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 Kielce dnia 06.07.2022r. 

  

SPRAWOZDANIE NR 1 

 

Z przebiegu głosowania Założycieli UCiDK w sprawie odwołania 

Rady UCiDK, w sprawie powołania Tymczasowej Rady UCiDK i jej 

uprawnień, w sprawie uprawnień pierwszego założyciela UCiDK 

Mirosława Józefa Moskwy oraz w sprawie zmian do Statutu 

UCiDK. 

 

  

W związku z przeprowadzonym w dniach od 20.06.2022 r. do 01.07.2022 r. głosowaniu 

Założycieli UCiDK w sprawie odwołania Rady UCiDK, w sprawie powołania 

Tymczasowej Rady UCiDK i jej uprawnień, w sprawie uprawnień pierwszego założyciela 

UCiDK Mirosława Józefa Moskwy oraz w sprawie zmian do Statutu UCiDK, które 

stanowiło formę oświadczeń w przedmiotowej sprawie informuję, że: 

1) Prawo do oddania głosu posiadało 140 założycieli UCiDK, a to oznacza, że należy 

uznać jako większość demokratyczną minimum 71 głosy; 

2) Za proponowanymi zmianami (załącznik) było 85 założycieli UCiDK, w tym jeden 

założyciel złożył podpisane oświadczenia po terminie; 

3) Od głosu wstrzymało się dwóch założycieli UCiDK, 

4) Oficjalnych głosów sprzeciwu nie było, co oznacza, że wynik głosowania daje 

Tymczasowej Radzie UCiDK jeszcze silniejszy mandat do działania w kierunku 

proponowanych zmian; 

5) Była jedna uwaga co do punktu 5 oświadczenia, jednak wszystkie oświadczenia 

zostały podpisane przez tego założyciela UCiDK; 
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6) Głosowanie odbyło się za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@ucidk.pl oraz w formie 

osobistego dostarczenia mi podpisanych oświadczeń; 

 

 

7) Ostateczny wynik głosowania spełniał wymogi zapisane w art. 2 Konstytucji RP, w 

zw. z art. 4, art. 8, art. 30, art. 31 ust 1 i ust. 2, art. 32 i art. 37 ust. 1 Konstytucji RP, 

czyli większość demokratyczna opowiedziała się za zmianami w UCiDK wynikającymi 

bezpośrednio z treści podpisywanych oświadczeń. 

Sprawdzenie wyżej podanych danych może się odbyć za pośrednictwem sądu lub 

notariusza miejscowo przypisanego tymczasowej siedzibie UCiDK (Kielce, ul. 

Przemysłowa 22/8) w taki sposób, by nikt oprócz nich nie poznał danych osobowych 

założycieli UCiDK. 

Mając na uwadze drugi punkt oświadczeń informuję, że z dniem dzisiejszym została 

powołana do działania Tymczasowa Rada UCiDK w skład której wchodzą: 

1) Mirosław Józef Moskwa; 

2) Paweł Zemsta; 

3) Wiktor Kierczak; 

4) Paweł Janoska; 

5) Teresa Kruk. 

Ponadto ja niżej podpisany oświadczam, że w przypadku, gdyby się kiedyś okazało, iż 

wynik przedmiotowego głosowania nie spełniał wymogów większości demokratycznej, 

wypłacę dobrowolnie odszkodowanie na rzecz UCiDK w kwocie 50 000 zł. 

   

                            Mirosław Józef Moskwa 

 

 

Załącznik 

 
Treść oświadczenia wysłana z adresu biuro@ucidk.pl do wszystkich założycieli UCiDK 

 

Ja niżej podpisany założyciel UCiDK oświadczam, że wyrażam zgodę na: 

1) Natychmiastowe odwołanie obecnej Rady UCiDK, która działa bezprawnie, gdyż została wybrana w 

sposób naruszający szczególnie art. 2 i art. 4 Konstytucji RP oraz bez mojej zgody; 
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2) Powołanie Tymczasowej Rady UCiDK w skład której ma wchodzić, Mirosław Józef Moskwa, Wiktor 

Kierczak, Paweł Zemsta, Paweł Janoska i Teresa Kruk; 

3) Wpisanie do Statutu UCiDK, jako najważniejszego organu władzy cywilnej, Zgromadzenia Założycieli 

UCiDK, które ma mieć prawo między innymi do unieważniania wszelkich decyzji Rady UCiDK; 

4) Wpisanie do Statutu UCiDK, ze Zarząd Zgromadzenia Założycieli UCiDK, Rada UCiDK oraz prezydenci, 

prezesi i wiceprezesi UCiDK mają być wybierani za pomocą pełnomocnictw udzielanych przez założycieli 

UCiDK; 

5) Wpisanie do Statutu UCiDK, ze pierwszy założyciel UCiDK Mirosław Józef Moskwa ma być 

nieodwołalnym i niczym nie ograniczonym członkiem Zarządu Zgromadzenia Założycieli UCiDK oraz 

członkiem Rady UCiDK, jak też administratorem danych osobowych Założycieli i Pełnomocników Rodu 

Polskiego, w tym zarządcą strony urzędu www.ucidk.pl i adresu mailowego biuro@ucidk.pl; 

6) Wpisanie do Statutu UCiDK zakazu współpracy i udziału Założycieli UCiDK oraz Pełnomocników Rodu 

Polskiego w jakichkolwiek organizacjach politycznych mających w szczególności dążenia do objęcia 

władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) Usunięcie ze Statutu UCiDK, który został uchwalony tylko przez członków niedemokratycznej Rady 

UCiDK, zapisu o nieodwołalnych prezesach nadzwyczajnych; 

8) Wpisanie do Statutu UCiDK, że Statut UCiDK, poniekąd jako konstytucja UCiDK, musi być 

zatwierdzony większością demokratyczną Założycieli UCiDK, co może odbyć się podczas głosowania 

publicznego lub w formie mailowej, SMS-owej, a nawet listownej, w terminie ustalonym przez 
Tymczasową Radę UCiDK lub Radę UCiDK, po jej wyborze. Podobnie ma być w przypadku ewentualnych 

komentarzy lub wykładni do Statutu UCiDK, o ile Statut UCiDK będzie to przewidywał; 

9) Usunięcie z grona założycieli UCiDK wszystkie osoby, które dążą do tego, by UCiDK należał do koalicji 
„partyjnych” lub innych mających związek z naruszeniem apolityczności lub bezstronności UCiDK 

podczas przeprowadzanych kontroli tych organizacji. O tym ma decydować Tymczasowa Rada UCiDK lub 

Rada UCiDK za moja zgoda, która właśnie udzielam. 

…………………………………………………………… 

Imię i nazwisko założyciela UCiDK 

 

http://www.ucidk.pl/
mailto:biuro@ucidk.pl

