na stronie internetowej
Partii lokowanej na domenach internetowych z art.1 ust. 5 niniejszego statutu.
4. Partia potwierdza członkostwo automatycznie, jeśli warunki ust. 1 i ust.2 są spełnione. Wówczas
potwierdzenie członkostwa w Partii zostaje przekazane członkowi w formie pisemnej lub elektronicznej odpowiednio z pisemnym lub kwalifikowanym elektronicznym podpisem prawnego reprezentanta Partii w terminie do trzech dni roboczych. W przypadku odmowy przyjęcia do Partii
reprezentant Partii przekazuje pisemną decyzję wnioskodawcy z deklaracji w ciągu 7 dni.
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5. Członek Partii może wystąpić z Partii o każdym czasie.
6. Członkostwo w Partii
- ustaje na skutek:
1) podania nieprawdziwych danych w deklaracji członkowskiej,
2) pisemnego wystąpienia członka z Partii,
3) usunięcia członka z Partii,
4) skreślenia z listy członków Partii,
5) nieopłacenia przez członka na rzecz Partii:
a) wpisowego – pierwszej organizacyjnej składki członkowskiej,
b) składek członkowskich za dwa kolejne zadeklarowane okresy płatności,
- wygasa na skutek:

6) utraty obywatelstwa polskiego,
7) utraty praw publicznych,
8) śmierci członka.
7. Zarząd Partii może zawiesić członkostwo każdego członka Partii z ważnych przyczyn o każdym
czasie. Za czas zawieszenia przez Zarząd Partii nie jest naliczana składka członkowska.
Art. 3
PRAWA CZŁONKÓW

1. Członek Partii ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do organów Partii,
2) podejmować inicjatywy polityczne i organizacyjne,
3) podejmować i realizować przedsięwzięcia organizacyjne i programowe nakreślone przez Partię,
4) czynnego uczestnictwa w posiedzeniach organów Partii, do których zostali wybrani, członkowie spoza organów partii mogą biernie uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach organów za
wyjątkiem posiedzeń Zarządu Partii,
5) odwoływać się od decyzji ich dotyczących do właściwych organów Partii, a w szczególności
każdą decyzję może zaskarżyć do Sądu Partyjnego,
6) dostępu do wszelkich przepisów w Partii w tym wszystkich uchwał organów Partii.
2. Członek Partii, dzięki któremu Partia pozyskała przynajmniej 12 nowych członków, jest zwolniony
ze składek na rzecz Partii według reguły: „zwolnienie za 1 miesiąc składki przysługuje za 1 nowego
członka Partii”. Zwolnienie przyznaje się z chwilą gdy członek Partii pozyska 12 nowego członka
dla Partii i tych 12 nowych członków opłaci wpisowe i składki za pierwszy rok przynależności do
Partii.
3. Członek Partii może być kandydatem Partii do wszelkich wybieralnych władz w Polsce i Unii Europejskiej.
4. Członek może zawiesić członkostwo w Partii podając tego ważną przyczynę. Zawieszenie członkostwa przez członka Partii nie zwalnia go z opłacania składek członkowskich za okres zawieszenia
członkostwa.
Art. 4
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

1. Obowiązkiem członka Partii jest:
1) przestrzeganie prawa obowiązującego w Polsce,
2) przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów Partii,
3) czynnie realizować program i cele Partii i postępować zgodnie z nimi,
4) popularyzować działalność Partii,
5) rzetelnie i należycie pełnić powierzone funkcje organizacyjne w Partii,
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6) uczestniczyć w kampaniach wyborczych do parlamentu i organów samorządu terytorialnego,
7) uczestniczyć w referendach powszechnych i lokalnych,
8) opłacić pierwszą organizacyjną składkę (wpisowe) oraz regularnie opłacać zadeklarowane
składki członkowskie obowiązujące w Partii,
9) powiadomić Partię najpóźniej w ciągu 7 dni o wszelkich zmianach danych podanych w deklaracji członkowskiej, brak podania tych zmian lub podanie ich po terminie może być przyczyną
zawieszenia lub utraty członkostwa w Partii,
10) czynnie i rzetelnie uczestniczyć we władzach publicznych, do których z rekomendacji Partii
został wybrany.
2. Członek Partii ma obowiązek dbać o dobre imię Partii, samorządu lokalnego i całej Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członek Partii ma prawo i obowiązek tak wpływać na życie polityczne lokalnej społeczności oraz
tak kreować politykę Rzeczypospolitej Polskiej, by swym czynnym działaniem:
1) poprawiać byt Polaków,
2) walczyć z korupcją i nepotyzmem na wszystkich szczeblach władzy,
3) walczyć z przejawami niesprawiedliwości społecznej,
4) upowszechniać demokratyczne idee oraz struktury państwa prawa.
4. Członek Partii ma prawo i obowiązek popierać wszelkie inicjatywy polityczne do sprawowania
władzy bezpośredniej tak w samorządzie lokalnym jak i całej Rzeczypospolitej Polskiej w tym także w polskim sądownictwie.
Art. 5
DANE OSOBOWE CZŁONKÓW PARTII

1. Zarząd Partii prowadzi ewidencję członków Partii.
2. Liczba członków Partii jest jawna i może być publikowana na stronie internetowej Partii.
3. Dane osobowe członków Partii przechowywane są w siedzibie Partii, są niejawne i podlegają
prawnej ochronie.
4. Zarząd Partii gromadzi i prowadzi dokumentację osobową członków Partii zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych.
5. Zarząd Partii jest administratorem danych osobowych członków Partii według przepisów obowiązujących w Polsce.
ORGANY PARTII
Art. 6

1. Partia Polska ustala skład i kompetencje organów z art. 7 zapisami niniejszego Statutu i w myśl
przepisów ustawy o partiach politycznych.
2. Nie można łączyć funkcji partyjnych w dwóch lub więcej organach Partii. Przepis ten stosuje się w
stosunku do łączenia funkcji w organach krajowych i/lub organach struktur terenowych o ile Statut Partii nie stanowi inaczej.
3. Przepis z ust. 2 nie dotyczy Prezesa Partii, który jest jednocześnie członkiem Zarządu Krajowego
Partii.
Art. 7

1. Organami Partii są:
1) Kongres Krajowy
2) Rada Krajowa
3) Zarząd Krajowy
4) Prezes Partii
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

5) Krajowa Komisja Rewizyjna
6) Komisja Dyscyplinarna
7) Sąd Partyjny,
8) Rada Naukowa.
Organami stanowiącymi prawo partyjne są Kongres Krajowy i Rada Krajowa
Organami wykonawczymi i reprezentującymi Partię na zewnątrz są:
1) Zarząd Krajowy,
2) Prezes Partii.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Partii uprawnieni są:
1) Prezes Partii działający łącznie z jednym członkiem Zarządu Krajowego,
2) dwaj członkowie Zarządu Krajowego,
3) członek Zarządu Krajowego działający łącznie z Prokurentem, ustanowionym przez Zarząd
Krajowy.
Organem doradczym Partii Polskiej jest Rada Naukowa Partii Polskiej. Członkiem Rady Naukowej
może być każdy, kto popiera interes Polski i cywilizację łacińską. Przepis niniejszy dotyczy w
szczególności środowisk i członków organizacji polonijnych.
Kadencje organów Partii są czteroletnie z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2.
Partia Polska tworzy struktury terenowe:
1) regionalne w województwach, zwane regionami, reprezentowane przez zarządy regionalne,
2) okręgowe w 41 okręgach wyborczych do Sejmu, reprezentowane przez zarządy okręgów,
3) oddziały w powiatach, reprezentowane przez zarządy powiatowe,
4) kluby, w których reprezentantem jest zarząd klubu lub przewodniczący klubu.
Terenowe struktury działania Partii mogą mieć zasięg nieregularny odmienny od tego z ust. 7
zorganizowane przez społeczności internetowe.
W nieregularnych strukturach Partii z ust. 8 mogą powstawać struktury branżowe, dla rozwiązywania problemów branżowych, wyłaniania specjalistów, ekspertów, tworzenia kierunków rozwoju kraju. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio.
Przy tworzeniu struktur terenowych jak w ust. 8 przyjmuje się, że co najmniej:
1) 10 członków Partii tworzy Internetowy Klub Partii,
2) 10 klubów tworzy Internetowy Region Partii.
Struktury terenowe Partii są powoływane i znoszone przez Radę Krajową, która uchwala dla nich
nazwę, zasięg i przedmiot działania. Uchwały w tym przedmiocie wykonuje Zarząd Krajowy lub
Prezes Partii, ustalając w danej strukturze jej organy statutowe na wzór organów krajowych, przy
czym przyjmuje się, że w strukturze terenowej muszą być co najmniej: Zarząd i Komisja Rewizyjna.
KOMPETENCJE ORGANÓW PARTII
Art. 8
KONGRES KRAJOWY

1. Kongres jest najwyższą władzą Partii i tworzy go 100 delegatów (kongresmenów) wybranych w
wyborach powszechnych i bezpośrednich zgodnie z ordynacją wyborczą Partii.
2. Kongres:
1) uchwala statut Partii i jego zmiany;
2) uchwala program i określa główne kierunki polityki Partii;
3) przyjmuje sprawozdania:
a) Rady Krajowej,
b) Zarządu Krajowego,
c) Prezesa Partii,
d) Komisji Rewizyjnej,
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

e) Komisji Dyscyplinarnej,
f) Sądu Partyjnego,
g) Rady Naukowej Partii;
4) udziela absolutorium organom z pkt 3) lit. a)-f) lub poszczególnym jego członkom;
5) ustala liczbę członków organów statutowych z art. 7 ust. 1;
6) wybiera i odwołuje członków organów statutowych z art. 7 ust. 1;
7) uchwala Regulamin Obrad Kongresu;
8) uchwala Ordynację Wyborczą Partii;
9) uchwala zasady postępowania przed Sądem Partyjnym i zasady postępowania dyscyplinarnego;
10) podejmuje uchwały w sprawach zgłoszonych przez delegatów Kongresu, przy czym Kongres
ma prawo podjąć uchwałę w każdej sprawie, która Partii dotyczy.
Kongres obraduje na sesjach lub posiedzeniach i podejmuje uchwały jawnie zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej 50 kongresmenów (quorum). Kongres Założycielski obraduje
przy obecności co najmniej 15 kongresmenów założycieli (quorum założycielskie).
Zwykła większość w głosowaniu Kongresu oznacza że głosów za uchwałą jest więcej niż głosów
przeciw uchwale przy zachowaniu quorum.
Kwalifikowana większość głosów oddanych za uchwałą Kongresu oznacza, że przy zachowaniu
quorum za uchwałą oddano co najmniej:
1) 50% głosów - większość bezwzględna;
2) 3/5 głosów, co oznacza min. 60% głosów;
3) 2/3 głosów, co oznacza w przybliżeniu min. 66,6% głosów;
4) ¾ głosów, co oznacza min. 75% głosów.
Wprowadza się weto kongresmena:
1) polegające na tym, że kongresmen ma prawo wnieść protest z uzasadnieniem na piśmie do
każdej uchwały Kongresu na tej sesji, na której uchwała została podjęta, , co powoduje blokadę wykonania takiej uchwały;
2) które odrzuca się większością bezwzględną a w przypadkach dotyczących Statutu – większością 3/5 głosów.
Uchwały Kongresu są publikowane na stronie internetowej: PartiaPolska.pl najpóźniej trzeciego
dnia od ich podjęcia.
Sesje zwyczajne Kongresu zwołuje Marszałek Kongresu przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenia
Kongresu zarządza Marszałek Kongresu pomiędzy sesjami Kongresu. Rada Krajowa zwołuje sesje
nadzwyczajne Kongresu. Regulamin Obrad Kongresu winien przewidywać tryb zwoływania sesji
zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz posiedzeń Kongresu.
Na wniosek Zarządu Krajowego lub 10 kongresmenów Rada Krajowa w ciągu 7 dni zwołuje sesję
Kongresu z porządkiem obrad zadanym przez wnioskodawcę lub wnioskodawców, przy czym sesja Kongresu musi się odbyć najpóźniej w 37 dniu od złożenia wniosku i nie wcześniej niż w 21
dniu od złożenia wniosku.
Regulamin Obrad Kongresu dookreśla zasady obrad Kongresu na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych lub na posiedzeniach oraz w jakich przypadkach przeprowadza się głosowania tajne.
Kongres ze swego składu powołuje i znosi komisje programowe oraz inne komisje celowe Partii
zakreślając ich przedmiot działania oraz czas trwania.
Art. 9
RADA KRAJOWA
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1. Liczbę członków Rady Krajowej określa Kongres jako liczbę naturalną nieparzystą z przedziału
<3;15>. Kandydatów na członków Rady Krajowej zgłasza co najmniej 3 członków Partii spośród
członków Partii.
2. Rada Krajowa obraduje na posiedzeniach kolegialnie i swoje decyzje podejmuje w formie uchwał
przy obecności co najmniej 50% swego składu. Uchwały podejmowane są jawnie zwykłą większością głosów. Prawo weta członka Rady stosuje się odpowiednio w myśl przepisu art. 8 ust. 6 statutu
3. Pomiędzy sesjami zwyczajnymi lub posiedzeniami Kongresu Krajowego Rada Krajowa jest najwyższą władzą uchwałodawczą w stanowieniu prawa w Partii. Uchwały z kompetencji Kongresu Krajowego a podjęte przez Radę Krajową podlegają zatwierdzeniu przez Kongres na najbliższej jego
sesji lub posiedzeniu.
4. Do kompetencji Rady Krajowej należy:
1) uchwalanie Regulamin Rady Krajowej i jego zmian,
2) uchwalanie Regulaminu Zarządu Krajowego i jego zmian oraz ustalanie kompetencji członków
Zarządu za wyjątkiem kompetencji Prezesa Partii – Prezesa Zarządu,
3) opracowywanie i uchwalanie dokumentów programowych Partii w sposób niesprzeczny z
uchwałami Kongresu,
4) sprawowanie nadzoru nad realizacją dokumentów programowych Partii przez inne organy
Partii,
5) nadzorowanie prac komisji programowych i celowych Partii,
6) opracowywanie stanowisk Partii w istotnych sprawach dotyczących bieżących wydarzeń politycznych,
7) uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem i finansami Partii oraz zaciągania zobowiązań
majątkowych,
8) określanie zasad opłacania składek członkowskich,
9) uchwalanie reguły finansowej, opracowanej przez Zarząd Krajowy,
10) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Partii oraz uchwalanie ramowego planu przychodów i wydatków Partii,
11) uchylanie uchwał Zarządu Krajowego dotyczących bieżących spraw politycznych,
12) podejmowanie uchwał większością 2/3 głosów Rady Krajowej w sprawie odwołania członków
Zarządu Krajowego niewykonujących swoich obowiązków lub nieprzestrzegających prawa
wewnątrzpartyjnego i są to decyzje ostateczne; wyjątkiem od tej reguły jest skarga Prezesa
Partii do Kongresu na decyzję Rady Krajowej, która dotyczy dowolnego członka Zarządu Krajowego.
13) uzupełnianie składu organów Partii:
a) Zarządu Krajowego,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Komisji Dyscyplinarnej,
d) Komisji Wyborczej.
12) rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu Krajowego,
13) podejmowanie decyzji w sprawie porozumień międzypartyjnych,
14) zarządzanie prawyborów dla kandydatów na:
a) posłów i senatorów,
b) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
15) zatwierdzanie listy kandydatów Partii w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentu Europejskiego,
16) udzielanie poparcia kandydatom na Prezydenta RP oraz desygnowanie z ramienia Partii tego
kandydata na Prezydenta RP, który wygrał prawybory opisane w pkt 14) lit. b) oraz Ordynacji
Wyborczej Partii,
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5.
6.
7.
8.

9.
10.

17) udzielanie poparcia Prezesowi Partii w przedmiocie jego udziału w tworzeniu Rządu w Polsce
oraz desygnowanie spośród członków Partii:
a) kandydata na prezesa Rady Ministrów RP,
b) kandydatów ma ministrów Rządu RP,
18) rekomendowanie kandydatów na urzędy:
a) Prezesa Sądu Najwyższego
b) Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
c) Prokuratora Generalnego,
d) Prezesa NBP,
e) Rzecznika Praw Obywatelskich,
f) Rzecznika Praw Dziecka,
g) Prezesa IPN,
h) nie wymienione w pkt 18 lit a)-g) a funkcjonujące w Polsce,
19) rekomendowanie zmian w Konstytucji RP, opracowanych przez Partię,
20) zwoływanie sesji Kongresu,
21) ustalanie zasad tworzenia i znoszenia struktur terenowych Partii,
22) powoływanie i znoszenie struktur terenowych Partii na wniosek Zarządu Krajowego i powierzanie wykonania uchwał w tym przedmiocie Zarządowi Krajowemu,
23) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, których statut nie zastrzega dla innych organów Partii.
Rada Krajowa powołuje ze swojego składu prezydium, które koordynuje pracami Rady Krajowej.
Prezydium Rady Krajowej winno liczyć nie mniej niż 3 osoby.
Rada Krajowa może tworzyć stałe i nadzwyczajne komisje do opracowania programu Partii, analiz
i ekspertyz.
W skład komisji Rady Krajowej mogą wchodzić osoby spoza składu Rady Krajowej lecz osoby te
nie mogą kierować tymi komisjami.
Posiedzenia Rady Krajowej zwoływane są przez Przewodniczącego lub Prezydium Rady Krajowej.
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Zarządu Krajowego,
3) na wniosek 3 członków Rady Krajowej,
Członkowie Zarządu Krajowego mogą brać udział w posiedzeniach Rady Krajowej z głosem doradczym.
Uchwały Rady Krajowej są publikowane w ciągu 3 dni na stronie internetowej PartiaPolska.pl .
Art. 10
ZARZĄD KRAJOWY

1. Zarząd Krajowy jest organem wykonawczym Partii i liczy od 3 do 7 członków. W liczbie tej jest
Prezes Partii sprawujący funkcję Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu, Sekretarz Zarządu i Członkowie Zarządu
2. Pierwszy Zarząd Krajowy liczy 3 członków, wybranych przez Kongres Założycielski Partii. Stanowią
go: Prezes Zarządu i dwaj Wiceprezesi Zarządu.
3. Począwszy od drugiej kadencji Zarząd Krajowy jest wybierany w składzie od 5 do 7 członków w
powszechnych wyborach bezpośrednich spośród wszystkich członków Partii. Kandydatem na
członka Zarządu Krajowego może być dowolny członek Partii zgłoszony przez 10 członków Partii.
4. Nieparzystą liczbę członków Zarządu Krajowego ustala Kongres Krajowy. Najpóźniej na 60 dni
przed kolejną kadencją wg zapisów z ust. 1.
5. Zmiana liczby członków Zarządu Krajowego nie powoduje zmiany Statutu Partii.
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6. Zarząd Krajowy:
1) reprezentuje Partię na zewnątrz, do skutecznej reprezentacji potrzeba i wystarcza oświadczenie woli dwóch członków Zarządu działających łącznie o ile Statut nie stanowi inaczej,
2) wykonuje uchwały Kongresu i Rady Krajowej,
3) prowadzi bieżącą ogólnokrajową i międzynarodową działalność polityczną Partii w sposób
niesprzeczny ze Statutem oraz uchwałami Kongresu i Rady Krajowej,
4) kieruje bieżącą działalnością organizacyjną Partii,
5) koordynuje działalność organów terenowych Partii i sprawuje nadzór nad nimi,
6) odpowiada za sprawy finansowe i majątkowe Partii, w tym:
a) opracowuje ramowy plan przychodów i wydatków Partii,
b) zarządza majątkiem Partii,
c) opracowuje bieżące instrukcje finansowe,
d) przedstawia sprawozdanie finansowe Radzie Krajowej i Komisji Rewizyjnej
7) zatrudnia pracowników Partii,
8) składa oświadczenia woli o nabywaniu i zbywaniu majątku Partii oraz przyjmuje darowizny,
spadki i zapisy,
9) przygotowuje listy kandydatów Partii w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz Parlamentu Europejskiego,
10) uchyla uchwały organów terenowych Partii sprzeczne z postanowieniami Statutu lub uchwałami organów Partii wyższego szczebla,
11) zawiesza organ terenowy Partii lub poszczególnych jego członków, odwołuje członków takiego organu, w przypadku prowadzenia przez ten organ działalności sprzecznej z postanowieniami Statutu Partii lub uchwałami organów Partii wyższego szczebla,
12) zarządza zarząd komisaryczny lub powołuje komisarzy w przypadku jak w pkt 11) i braku
możliwości działania organu terenowego Partii,
13) rozwiązuje organ terenowy z powodu prowadzenia przez ten organ działalności sprzecznej z
postanowieniami Statutu lub uchwałami organów Partii wyższego szczebla,
14) udziela prokury, ustalając:
a) spośród członków Partii - Prokurenta,
b) przedmiot prokury,
c) czas trwania prokury nie dłuższy niż kadencja Zarządu Krajowego,
15) w celu realizacji obowiązków statutowych spośród członków Partii wyznacza koordynatorów
– asystentów Zarządu do spraw:
a) bieżącej działalności organizacyjnej Partii,
b) tworzenia i nadzorowania działalności struktur terenowych Partii,
c) finansowych i majątkowych Partii,
d) wizerunku medialnego Partii, powierzając obowiązki Rzecznika Partii,
e) międzynarodowych prowadzonych przez Partię,
16) udziela członkom Partii doraźnych pełnomocnictw politycznych; uchwała o nadaniu pełnomocnictwa winna obejmować: umocowaną osobę, przedmiot i czas trwania pełnomocnictwa,
17) w miarę potrzeb powołuje grupy robocze, wspomagające Zarząd Krajowy w realizacji obowiązków statutowych pod kierownictwem członka Zarządu lub pełnomocnika ustalonego wg
przepisu z pkt 16).
7. Członkowie Zarządu Krajowego mogą pozostawać w stosunku pracy z Partią. Decyzję o zatrudnieniu członka Zarządu Krajowego podejmuje Rada Krajowa.
8. Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje Prezes Partii lub Wiceprezes Zarządu. Wówczas uchwały
zapadają kolegialnie przy obecności co najmniej 50% członków Zarządu.
9. Przy zachowaniu quorum jak w ust. 8 uchwały Zarządu Krajowego mogą zapadać również pisemnie w trybie obiegowym lub poprzez komunikację internetową w tym na wideokonferencjach albo podczas telekonferencji. Wówczas uchwały podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym w systemie ePuap.
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10. Członkowie Zarządu Krajowego przedstawiają Radzie Krajowej, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, sprawozdanie ze swojej działalności.
11. Na żądanie Rady Krajowej członkowie Zarządu Krajowego niezwłocznie udzielają Radzie Krajowej
wyjaśnień dotyczących działań podejmowanych w zakresie bieżącej działalności Partii.
12. Zarząd Krajowy może zwrócić się do Rady Krajowej o niezwłoczne opracowanie stanowiska w
istotnych sprawach dotyczących bieżących wydarzeń politycznych.
13. Od uchwał Zarządu Krajowego w przedmiocie:
1) uchylenia uchwały organu terenowego,
2) zawieszenia organu terenowego,
3) odwołania członka organu terenowego,
4) powołania zarządu komisarycznego lub powołania komisarza w miejsce organu terenowego
przysługuje odwołanie do Rady Krajowej temu członkowi Partii, którego uchwała dotyczy.
14. Odwołanie, o którym mowa w ust. 13 wnosi się do Prezydium Rady Krajowej w terminie dwóch
tygodni od opublikowania uchwały z uzasadnieniem na stronie PartiaPolska.pl lub od otrzymania
uchwały z uzasadnieniem na piśmie.
15. Uchwałom z ust. 13 Zarząd Krajowy może nadać rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor ten
ustaje z chwilą terminowego wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 13.
16. Zarząd Krajowy może zawiesić w prawach członka Partii, wobec którego prowadzone jest postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne do czasu wydania przez Sąd Partyjny prawomocnego
orzeczenia albo umorzenia postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego.
17. Decyzja Zarządu Krajowego dotycząca czynności z ust. 16 może zostać podjęta:
1) z urzędu,
2) na wniosek Komisji Dyscyplinarnej.
18. Zawieszenie w prawach członka Partii nie może trwać dłużej niż do końca kadencji Zarządu Krajowego.
Art. 11
PREZES PARTII

1. Prezes Partii jest najwyższą władzą wykonawczą Partii.
2. Do kompetencji Prezesa Partii należy, w szczególności:
1) reprezentowanie Partii na zewnątrz, z zastrzeżeniem art. 7, ust. 3-4
2) realizacja uchwał Kongresu Krajowego i Rady Krajowej,
3) kierowanie:
a) bieżącą działalnością Partii,
b) pracami Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego za pośrednictwem ich przewodniczących,
4) zwoływanie pierwszych posiedzeń Krajowej Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej, Sądu
Partyjnego w terminie 30 dni od ich wybrania,
5) wnioskowanie w sprawach, o których mowa w Statucie, w tym w sprawie:
a) regulaminów władz krajowych Partii,
b) wyboru, powoływania, odwoływania i zawieszania członków władz Partii,
6) określanie zakresu zadań i kompetencji Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu Krajowego, Skarbnika Partii1,
7) udzielanie upoważnień do reprezentowania Partii w organizacjach lub strukturach powstałych w wyniku porozumień zawartych przez Partię, w tym o charakterze wyborczym,
8) koordynacja działań partyjnych, związanych z akcjami społeczno-politycznymi Partii,
9) przedkładanie do akceptacji Rady Krajowej kandydatów Partii w wyborach parlamentarnych,
do Parlamentu Europejskiego oraz na urząd Prezydenta RP,

1

Skarbnik Partii nie musi być członkiem Zarządu Krajowego Partii Polskiej.
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10) ustalanie wzoru dokumentów członkowskich, w tym dokumentów wymaganych przy przyjęciu w poczet członków Partii,
11) ustalanie procedur gromadzenia dokumentacji osobowej w Partii oraz zakresu danych objętych ewidencją, o której mowa w art. 5,
12) powoływanie likwidatora w przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu Partii,
13) powierzanie wykonywania czynności zastrzeżonych w Statucie do jego kompetencji innym
członkom Zarządu Krajowego,
14) powoływanie komisarzy Partii .
3. W trakcie trwania kadencji Rada Krajowa może wybrać pełniącego obowiązki Prezesa Partii na
okres do trzech miesięcy spośród członków Zarządu Krajowego, w przypadku gdy Prezes Partii:
1) zrezygnował z funkcji albo utracił lub zawiesił członkostwo w Partii,
2) czasowo utracił możliwość sprawowania funkcji.
4. Wybór pełniącego obowiązki Prezesa Partii, implikuje zarazem zwołanie Kongresu Krajowego w
celu wyboru Prezesa Partii .
5. Do pełniącego obowiązki Prezesa Partii stosuje się art. 11 ust. 1-4.
Art. 12
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym krajowych organów Partii.
2. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej wybierani są w wyborach powszechnych i bezpośrednich
nie mogą być członkami innych organów Partii.
3. Liczbę członków Krajowej Komisji Rewizyjnej ustala Kongres Krajowy przyjmując, że jest to liczba
nieparzysta licząca 3, 5 lub 7 członków.
4. Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej uchwala Rada Krajowa.
5. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
1) badanie działalności statutowej organów Partii,
2) badanie działalności finansowej i majątku Partii,
3) wnioskowanie do Rady Krajowej o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego z działalności finansowej Partii
4) wnioskowanie do Kongresu Krajowego o udzielenie absolutorium dla:
a) Rady Krajowej,
b) Zarządu Krajowego,
c) Prezesa Partii,
d) Komisji Dyscyplinarnej,
e) Sądu Partyjnego .
6. Pozostałe kompetencje Krajowej Komisji Rewizyjnej dookreśla Rada Krajowa w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Partii.
Art. 13
KOMISJA DYSCYPLINARNA

1. Zasady działania Komisji Dyscyplinarnej na kadencję uchwala Rada Krajowa Partii w Regulaminie
Komisji Dyscyplinarnej zaś liczbę członków Komisji Dyscyplinarnej nie mniejszą niż 5 ustala Kongres Krajowy Partii.
2. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej to prawnicy wybierani spośród członków Partii w wyborach
powszechnych i bezpośrednich na czteroletnią kadencję.
3. Spośród swych członków Komisja Dyscyplinarna wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Rzecznika Dyscyplinarnego. Osoby te tworzą Prezydium Komisji Dyscyplinarnej
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4. Obowiązki członków Prezydium Komisji Dyscyplinarnej w tym Rzecznika Dyscyplinarnego opisuje
Regulamin Komisji Dyscyplinarnej oraz Kodeks postępowania dyscyplinarnego obowiązujący w
Partii a uchwalany przez Kongres Krajowy
5. Komisja Dyscyplinarna obraduje w trzyosobowych składach na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego.
6. Komisja Dyscyplinarna może:
1) odmówić wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
2) wszcząć postępowanie dyscyplinarne,
3) umorzyć rozpoczęte postępowanie dyscyplinarne,
4) wnioskować do Sądu Partyjnego o ukaranie członka Partii objętego postępowaniem dyscyplinarnym,
5) wnioskować do Sądu Partyjnego o przeprowadzenie postępowania przed Sądem w rozpatrywanej przez nią sprawie.
7. W rozpatrywanych sprawach Komisja Dyscyplinarna wydaje postanowienia, które można zaskarżyć do Sądu Partyjnego w ciągu 7 dni. Brak zaskarżenia postanowienia Komisji w przepisanym
terminie skutkuje prawomocnością postanowienia Komisji Dyscyplinarnej.
Art. 14
SĄD PARTYJNY

1. Sąd Partyjny tworzy 15 sędziów i 15 ławników.
2. Sędziowie i ławnicy wybierani są spośród członków partii na 6 letnią kadencję w wyborach powszechnych i bezpośrednich, przy czym kandydaci na sędziów muszą być prawnikami z tytułem
min. magistra prawa.
3. Sąd Partyjny pracuje na posiedzeniach i prowadząc rozprawy w trybie jawnym i niejawnym zgodnie z uchwałami Kongresu Krajowego o tytułach:
1) O strukturze i zasadach postępowania przed Sądem Partyjnym,
2) Kodeks postępowania dyscyplinarnego,
3) Kodeks Dyscyplinarny.
4. Sąd Partyjny orzeka w składach jednoosobowych lub trzyosobowych i wydaje orzeczenia: postanowienia lub wyroki w sprawach dyscyplinarnych lub innych sprawach ustalonych przez Kongres
Krajowy.
5. Orzeczenia Sądu Partyjnego w postępowaniu wewnątrzpartyjnym są ostateczne.
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA PARTII
Art. 15

1. Majątek Partii tworzy się w oparciu o przepisy ustawy o partiach politycznych.
2. Majątek partii politycznej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z
dochodów z majątku oraz z określonych ustawami dotacji i subwencji.
3. Majątek Partii i źródła jego finansowania są jawne.
4. Majątek Partii może być przeznaczony na cele:
1) statutowe,
2) charytatywne.
5. Partia Polska może pozyskiwać dochody z majątku pochodzące jedynie:
1) z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach,
2) z obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa,
3) ze zbycia należących do niej składników majątkowych,
4) z działalności własnej, polegającej na sprzedaży tekstu statutu lub programu partii, a także
przedmiotów symbolizujących partię i wydawnictw popularyzujących cele i działalność Partii
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6.
7.
8.

9.

politycznej oraz na wykonywaniu odpłatnie drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego.
Partia Polska może użyczać posiadane przez siebie nieruchomości i lokale jedynie na biura poselskie, senatorskie oraz biura radnych gminy, powiatu albo województwa.
Partia Polska może zaciągać kredyty bankowe na cele statutowe.
Partia Polska nie może:
1) prowadzić działalności gospodarczej,
2) prowadzić zbiórek publicznych.
Szczegółowe zasady tworzenia majątku Partii Polskiej oraz zasady gospodarowania tym majątkiem oraz prowadzenia księgowości i sprawozdawczości finansowej określa uchwała Kongresu
Partii Polskiej sporządzona w myśl stosownych przepisów ustawy o partiach politycznych, ustawy
o rachunkowości i w oparciu o zapisy niniejszego Statutu.
Art. 16

1. Partia Polska tworzy fundusze:
1) Fundusz Ekspercki,
2) Fundusz Wyborczy,
3) Inne celowe w miarę potrzeb.
2. Środki finansowe gromadzone w ramach Funduszu Eksperckiego mogą pochodzić jedynie z wpłat
własnych Partii.
3. Jeśli Partia otrzyma subwencję, to od 5% do 15% tej subwencji przeznacza na Fundusz Ekspercki.
4. Środki finansowe gromadzone w ramach Funduszu Wyborczego mogą pochodzić z wpłat własnych Partii oraz darowizn, spadków i zapisów.
5. W celu finansowania funduszy z ust.1 Partia może zaciągać kredyty bankowe.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania funduszy z ust. 1 obejmujące sprawozdawczość z ich funkcjonowania określa uchwała Kongresu w oparciu o ustawę o partiach politycznych i niniejszy Statut.
ZASADY TWORZENIA I ZNOSZENIA JEDNOSTEK TERENOWYCH PARTII
Art. 17

1. Utworzenie struktury terenowej Partii, o której mowa w art. 7 jak i zniesienie jej należy do kompetencji Rady Krajowej w drodze stosownej uchwały.
2. Wykonanie uchwały z ust. 1 powierza się Zarządowi Krajowemu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wykonanie uchwały z ust. 1 powierza się Prezesowi Partii w odniesieniu do struktur internetowych Partii, o których mowa w art. 7 ust. 8-9 Statutu.
4. Czynność z ust. 3 Prezes Partii może powierzyć do wykonania innemu członkowi Zarządu Krajowego wydając stosowne upoważnienie na piśmie.
5. Wykonanie uchwały z ust. 1 polega na wydaniu stosownego zarządzenia w myśl uchwały.
ROZWIĄZANIE I LIWIDACJA PARTII
Art. 18

1. Rozwiązanie i likwidacja Partii następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o partiach politycznych oraz zapisami niniejszego Statutu.
2. Partię rozwiązuje się:
1) z inicjatywy Partii na skutek dwukrotnej uchwały Kongresu Krajowego podjętej przez 75 kongresmenów albo 75% składu Kongresu Krajowego,
2) w wyniku orzeczenia Sądu Rejestrowego, prowadzącego Ewidencję Partii Politycznych.
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3. Jeżeli Kongres Krajowy zrealizuje art. 18 ust. 2 pkt 1) wówczas zobowiązany jest podjąć uchwałę
dotyczącą zapisu majątku Partii. Wykonanie tej uchwały powierza się Prezesowi Partii albo Likwidatorowi.
4. W przypadkach opisanych w ust. 2, Zarząd Krajowy Partii powołuje Likwidatora, który przeprowadza likwidację Partii zgodnie z Ustawą o partiach politycznych.
5. Partia traci osobowość prawną po zakończeniu procesu likwidacji i wykreśleniu jej z Ewidencji
Partii Politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Art. 19

1. Zmiany w Statucie przeprowadza Kongres Krajowy w trybie uchwały kwalifikowaną większością
3/5 głosów składu Kongresu, tzn. że za zmianami w Statucie powinno głosować co najmniej 60
kongresmenów.
2. Niniejszy pierwszy Statut uchwalają członkowie założyciele Partii Polskiej bezwzględną większością głosów Kongresu Założycielskiego.
3. Członkiem założycielem Partii Polskiej (Kongresmenem Założycielem Partii Polskiej) jest każdy
pełnoletni obywatel polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który stawi się na
Kongres Założycielski, podpisze deklarację członkowską, weźmie udział w uchwaleniu niniejszego
Statutu oraz weźmie udział w wyborach pierwszych władz Partii, reprezentujących Partię na zewnątrz.
4. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Krajowy Kongres Założycielski.
5. Niniejszy Statut przyjęto na Kongresie Założycielskim w dniach: 27 października oraz 17 listopada
2019 roku.
Art. 20

Wykonanie przepisów Statutu w przedmiocie rejestracji Partii Polskiej i jej Statutu w Sądzie Okręgowym w Warszawie powierza się Zarządowi Krajowemu Partii Polskiej.

