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Tymczasowy Statut KPN
Rozdział I
Nazwa, obszar działania, siedziba i godło
Art. 1. Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) jest partią polityczną, jednoczącą w swych
szeregach autonomiczne ugrupowania ideowe i polityczne, w tym również te, które w toku
własnego rozwoju przekształcą się w odrębne partie polityczne na mocy swoich decyzji.
Art. 2. KPN działa wszędzie tam, gdzie jest to konieczne dla realizacji celów
sformułowanych w Deklaracji Ideowej.
Art. 3. Jako partia polityczna nie podlega rejestracji, a jej działalność nie podlega nadzorowi
ze strony jakichkolwiek czynników zewnętrznych. KPN istnieje i prowadzi działalność w ramach
porządku prawnego, obowiązującego na obszarze jej działania.
Art. 4. KPN posiada osobowość prawną. Może nabywać i zbywać majątek. Zobowiązania
zaciągnięte w imieniu KPN wymagają podpisów osób upoważnionych przez Radę Polityczną KPN.
Art. 5. Siedzibą władz naczelnych KPN jest stolica Polski - Warszawa.
Art. 6. W miarę potrzeby KPN tworzy Obszary, Rejony Działania, Grupy Działania i Koła
miejscowe.
Art. 7. Godłem KPN jest Orzeł Biały w Koronie, ze znakiem Polski Walczącej na piersi.
Hasłem KPN jest: Wolność i Niepodległość.
Rozdział II
Cele i formy działania
Art. 8. Celem Konfederacji Polski Niepodległej jest:
a. działanie na rzecz niezawisłości Polski i budowa Niepodległej Rzeczpospolitej,
b. przyczynianie się do rozwoju świadomości niepodległościowej,
c. umacnianie materialnych i duchowych struktur narodu.
Art. 9. KPN rozwija swą działalność}korzystając z metod i form działania adekwatnych do
rzeczywistości i wynikających z celów i możliwości struktur konfederackich i społecznych.
Kierunki i formy działania określają władze statutowe KPN.
Art. 10. Władze statutowe KPN inicjują kierunki i koordynują działania niepodległości owe,
zaś pozostałe działania automatycznie prowadzą Grupy Skonfederowane, zgodnie z własnym
programem i decyzjami.
Art. 11. Nie rezygnując z góry z jakichkolwiek form działania np. rzecz niepodległości, za
swą główną formę działania KPN uważa budowę struktur, z których powstanie niepodległa
Rzeczypospolita.
Rozdział III
Grupy Skonfederowane
Art. 12. KPN stanowi związek autonomicznych Grup Skonfederowanych.
Art. 13. Grupy Skonfederowane na mocy własnych uchwał określają swą strukturę, program
ideowy i polityczny, zasady uczestnictwa bądź członkostwa, wybiera ją władze oraz
reprezentantów. Przekształcenie Grupy Skonfederowanej w odrębną partię polityczną nie powoduje
automatycznego odłączenia się od KPN, a statutowy związek między Konfederacją a nową
strukturą partyjną pozostaje bez zmiany.
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-2Art. 14. Grupy Skonfederowane rozwijają własną działalność ideowo-polityczną, społeczną,
kulturalną i inną - zgodnie ze swoimi programami i decyzjami. Natomiast swoją działalność na
rzecz niepodległości Grupy Skonfederowane prowadzą w ramach KPN, koordynując ją na
szczeblach centralnych i terenowych.
Art. 15. Każde Grupa Skonfederowana ma prawo reprezentacji we władzach naczelnych
KPN oraz we władzach terenowych KPN na obszarze działania tejże Grupy.
Rozdział IV
Członkowie KPN, ich prawa i obowiązki
Art. 16. Członkiem lub uczestnikiem KPN może zostać każda osoba pełnoletnia i
posiadająca zdolność do działań prawnych, jeśli gotowa jest czynnie popierać program odzyskania
Niepodległości Polski.
Art. 17. Członkiem lub uczestnikiem KPN zostaje się przez przyjęcie do jednej z Grup
Skonfederowanych, jeśli jej statut lub ustalenia to przewidują, albo przez przyjęcie bezpośrednio do
KPN.
Art. 18. Istnieją dwie formy członkostwa KPN: - członek honorowy i członek wspierający,
oraz trzy formy członkostwa czynnego: - członek, kandydat i uczestnik KPN.
Art. 19. 1. Członkiem honorowym może być każda osoba zasłużona dla sprawy
niepodległości Polski. Członek honorowy nie ma obowiązków statutowych, może uczestniczyć we
wszystkich działaniach KPN i brać udział w Zjazdach KPN z głosem doradczym. Członkostwo
honorowa przyznaje Rada Polityczna KPN.
2. Członkiem wspierającym KPN może być każdy, kto popiera program KPN, oraz
zobowiązał się do stałego udzielania pomocy KPN, a w szczególności płacenia składek
członkowskich KPN. Członkiem wspierającym zostaje się z chwilą złożenia stosownej deklaracji
władzom statutowym lub przedstawicielowi KPN. Członkowie wspierający mogą łączyć się w
Koła Miejscowe, a wówczas dysponują czynnym i biernym prawem wyborczym do Zarządu Koła
Miejscowego.
Art. 20. Członkowie, kandydaci i uczestnicy KPN zobowiązani są do;
a. aktywnego uczestnictwa w działaniach KPN,
b. zachowania w każdych okolicznościach postawy godnej Polaka,
c. zdyscyplinowanego wypełnianie uchwał i decyzji władz statutowych KPN - w
granicach sumienia danego członka, kandydata lub uczestnika,
d. płacenia składek członkowskich.
Art. 21. 1Członek KPN dysponuje pełnią praw członkowskich, a w szczególności czynnym i
biernym prawem wyborczym kto wszystkich władz statutowych KPN.
2. Kandydat KPN dysponuje ograniczonym biernym i czynnym prawem wyborczym:
uczestniczy w wyborze delegatów na Zjazd KPN oraz w wyborze terenowych władz KPN i może
być wybrany do władz Grup Działania i Rejonów Działania.
3. Uczestnik KPN nie dysponuje biernym ani czynnym prawem wyborczym.
Art. 22. 1. Uczestnikiem KPN może stać się każda osoba pełnoletnia, która popiera program
KPN, złoży stosowną deklarację i zobowiąże się przestrzegać Statutu KPN oraz wypełniać
obowiązki określone w art. 20.
2. Kandydatem może zostać każdy uczestnik, którego wniosek w tej sprawie zostanie
przyjęty przez władze statutowe Obszaru KPN.
3. Członkiem KPN może zostać każdy kandydat, którego wniosek w tej sprawie, poparty
pras z przynajmniej jednego członka wprowadzającego, zostanie przyjęty przez Radę Polityczną
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-3KPN lub wyznaczone przez nią gremium.
4. W uzasadnionych przypadkach Rada Polityczna KPN może przyjąć na kandydata lub
członka każdą osobę, nie będącą uprzednio uczestnikiem lub kandydatem KPN. Przyjęcie to może
nastąpić na wniosek jednego członka wprowadzającego - na kandydata KPN lub dwu członków
wprowadzających - na członka KPN.
5. Członkiem wprowadzającym może być tylko członek KPN.
6. W sytuacji gdy Grupa Skonfederowana inaczej ustala zasady przynależności, członkostwa
i uczestnictwa - przy wyborach do władz naczelnych i terenowych KPN - bierne i czynne prawo
wyborcze określane jest zgodnie z zasadami niniejszego statutu. Postanowienia statutu KPN nie
mogą natomiast ograniczać czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Grup
Skonfederowanych.
Art. 23. 1. Nazwiska i adresy członków, kandydatów i uczestników KPN oraz członków
wspierających KPN stanowią wewnętrzną sprawę Konfederacji i nie mogą być ogłaszane.
2. Nazwiska członków honorowych KPN mogą być podane do wiadomości publicznej tylko
za ich wyraźną zgodą.
3. Nazwiska osób zasiadających we władzach KPN, spełniających funkcje organizacyjne w
Konfederacji, bądź reprezentujących ją na zewnątrz - mogą być ogłaszane.
Rozdział V
Władze Naczelne
Art. 24. Władze Naczelne KPN stanowią: Zjazd KPN, Rada Polityczna KPN, Kierownictwo
Akcji Bieżącej, Sąd Koleżeński KPN.
Art. 25. 1. Zjazd KPN jest najwyższą władzą Konfederacji. Zadaniem tymczasowych władz
KPN jest przygotowanie Pierwszego Zjazdu KPN. Skład osobowy Pierwszego Zjazdu KPN
ustalony zostanie na mocy porozumienia Grup Skonfederowanych na forum Rady/Politycznej KPN,
przy zachowaniu demokratycznych zasad wybierania delegatów.
2. Pierwszy Zjazd sam określi swoje kompetencje i uchwali Statut KPN.
Art. 26. 1. Rada Polityczna prowadzi działalność Konfederacji miedzy Zjazdami,
koordynuje działalność ideowo-polityczną, ustala główne kierunki działania i kieruje agendami
KPN.
2. W okresie do Pierwszego Zjazdu działa Tymczasowa Rada Polityczna KPN, powołana na
mocy porozumienia członków-założycieli KPN, a uzupełniana na mocy porozumień Grup
Skonfederowanych. Pierwszy Zjazd KPN określi zasady wyboru i wybierze Radę Polityczną.
3. Rada Polityczna wybiera Przewodniczącego.
Art. 27. 1. Kierownictwo Akcji Bieżącej (KAB) kieruje całokształtem pracy organizacyjnej
całej Konfederacji i w zakresie przewidzianym niniejszym statutem, koordynuje poczynania Grup
Skonfederowanych.
2. W skład wchodzą wybrani członkowie Rady Politycznej, a kieruje nim Przewodniczący
Rady Politycznej KPN.
3. Organem wykonawczym jest Sekretariat KAB (Se-KAB).
Art. 28. Sąd Koleżeński KPN rozstrzyga spory między członkami i jest jedynym organem
Konfederacji, któremu między Zjazdami przysługuje prawo interpretowania Statutu KPN. Sąd
Koleżeński jest wybierany przez Zjazd KPN, a w okresie do Pierwszego Zjazdu - powołuje go Rada
Polityczna KPN.
Rozdział VI
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-4Władze i organizacja terenowa
Art. 29. KPN dzieli się na Obszary oraz w miarę potrzeby - na Podobszary. W każdym
Obszarze pracą KPN kieruje KAB Obszaru. Obszary i Podobszary powołują Kierownictwo Akcji
Bieżącej.
Art. 30. Na terenie każdego Obszaru względnie Podobszaru, w zależności od potrzeby, KAB
powołuje Rejony Działania. Na czele Rejonu Działania stoi Rejonowe Kierownictwo Działania.
Art. 31. Wszyscy członkowie, kandydaci i uczestnicy KPN - z wyjątkiem członków
należących do władz KPN - zorganizowani są w Grupy Działania. Na czele każdej Grupy Działania
stoi Kierownictwo GD oraz w przypadku grup mniej licznych - kierownik GD. Grupy Działania
powołuje KAB Obszaru lub z jego upoważnienia - Rejonowe Kierownictwo Działania.
Art. 32. Zasady wyboru i powoływania KAB Obszaru, Rejonowych Kierownictw Działania
i Kierownictw GD określa Rada Polityczna KPN przestrzegając zasad ujętych w art. 21 niniejszego
Statutu.
Art. 33. Na terenie nie objętym zasięgiem RP i GD - KAB lub KAB Obszaru może
mianować Przedstawicieli, dysponujących pełnia uprawnień kierowniczych.
Art. 34. Członkowie wspierający mogą organizować się w Koła Miejscowe. Zarządy Kół
Miejscowych wybierana są przez członków wspierających, należących do danego Koło. Koła
Miejscowe podporządkowane są Rejonowym Kierownictwom Działania.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
Art. 35. Środki finansowe KPN czerpie ze składek członkowskich, darowizn oraz z innych
dochodów. KPN może prowadzić działalność gospodarczą za pośrednictwem powołanych w tym
celu przedsiębiorstw.
Art. 36. Statut KPN zostanie uchwalony przez Zjazd KPN zwykłą większością głosów.
Art. 37. Rozwiązanie KPN może być dokonane przez Zjazd KPN kwalifikowaną
większością dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej połowy delegatów.
Art. 38. Po odzyskaniu niepodległości i utworzeniu Trzeciej Rzeczpospolitej zbierze się
nadzwyczajny Zjazd KPN, który podejmie uchwałę, czy Konfederacja powinna zostać rozwiązana,
czy też istnieć dalej.
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