Partia „Demokracja Bezpośrednia”

Protokół nr 02/02/2014
z posiedzenie Zarządu Krajowego
partii Demokracja Bezpośrednia
które odbyło się obiegowo (skype + grupa FB)
Zgodnie z § 3. Regulaminu pracy Zarządu w dniach 18-19.02.2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu
Krajowego DB w trybie obiegowym – częściowo na forum Grupy Zarządu DB na Facebooku,
kontynuowane za pomocą za pośrednictwem sktpe. Członkowie Zarządu o posiedzeniu zostali
poinformowani w w.w. grupie FB.
W posiedzeniu wzięło udział 7 członków Zarządu: Przewodniczący Adam Kotucha, Wiceprzewodniczący:
Szczepan Jonko i Dominik Hernik, Sekretarz Beata Dziudzik, Skarbnik Artur Lorek oraz Członkowie
Zarządu: Krzysztof Szewczyk i Krzysztof Naleźniak. Uczestnikami posiedzenia byli również inni członkowie
DB: Janusz Lewandowski, Sławomir Dziudzik i Paweł Tanajno.
Przedmiotem posiedzenia było podjęcie uchwały w trybie obiegowym, dotyczącej przyjęcia nowych
członków DB, dyskusja nad kandydaturą członkowską Pana Juliusza Ryfki oraz kwestie technicznoorganizacyjne z zakresu startu DB w wyborach do PE. Odrębną kwestią było również omówienie
trwających prawyborów na „jedynki”.
1.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków DB.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pan Daniel Kajak – Warszawa (dekl. z 04.02.2014)
Pan Rafał Bieniek – Dąbrowa Górnicza (dekl. z 05.02.2014)
Pan Michał Szot – Swarzędz (dekl. z 06.02.2014)
Pani Dorota Radziszewska – Białystok (dekl. 07.02.2014)
Pan Sebastian Laskowski – Poznań (dekl. z 08.02.2014)
Pan Adam Zubrzycki – Szczecin (dekl. z 30.01.2014)
Pan Sławomir Sawicki – Warszawa

Uchwała nr 01/02/2014 członków Zarządu Krajowego partii Demokracja Bezpośrednia dotycząca
przyjęcia w poczet członków.
głosów za - 6
głosów przeciw – 0
głosów wstrzymujących – 1
Uchwała została przyjęta.
2.

Dyskusja nad kandydaturą Juliusza Ryfki.

Pan Juliusz Ryfka złożył prawidłowo deklarację członkowską z dnia 05.02.2014 r. Z uwagi jednak na fakt,
że Pan Ryfka dotąd dał się poznać, jako osoba krytykująca program DB – Turkusową (R)ewolucję, a
jednocześnie nie zamierzał ujawniać swoich poglądów podczas spotkania przedwyborczego
organizowanego przez DB w okręgu jego zamieszkania (Śląskim), decyzję o przyjęciu jego członkostwa w
DB odsunięto na czas niezbędny na spotkanie z nim i rozmowę podczas kolejnego otwartego spotkania w
okręgu Śląskim.
Zadania rozmowy z kandydatem Juliuszem Ryfką podjął się Krzysztof Naleźniak.
3.

Sprawy dotyczące technicznej organizacji zbierania podpisów pod listami kandydatów
na posłów do PE.

Najwięcej uwagi poświęcono na omówienie kwestii technicznych i organizacyjnych dotyczących możliwości
zbierania podpisów pod kandydatami na posłów do PE. Najistotniejsze w tym zakresie są możliwości
czasowe i logistyczne zarówno kandydatów, jak i osoby popierające kandydata i DB.
Omówiono także sposoby organizowania zbiórki podpisów, np. referendum w sprawie organizacji ZIO
2022 w Krakowie.
Szczególną uwagę poświęcono kwestii zgłoszenia do PKW wszelkich dokumentów niezbędnych do
zarejestrowanie KW DB. Zadanie to powierzono Dominikowi Hernikowi (dostarczyć do PKW wykazy
podpisów wraz z mapką okręgów, uzyskanie informacji o możłiwości zamieszczenia na wykazie instrukcji
podpisowej).
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4. Prawybory na „jedynki” - ocena, weryfikacja głosów.
Organizowane przez DB prawybory na „jedynki” okazały się silnym narzędziem do propagowania odei
obywatelskich list na posłów do PE oraz samej DB, jako antypartii. Podczas posiedzenia przedyskutowano
wynikłe podczas trwania głosowania błędy techniczne, które jednak nie mają wpływu na przebieg
głosowania i należy je traktować jako testowanie narzędzia do głosowania. Doświadczenia z przebiegu
obecnego głosowania będą stanowiły materiał do doskonalenia systemu głosowania i jego
rozbudowywania, nie wnikając jednak w samą istotę produktu i idei będącej jego filarem.
5. Luźna dyskusja dotycząca jakości przyszłych list ze zróżnicowaniem kandydatów na
jedynkach.
Wnioski: wygrani na „jedynki” niekoniecznie są lokomotywami w zakresie zbierania podpisów, co w
pewniem sposób narzuca zmianę oczekiwań wobec kandydatów. Prawybory dały obraz popularności
startujących, z jednoczesną niską wobec oczekiwanego popularnością kandydatów wcześniej wysoko
rokujących.
6. Sprawy pozostałe.
a)
b)
c)
d)

Program Sojuszu – Adam Kotucha
Prawne możliwości łączenia funkcji z kandydowaniem – Sławomir Dziudzik
Namioty, stoliki, ulotki, banery – Artur Lorek
Spotkanie z przedstawicielami organizacji działających w duchu db z Czech i Słowacji –
Krzysztof Szewczyk (krótkie omówienie)

Na tym posiedzenie zakończono (skype – godz. 24:00).

Przewodniczący obrad

/-/

Adam Kotucha

Protokolant

/-/ Beata Dziudzik

