
            I  N  S  T  R  U  K  C  J  A 

                                               TWORZENIA STRUKTUR  PIAST– JMENiŚ 

Działania muszą byd błyskawiczne w ramach tzw. zrywu społecznego. Musimy wykazad 

silną determinację i silną wiarę w sukces, a rzeczy niemożliwe, stają się możliwe, tj. 

uczestnictwo PIAST - JMENiŚ w sprawowaniu władzy w Polsce !!!. 

Do organizowania struktur proszeni są ludzie dobrej woli, a zwłaszcza osoby chcące 

brad udział w wyborach parlamentarnych na posłów, w wyborach samorządowych na 

radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów itd..  

Struktury należy organizowad zgodnie ze Statutem PIAST – JMENiŚ  i tak :                

UWAGA – założyciele struktur zobowiązani są jednocześnie wypełnid deklarację 

wstąpienia do partii. 

1. Podstawową komórką organizacyjną jest Jednostka Koła na terenie Gminy, min. 5 (pięd) 

osób, Zarząd Koła : Prezes, Sekretarz, Skarbnik.  Komisja Rewizyjna  : Przewodniczący, 

Sekretarz. 

2. Jednocześnie tworzone są Jednostki  Powiatowe, min. 8 (osiem) osób, Zarząd Powiatu : 

Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz, Skarbnik, członek. Komisja Rewizyjna : 

Przewodniczący, Sekretarz, członek. 

3. Gdy na terenie danego powiatu w dwóch gminach powstaną  Jednostki Koła, a w tym 

czasie nie powstanie Jednostka  Powiatowa, to członkowie tych Kół mogą utworzyd  

Jednostkę Powiatową. 

4. Gdy na terenie danego województwa powstaną Jednostki Powiatowe w co najmniej trzech 

powiatach, to członkowie tych  Jednostek powołują  Jednostkę Wojewódzką. Zarząd 

Wojewódzki : Prezes, dwóch Zastępców Prezesa, Sekretarz, Skarbnik, członkowie.  Komisja 

Rewizyjna : Przewodniczący, Sekretarz, członkowie. 

5. Gdy na terenie kraju powstaną Jednostki Wojewódzkie w co najmniej sześciu 

województwach, to niezwłocznie zostanie zwołany I Kongres PIAST - JMENiŚ. 

UWAGA – : Zarządy Powiatowe będą wystawiad na listach wyborczych kandydatów wyłącznie ze 

swojego rejonu – w porozumieniu z Zarządem Wojewódzkim. Ewentualne konflikty rozstrzygał będzie 

Prezes partii.  Zarząd Krajowy nikomu nie przywiezie kandydata w „teczce”, czyli pełna demokracja, 

bo gdy nie ma demokracji w organizacji, to taka organizacja nie gwarantuje demokracji w kraju . „Dziś 

nam potrzeba nade wszystko ludzi sumienia” – św. JP II. Tacy ludzie to ziarno tej ziemi i wsiane w 

organizację PIAST – JMENiŚ wyda plon obfity.  

O powołaniu danej struktury organizacyjnej należy w tym samym dniu powiadomid Zarząd 

Krajowy PIAST - JMENiŚ, e-mail : biuro@piast-jmen.pl tel. 607983870. 
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