STATUT PARTII POLITYCZNEJ

Wolni i Solidarni

Dlaczego Wolni?

Dlaczego Solidarni?

- bo jesteśmy Polakami.
- bo to pragnienie wyssaliśmy z mlekiem naszych
matek.
- bo nasi ojcowie wolność
mierzyli krzyżami.
- bo Poeta nakazywał:
„wolnej myśli to już za
nic nie daj”.
- bo poszukujemy „prawdy jasnego płomienia”.
- bo z niewolnika nie ma
pracownika.
- bo na przemoc szablą
odpowiemy.

- bo jesteśmy Polakami.
- bo nakazano nam iść
drogą wzajemnej miłości
i dobroci.
- bo wspólnie znaczymy
więcej i możemy więcej.
- bo dla rozwoju współpraca jest tak samo
ważna jak konkurencja.
- bo nie ma wolności bez
solidarności.
- bo potrzebujemy społecznego i międzynarodowego pokoju.
- bo takie jest nasze dziedzictwo, które prowadzi
do lepszej Polski.

Preambuła
Porażeni ogromem wszechświata, zdumieni tajemnicami istnienia, czasu, przestrzeni i myśli nie poddajemy się
pustce. Wierzymy w sens naszego życia, w sens zbiorowego, narodowego i cywilizacyjnego trwania. Rodzimy
się, wzrastamy i przemijamy dla siebie i dla innych. Z nadzieją lepszego świata dla nas i przyszłych pokoleń.
Ponad nami jest ojczyzna z językiem i tradycją, z miejscem i kulturą. Jest państwo, nasz wielki wspólny dom.
Powyżej są ogólnoludzkie i zarazem boskie wartości:
dobro i prawda, wolność, sprawiedliwość i solidarność.
Chcemy im służyć, wzbogacać je i do nich dążyć.
Tworzymy partię polityczną o nazwie „Wolni i Solidarni”.
Ideą partii jest Najjaśniejsza Rzeczpospolita Solidarna oraz wolność rozumiana jako swoboda wielorakich
odpowiedzialnych działań w przestrzeni publicznej. Do
chlubnej polskiej tradycji walki „za wolność naszą i waszą” dodajemy ideę solidarności między ludźmi, grupami
społecznymi i między narodami.
Chcemy przywrócić polityce jej etos. Chcemy realizacji
dobra wspólnego, współpracy, rozwiązywania konfliktów,
kompromisu, godzenia sprzecznych poglądów i konkurencyjnych interesów..
Polityka ma czynić ze społeczności osób wspólnotę,
w której odnajdą się wszyscy Polacy, bez względu na
wiek, stan ducha, wiedzy, czy posiadania. Opieka zdrowotna, praca, edukacja, kultura muszą być dostępne dla
wszystkich. Prawo powinno być proste, przejrzyste, zrozumiałe dla każdego i skuteczne.
Organizujemy się, by wyznaczać nowe kierunki
i cele, umacniać Polskę, więzi międzyludzkie i nasze
charaktery, by być bardziej wolni i solidarni.

I. „Wolni i Solidarni” jest partią polityczną działającą na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
i Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (dalej: Ustawa), posługuje się nazwą „Wolni i Solidarni”.

II. Partia „Wolni i Solidarni” ma siedzibę w Warszawie, ale może tworzyć przedstawicielstwa za granicą,
a także być członkiem krajowych i międzynarodowych

organizacji zrzeszających
partie polityczne.

III. Celami Partii
Kornel Morawiecki
Wolni i Solidarni są: Marszałek Senior Sejmu RP

3.1 Nowy ustrój w Polsce –
solidaryzm. Ustrój oparty o
gospodarkę rynkową i demokrację solidarną. Gdzie silni
i bogaci wspomagają słabych i biednych. Dzielą się zasobnością i wiedzą. Ale i wzajemnie, gdzie biedni nie tylko
korzystają z publicznego wsparcia, ale pracują i zarabiają.
Pracą nad sobą, kształceniem się, samopomocą pomnażają materialne i duchowe bogactwo kraju. Taki ustrój będziemy budować.
3.2 Nowa konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej odpowiadająca wyzwaniom i możliwościom XXI wieku. Konstytucja
regulująca kwestie ludzkiej aktywności w dobie informatyzacji i robotyzacji, strzegąca państwowej suwerenności
i społecznej sprawiedliwości przed zakusami skoncentrowanego kapitału i mediów. Konstytucja wolności, solidarności i sensu.
3.3 Nowa wielka Unia Europejska. Unia demokratycznych, praworządnych państw, z Polską łączącą Zachód
ze Wschodem Europy. My, Polacy, możemy i powinniśmy
być geopolitycznym i kulturowym centrum Unii przewodzącej światu, stojącej na straży pokoju i międzynarodowego ładu, kreującej pytania, umiejętności i zrozumienie.
Do takiej Unii będziemy dążyć.

IV. Struktura Partii Wolni i Solidarni:
4.1 Podstawową jednostką organizacyjną Partii jest Koło
terenowe albo środowiskowe. Numer koła nadaje Przewodniczący Partii.
4.2 Koła powstają samoczynnie z inicjatywy co najmniej
4 członków Partii. Koło rozwiązuje się wskutek zmniejszenia liczby jego członków poniżej 4.
4.3 Koło samodzielnie określa miejsce i sposób funkcjonowania oraz swój skład bezwzględną większością
członków Koła. Statutowymi organami Koła są Zebranie
Członków Koła oraz Lider Koła, wybierany i odwoływany
bezwzględną większością członków Koła przez to Zebranie.

V. Członkowie:
5.1 Członkiem Partii Wolni i Solidarni zostaje osoba spełniająca warunki Ustawy, podzielająca założenia ideowe
Partii, jej cele i zasady, przewidziane niniejszym Statutem po złożeniu deklaracji zatwierdzonej przez Przewodniczącego lub dwóch członków Zarządu Partii.
5.2 Członkowie są zobowiązani do przestrzegania Statutu, płacenia składek i do przynależności do jednego
terenowego albo środowiskowego Koła liczącego co
najmniej 4 osoby. Uczestnictwo członka w Kole aprobuje Zebranie Członków Koła bezwzględną większością
członków Koła.
5.3 Członkowie mają bierne i czynne prawa wyborcze do
władz Partii, mają prawo do własnych inicjatyw organizacyjnych.
5.4 Członkostwo w Partii wygasa w wypadku pisemnego wystąpienia z Partii, nie przynależności do żadnego
Koła przez więcej niż 30 dni, wykluczenia przez Zarząd
lub Przewodniczącego, śmierci i w przypadkach wskazanych w Ustawie.

5.5 Członek może zostać wykluczony z Partii w przypadku naruszania postanowień Statutu lub uchwał organów
Partii, jak również w razie, jeśli podał w deklaracji przystąpienia do Partii nieprawdziwe informacje lub jeśli dopuścił
się czynów nieetycznych lub podejmował inne działania
na szkodę Partii, jak również, jeśli zgodnie z przepisami
prawa utracił prawo do członkostwa w partii politycznej.
5.6 Decyzje w sprawie wykluczenia z Partii podejmuje
Przewodniczący Partii albo Zarząd bez udziału Przewodniczącego.
5.7 Od decyzji Zarządu o wykluczeniu przysługuje w terminie 7 dni od jej doręczenia odwołanie do Przewodniczącego, którego decyzja jest ostateczna. Od decyzji Przewodniczącego odwołanie w tym samym terminie przysługuje
do Zarządu, który podejmuje decyzję bez udziału Przewodniczącego i wówczas decyzja też jest ostateczna.

VI. Członkowie wspierający:
6.1 Członkami wspierającymi Partii Wolni i Solidarni mogą
zostać osoby, stowarzyszenia, związki zawodowe, partie
polityczne lub fundacje pisemnie deklarujące więź z ideami i celami Partii. Członek Partii nienależący do żadnego Koła więcej niż 30 dni przestaje być członkiem, a staje
się członkiem wspierającym. Decyzje o przyjęciu członka
wspierającego podejmuje Przewodniczący. W tym samym
nieodwołalnym trybie zapadają decyzje o wykluczeniu
z takiego członkostwa.
6.2 Członkowie wspierający mają prawa do uczestnictwa
w pracach programowych, do informacji i dyskusji nad
kształtem ideowym i organizacyjnym Partii, mogą opłacać
składki.
6.3 Członkowie wspierający mogą zrzeszać się w Kluby
Wolni i Solidarni, które samodzielnie, demokratycznie
określają swoje władze i zadania.

VII. Władze Partii Wolni i Solidarni:
7.1 Organami władz krajowych Partii Wolni i Solidarni są:
Przewodniczący, Zarząd, Rada Krajowa i Zgromadzenie
Ogólne. Przewodniczący i Zarząd powoływani są na czteroletnie wspólne kadencje.
7.2 Delegaci do Zgromadzenia Ogólnego wybierani są
demokratycznie bezwzględną większością członków Kół.
Każde Koło ma prawo wybrać jednego Delegata na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków danego Koła według
stanu liczbowego Koła na jeden miesiąc przed dniem wyboru.

VIII. Zgromadzenie Ogólne:
8.1 Zgromadzenie Ogólne zwołuje co najmniej raz w roku
Przewodniczący informując o miejscu, czasie i porządku
obrad Liderów Kół co najmniej na 30 dni przed Zgromadzeniem. Koła powinny zgłosić Przewodniczącemu wybranych Delegatów na Zgromadzenie najpóźniej na 7 dni
przed jego terminem.
8.2 Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały jawnie (za
wyjątkiem uchwał dotyczących osób), zwykłą większością
głosów obecnych na zgromadzeniu, z wyjątkiem zmiany
Statutu i rozwiązania Partii Wolni i Solidarni, do której wymagana jest obecność co najmniej połowy Delegatów.
8.3 Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
1. uchwalanie i zmiana Statutu,
2. uchwalanie strategii, programów, działań i inicjatyw,
3. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i Zarządu, uzupełnianie składu tych organów oraz udzielanie im
absolutorium,
4. zatwierdzanie proponowanych przez Zarząd list kandydatów Partii na posłów i senatorów,
5. zatwierdzanie rocznej informacji o działalności finansowej Partii.

6. uchwalanie rozwiązania Partii Wolni i Solidarni, połączenia z inną partią, udziału w krajowych i międzynarodowych organizacjach zrzeszających partie polityczne.

IX. Rada Krajowa:
9.1 Rada Krajowa składa się z Przewodniczącego Partii,
członków będących posłami, senatorami, radnymi sejmików
wojewódzkich, wójtami, burmistrzami i prezydentami miast.
9.2 Radę Krajową zwołuje Przewodniczący co najmniej raz
na półrocze lub na wniosek Zarządu, informując o miejscu,
czasie i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem.
9.3 Rada Krajowa podejmuje uchwały jawnie (za wyjątkiem
uchwał dotyczących osób) przy obecności przynajmniej połowy jej członków.
9.4 Do kompetencji Rady Krajowej należy:
1. uchwalanie bieżącej polityki i działalności Partii,
2. wyrażanie sprzeciwu co do zawarcia porozumień i koalicji
z innymi krajowymi partiami lub organizacjami społecznymi,
3. powoływanie komisji i zespołów, określanie ich kompetencji i składu,
4. opiniowanie wniosków Zarządu o zmianę Statutu i innych
aktów prawnych Partii.

X. Zarząd Partii:
10.1 Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, w tym
Przewodniczącego Partii. Pracą Zarządu kieruje Przewodniczący.
10.2 Zarząd określa własny regulamin, prawa i obowiązki
swych członków.
10.3 Zarząd realizuje uchwały Zgromadzenia Ogólnego
i Rady Krajowej. Kieruje bieżącą działalnością Partii, ustala
wysokość składek członkowskich oraz reguły prowadzenia
gospodarki finansowej Partii.
10.4 Zarząd nadzoruje prace doraźnych komisji, przedstawicielstw, zespołów, biura Partii oraz zgłasza pełnomocników finansowych.
10.5 Zarząd proponuje Zgromadzeniu Ogólnemu listy kandydatów partii na posłów i senatorów spośród kandydatów
wskazanych przez co najmniej 30-osobowe Koła lub porozumienia Kół liczące łącznie co najmniej 50 członków.
10.6 Zarząd zatwierdza kandydatury Partii do wyborów samorządowych zgłaszane przez co najmniej 10-osobowe
Koła lub przez Kluby Wolni i Solidarni.
10.7 Zarząd sporządza i przedkłada Zgromadzeniu Ogólnemu roczną informację finansową w terminie umożliwiającym
podjęcie przez Zgromadzenie Ogólne uchwały zatwierdzającej tę informacje.

XI. Przewodniczący Partii:
11.1 Przewodniczący kieruje Partią, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zaciąga zobowiązania majątkowe w imieniu
Partii.
11.2 Przewodniczący ma prawo czynnie uczestniczyć
w pracach wszystkich organów i jednostek Partii z zastrzeżeniem punktów 5.6. i 5.7.
XII. Majątek Partii powstaje ze składek członkowskich
i innych zgodnych z obowiązującym prawem źródeł finansowania.

XIII. Do czasu zwołania Zgromadzenia Ogólnego i wyborów władz Partii funkcję Przewodniczącego Partii Wolni i Solidarni pełni poseł na Sejm RP Kornel
Morawiecki.
(projekt Statutu złożony do sądu)
www.wolniisolidarni.org
Korespondencja: Koło Poselskie Wolni i Solidarni
ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
p. 289, bud. B

Sygnały programowe partii Wolni
■ Naszym celem jest przebudowa ustroju Polski w duchu solidaryzmu.

Naszym projektem ideowym, społecznym i politycznym
jest Najjaśniejsza Rzeczpospolita Solidarna. Chcemy, by
centralne w niej miejsce zajmował samorealizujący się
obywatel. Wolność rozumiemy jako swobodę wielorakich, odpowiedzialnych działań w przestrzeni publicznej.
Polityka
Politykę określamy jako formę aktywności budującą zaufanie, tworzącą warunki do, zachowania i poprawy zasad życia. Za istotę polityki uznajemy rozstrzyganie i zarazem łagodzenie zbiorowych sporów i racji. Nie godzimy
się na rozrywanie kraju na wrogie sobie ugrupowania polityczne i społeczne.
Uważamy, że polityka nie może być uprawiana jako walka grup i koterii o władzę, o sposób rządzenia, o dobra
materialne, o wpływy. Taka polityka jest wyniszczającą
naród i państwo rebelią w sferze wartości.
Wspólnota
Chcemy promować poszanowanie osób, samoorganizację, świadomość wspólnego dobra, odpowiedzialność,
dobroczynność, szukanie pozytywnych rozwiązań.

Solidaryzm
■ Są dwa zasadnicze mechanizmy
biologicznego i społecznego rozwoju: konkurencja i współpraca
W ich świetle ocenimy obecne modele ustrojowe: kapitalizm i socjalizm, naszkicujmy koncepcję solidaryzmu.

Względy osobowe
W kapitalizmie górę bierze konkurencja. Ci, którym się powiodło, wykorzystują pozostałych. Bogaci, wszystko
jedno, czy z własnej pracy, z talentu,
z przypadku, czy z dziedziczenia, wyzyskują biednych i coraz bardziej się

i Solidarni

Popieramy coraz szerszy udział obywateli w podejmowaniu decyzji politycznych w skali kraju i w skali lokalnej,
szczególnie w dostępie do informacji, przedsiębiorczości, zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony zdrowia,
oświaty, zdobycia kwalifikacji, zatrudnienia i rozwoju osobowości.
Zamierzenia. Będziemy wdrażać i rozwijać:
• reformę wymiaru sprawiedliwości,
• profilaktykę i usprawniony system podstawowej opieki
zdrowotnej,
• zwiększenie nakładów na naukę i kulturę,
• kształcenie się jako nową formę płatnej pracy,
• podatek od wielkiego kapitału,
• samorząd gospodarczy,
• własność pracowniczą,
• rodzimą spółdzielczość i handel,
• tanie budownictwo mieszkaniowe,
• kadencyjność władz samorządowych,
• zmiana kodeksu i ordynacji wyborczej,
• wynagradzanie matek wychowujących dzieci,
• próżniowe koleje wielkiej prędkości.

bogacą. Bez umiaru i ograniczenia.
Pieniądz robi pieniądz.
Pierwotny proces materialnej kreacji służącej wszystkim wynaturza
się w żądzę zysku. Olbrzymie rozwarstwienie fałszuje informacje ekonomiczne i miary dóbr. Bo 100 euro dla
bogacza to napiwek w luksusowej restauracji. 100 euro dla ubogiego to tygodniowe utrzymanie dla jego rodziny.
Ten sam banknot, a kompletnie różne wartości.
Korzenie kapitalizmu tkwią w osobowym aspekcie chrześcijaństwa.
Bóg jest osobą, Jego Syn człowiekiem. Prowadząc bezgrzeszne życie, zaskarbimy sobie życie wieczne –
dla siebie. Wystarczy tylko ten model

przełożyć na ziemską uczciwą produkcję (bezgrzeszność!), z której rośnie
nieograniczony (wieczny!) kapitał dla
nas i naszych spadkobierców.

Względy wspólnotowe
W socjalizmie jest odwrotnie niż w kapitalizmie. Lenie i nieudacznicy wykorzystują aktywnych i zdolnych. Nie pozwalają im się wybić i wzbogacić. Tłumione są inicjatywa i przedsiębiorczość. Można łatwo żyć kosztem tych,
którzy wytwarzają dobra, samemu
nie wysilając się, nie pomnażając zasobów służących innym.

Dokończenie na następnej stronie
e

Nieobowiązkowa część deklaracji członkowskiej

(verte))

Chcę być członkiem Koła par i Wolni i Solidarni wspólnie z następującymi osobami:
Imię i nazwisko

Adres, telefon, e-mail

Wyrażam zgodę, podpis

..............................................................
Podpis kandydata

Spłaszczenie dochodów oderwanych od wkładu pracy i wytworzonej wartości nie tylko spowalnia rozwój, ale, jeszcze bardziej niż w kapitalizmie, fałszuje ekonomiczną miarę wyrażaną w postaci pieniądza.
Przecież 100 euro uczciwie zarobione ma inne przełożenie na wartość
od 100 euro darowanych temu, kto
nie włożył żadnej pracy i wysiłku.
Korzenie socjalizmu tkwią we
wspólnotowym aspekcie chrześcijaństwa. Masz być nie dla siebie, ale dla
innych, masz rozdać wszystko ubogim
i być jak Syn Boży, jako ptaki polne.
Czyż ten model zachowań nie przekłada się na prywatne i publiczne roz-

Sens
■ Jest rdzeniem ludzkiej egzystencji.
Życie potrzebuje chęci życia. Życie wzbogacone świadomością potrzebuje dodatkowo swojej racji nazywanej
sensem.
My, ludzie, od tysięcy lat powielamy
i zwiększamy pokolenia. Czynimy sobie Ziemię poddaną.
Nasza cywilizacja uruchomiła niebywałe siły tworzenia. W bezkresy roz-

dawnictwo niewarunkowane żadnymi wymaganiami?

Względy miłości
Solidaryzm to zrównoważenie osobistych i zbiorowych interesów i dążeń. To wspinanie się w górę w oparciu o dwa filary: konkurencję i wspoółpracę. Bogaci i silni mają być solidarni ze słabymii ubogimi, mają wspierać
państwo podatkami. A słabsi i biedniejsi mają starać się wspomagać silniejszych i ogół w powiększaniu wspólnego
bogactwa i znaczenia w świecie.
Rolą
demokratycznych
władz
w solidaryzmie jest troska o ubogich,

szerzyliśmy horyzonty czasu i przestrzeni. Wnikamy w zagadki myśli i wiedzy, bytu i nicości. Skonstruowaliśmy
broń straszącą samozagładą.
Chrześcijaństwo, które dało podwaliny temu wielkiemu procesowi, staje przed najpoważniejszym wyzwaniem. Osobowy Bóg, obietnica życia po śmierci przestają zaspakajać
głód wiary.
Gdzie szukać nowego, wyższego wyobrażenia Boga? Stojącego ponad indywidualnym i zbiorowym losem,
a nawet ponad naszymi kategoriami

egzekwowanie zobowiązań od bogatych i przeznaczanie tych środków
na harmonijny, efektywny rozwój. Niewłaściwe jest dawanie pieniędzy bez
stawiania wymagań. Potrzeba też takiej polityki, w której wymagania mają
szansę realizacji.
Korzenie solidaryzmu tkwią w koncepcji miłości bliźniego. Ta uniwersalna osobowa i zarazem wspólnotowa
zasada przekłada się na stosunki między różnymi odłamami zbiorowości
i między obywatelami a krajem.
Mają to być stosunki wzajemnej
solidarności – dla dobra całości.

stałości, liczby, wszechmocy, istnienia
i nieistnienia.

Bo przecież wszelkie poznawane
i nazywane przez ludzi relacje są za
małe do ujęcia tej przeogromnej Tajemnicy, która nadaje sens naszemu
trwaniu i przemijaniu.
Pod żadnym pozorem nie można godzić się na bezsens. Taka zgoda nieuchronnie wtrąca w przepaść niebytu. Natomiast Bóg zawsze powraca
do tych, co są i będą.

Kornel Morawiecki

www.wolniisolidarni.org
Korespondencja:
Koło Poselskie Wolni i Solidarni
ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa
p. 289, bud. B

Wolni i Solidarni

www.forum.wolni-solidarni.pl/

gazeta Kornela Morawieckiego
www.gazetaobywatelska.pl
Cena jednego egz. 2,40 zł.
Prenumerata:
kwartalna (6 numerów) – 25 zł
półroczna (12 numerów) – 40 zł
roczna (26 numerów) – 75 zł
Można określić prenumeratę na
dowolną ilość miesięcy, obliczając
koszt z cennika prenumeraty
półrocznej.
Wpłaty proszę kierować na konto:

Bank Zachodni WBK, 24 1090 1522
0000 0001 2111 6543 – z dokładnym
adresem, na który ma być wysłana
gazeta. Prosimy również dopisać wersję
prenumeraty.
Gazeta
dostępna
w
sieciach
„Kolporter”, „Garmond” i „Ruch” oraz
w salonach Empiku.
Nie ma gazety w Twoim kiosku? Podaj
tytuł i poproś sprzedawcę, żeby ją
zamówił.

Deklaracja członkowska par i Wolni i Solidarni
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………………...............…………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………………….............................................................................
Telefon/mail…………………………………………………………………........................................... Pesel:…………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia, imię ojca:..………………………………………..........................................…………………………………………………………
Chcę być członkiem par i Wolni i Solidarni, obiecuję przestrzegać Statut Par i.
Nie później niż 30 dni po przyjęciu wskażę lub zawiążę Koło Par i, do którego będę przynależeć.
a) Oświadczam, że nie byłem (nie byłam) pracownikiem lub współpracownikiem jakichkolwiek tajnych służb do 1989 r.*
b) Oświadczam, że nie jestem i nie byłem (nie byłam) pracownikiem lub współpracownikiem żadnych obcych służb
specjalnych.
………………………………………………………
Data i podpis

*Osoby niespełniające punktu a) podają wyjaśnienia na piśmie.

Potwierdzenie przyjęcia:
…………………………………………………............
Data i podpis, Członek Zarządu
…………………………………………………….........
Data i podpis, Członek Zarządu

..............…….......................................
Data i podpis, Przewodniczący
Deklarację prześlij lub przekaż na adres:
Koło Poselskie Wolni i Solidarni, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, p. 289, bud. B

