
Uwaga redakcje!  

(dot. IV Kongresu Prawa i Sprawiedliwości)  

28-30 czerwca (piątek-niedziela) w Katowicach i Sosnowcu odbędzie się IV Kongres Prawa i 

Sprawiedliwości. 

Plan IV Kongresu PiS: 

piątek, 28 czerwca 

13.00 - złożenie kwiatów przed pomnikami Wojciecha Korfantego oraz Józefa Piłsudskiego  

(Katowice, pl. Sejmu Śląskiego, pl. Chrobrego)  

- foto opp. 

14.00 - panel śląski połączony z posiedzeniem KP PiS  

(Katowice, Oko Miasta, Rondo gen. Ziętka) 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc dla redakcji na sali dostępne będzie miejsce dla 

fotoreporterów i kamer “przebitkowych”. Organizatorzy zapewniają sygnał realizacyjny ze 

wszystkich wystąpień (SDI, SD oraz HD, obraz razem z dźwiękiem) 

ok. 14 - planowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego 

18.00 - poznajemy Śląsk; śląskie marki kulturowe; koncert zespołu Camerata Silesia w 

Muzeum Zamkowym w Pszczynie (ul. Brama Wybrańców 1)  

- foto opp. 

sobota, 29 czerwca 

Targi Expo Silesia w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 124 

10.00 - rozpoczęcie Kongresu 

ok. 10.30 - planowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego;  

- po wystąpieniu część statutowa - bez udziału mediów 

od 13.00 - panele programowe  

- otwarte dla mediów (w salach przylegających do sali głównej) 

Panele programowe na IV Kongresie 

I tura 13.00-15.00 



II tura 16.30-18.30 

III tura 20.00-22.00 

18.00-20.00 - głosowania 

ok. 18.30 - ogłoszenie wyników wyboru prezesa oraz przemówienie wybranego prezesa 

niedziela, 30 czerwca 

Targi Expo Silesia w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 124 

9.00-10.15 - panele programowe 

ok. 10.30 - planowane jest wystąpienie wybranego prezesa PiS 

12.00 - msza św.  

(Katowice, Archikatedra Chrystusa Króla, ul. Plebiscytowa 49) 

Informacje dla mediów i akredytacje: 

piątek 

Oko Miasta w Katowicach, Rondo gen. Ziętka 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc dla redakcji na sali dostępne będzie miejsce tylko dla 

fotoreporterów i kamer “przebitkowych”. Organizatorzy zapewniają sygnał realizacyjny ze 

wszystkich wystąpień (SDI, SD oraz HD, obraz razem z dźwiękiem). 

Wejście dla fotoreporterów i operatorów za okazaniem ważnej legitymacji prasowej. 

sobota, niedziela 

Targi Expo Silesia, Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124 

Akredytacje (imiona i nazwiska dziennikarzy, ilość samochodów) przyjmowane są do 

czwartku, 27 czerwca, do godz. 20, e-mail: prasowepis@gmail.com, w temacie e-maila 

należy dopisać „Sosnowiec”. 

Organizatorzy nie zapewniają miejsc parkingowych dla redakcji. 

Organizatorzy zapewniają sygnał (SDI, SD oraz HD, obraz razem z dźwiękiem). 

Podłączenie wozów transmisyjnych w piątek od godz. 12.30 od ul. Chorzowskiej. W sobotę i 

niedzielę od godz. 8.30. 

Na terenie Kongresu funkcjonować będzie Centrum Prasowe zapewniające dostęp do 

bezprzewodowego internetu. 



Akredytacje (identyfikatory) do odebrania w sobotę od godz. 8:30 w Centrum Prasowym 

Kongresu PiS. 

 


