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Zarząd Krajowy

Załącznik do uchwały Zarządu Krajowego PO RP z dnia 26 października 2017 r.

REGULAMIN WYBORÓW
W STRUKTURACH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP

I. WYBORY WŁADZ KÓŁ
§1
1. Wybory władz kół dokonywane są w dniach 18-26 listopada 2017 r.
2. Kandydaci na członków władz koła mogą być zgłaszani na zebraniach kół.
3. Do czynnego i biernego prawa wyborczego postanowienia Rozdziału II stosuje się
odpowiednio. „Członek wspierający”, który ma zawieszone czynne prawo wyborcze
z tytułu zaległości w zapłacie składek może uzyskać takie prawo wyborcze poprzez
wpłatę całości zaległych składek członkowskich nie później niż przed głosowaniem
w sprawie wyboru władz koła. Protesty wyborcze rozpatrują Regionalne Komisje
Wyborcze. W zakresie nieuregulowanym stosuje się postanowienia Statutu.
4. Wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów władz kół zostaną
opublikowane na stronie www.platforma.org.
II. WYBORY POWSZECHNE
§2
1. Przez wybory powszechne rozumie się wybory Przewodniczącego powiatu, członków
Rady powiatu, delegatów oraz Przewodniczącego regionu.
2. Głosowanie w wyborach powszechnych odbywa się jednego dnia – 2 grudnia 2017 r.,
bez przerwy, w godzinach 10.00-18.00, chyba że Krajowy Komisarz Wyborczy
wyrazi, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodę na przerwę lub zmianę
godzin głosowania. Głosowanie kończy się także, gdy zagłosowali już wszyscy
członkowie Platformy z danego obwodu głosowania.
3. Wybory mogą odbyć się dnia następnego – 3 grudnia 2017 r. za zgodą Krajowego
Komisarza Wyborczego, w tym jeśli wybory w pierwotnym terminie nie odbyły się,
zostały przerwane lub część uprawnionych została pozbawiona prawa udziału w tych
wyborach. Krajowy Komisarz Wyborczy ustala sposób postępowania w takich
przypadkach.
§3
1. Z zastrzeżeniem ust. 2-5, czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) w wyborach
powszechnych przysługuje wszystkim członkom Platformy wpisanym do Centralnego
Rejestru Członków (dalej „CRC”).
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2. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje „członkom wspierającym”.
3. Zarząd Krajowy może wyrazić zgodę na wcześniejsze korzystanie z czynnego prawa
wyborczego przez osoby, o których mowa w ust. 2.
4. „Członek wspierający”, który ma zawieszone czynne prawo wyborcze z tytułu
zaległości w zapłacie składek może uzyskać takie prawo wyborcze poprzez wpłatę
całości zaległych składek członkowskich nie później niż w dniu 26 listopada
2017 r. W przypadku nieujawnienia ww. zapłaty w CRC, wystarczającym jest
złożenie do Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej, do chwili wydania
kart do głosowania, kopii pisemnego potwierdzenia zapłaty sporządzonego przez
właściwego Skarbnika koła, Przewodniczącego koła lub Skarbnika powiatu lub też
potwierdzenia przelewu bankowego z konta osobistego członka.
5. Czynne prawo wyborcze nie przysługuje także w okresie zawieszenia członkostwa
z przyczyn osobistych oraz w okresie obowiązywania kary zawieszenia w prawach
członka wymierzonej prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
§4
1. Bierne prawo wyborcze (prawo do bycia wybranym) przysługuje wszystkim
członkom Platformy wpisanym do CRC w dniu dokonywania ich wyboru, którzy
wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie.
2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje w okresie zawieszenia członkostwa
z powodów osobistych oraz w okresie obowiązywania kary zawieszenia w prawach
członka wymierzonej prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
3. Bierne prawo wyborcze w wyborach Przewodniczącego regionu przysługuje
kandydatowi, którego zgłoszenie uzyskało pisemne poparcie co najmniej 5%
członków Platformy z terenu struktury regionalnej.
4. Bierne prawo wyborcze w wyborach Przewodniczącego powiatu przysługuje
kandydatowi, którego zgłoszenie uzyskało pisemne poparcie co najmniej 5%
członków Platformy z terenu struktury powiatowej.
5. Liczbę członków Platformy właściwą dla obliczenia minimalnego poparcia, o którym
mowa w ust. 3 i 4 powyżej, podają niezwłocznie na wniosek osób zainteresowanych,
drogą elektroniczną, Sekretarze regionów lub inne osoby upoważnione
do przekazywania danych z CRC.
6. Każdy członek Platformy może udzielić poparcia więcej niż jednemu kandydatowi.
§5
1. Dane z CRC stanowią jedyne potwierdzenie członkostwa w Platformie.
2. Wypis z CRC otrzymany przez Powiatową Komisję Wyborczą, stanowiący podstawę
do wydania kart do głosowania może być zaktualizowany wyłącznie o osoby
wskazane przez Krajowego Komisarza Wyborczego.
§6
1. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczących regionów, Przewodniczących
powiatów dokonuje się nie później niż do dnia 18 listopada 2017 r.
2. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady powiatu i delegatów dokonuje się nie
później niż do dnia 27 listopada 2017 r.
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3. Kandydata na Przewodniczącego regionu zgłasza się do Regionalnej Komisji
Wyborczej. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz
wykaz poparcia, o którym mowa w §4 ust. 3 powyżej.
4. Kandydata na Przewodniczącego powiatu, członka Rady powiatu i delegata zgłasza się
do Powiatowej Komisji Wyborczej. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę na
kandydowanie a w przypadku kandydata na Przewodniczącego powiatu wykaz
poparcia, o którym mowa w §4 ust. 4 powyżej.
5. Powiatowa Komisja Wyborcza (Regionalna Komisja Wyborcza przy zgłoszeniu
kandydata na Przewodniczącego regionu) potwierdza przyjęcie zgłoszenia
i załączników na piśmie i jeśli zajdzie taka potrzeba niezwłocznie wzywa
zgłaszającego do uzupełnienia braków zgłoszenia. Zgłaszający uzupełnia zgłoszenie
nie później niż w terminie 3 dni od wezwania do uzupełnienia zgłoszenia.
6. Wzór karty poparcia, zgody na kandydowanie i zgłoszenia kandydata stanowi
załącznik do niniejszej uchwały. Dane adresowe i teleadresowe Krajowego Komisarza
Wyborczego, Krajowej Komisji Wyborczej, Regionalnych Komisji Wyborczych (i ich
Przewodniczących) i Powiatowych Komisji Wyborczych (i ich Przewodniczących)
oraz wzory dokumentów wyborczych zostaną umieszczone na stronie www.
platforma.org.
§7
1. Głosowanie w wyborach powszechnych przeprowadza się w obwodach głosowania
obejmujących strukturę powiatową Platformy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Krajowy Komisarz Wyborczy może
zezwolić na głosowanie w obwodach innych niż wskazane w ust. 1 a w szczególności
w sąsiednich strukturach powiatowych, jeśli w danym powiecie jest mniej niż
10 członków posiadających na dzień 21 października 2017 r. czynne prawo wyborcze,
nastąpiły nadzwyczajne wydarzenia lub bardziej korzystne dla wyborców jest
glosowanie w jednostkach innych niż struktury powiatowe np. dzielnice
m.st. Warszawy. Uprawnienia poszczególnych Powiatowych Komisji Wyborczych
ustala w takim przypadku Krajowy Komisarz Wyborczy.
§8
1. Powiatowe Komisje Wyborcze mają siedziby i przeprowadzają czynności wyborcze
w lokach powiatowych struktur Platformy, chyba że Krajowy Komisarz Wyborczy
postanowi inaczej. Siedzibą Regionalnej Komisji Wyborczej jest Biuro Regionu zaś
Krajowego Komisarza Wyborczego i Krajowej Komisji Wyborczej jest Biuro
Krajowe.
2. Szczegółowe wymagania techniczne lokali będących siedzibami Powiatowych
Komisji Wyborczych określi Krajowy Komisarz Wyborczy.
3. Krajowy Komisarz Wyborczy określi w jaki sposób będą mogli uczestniczyć
w głosowaniu (poza normalnymi godzinami glosowania) wyborcy, którzy z uwagi na
niepełnosprawność nie mogą uczestniczyć w głosowaniu w normalnym trybie.
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§9
1. Każdy z członków Platformy zostanie poinformowany o terminie, godzinach
i miejscach głosowania w następujący sposób: drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej, poprzez stronę www.platforma.org, poprzez obwieszczenie na lokalu
Regionalnej Komisji Wyborczej.
2. Krajowy Komisarz Wyborczy określi sposób poinformowania o terminie, godzinach
i miejscach głosowania w sytuacjach nadzwyczajnych wskazanych w niniejszej
uchwale.
§10
1. Wzór karty do głosowania, zawierającej w szczególności zasady głosowania i warunki
ważności głosu, określi Krajowa Komisja Wyborcza.
2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych
dopisków nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.
§11
1. Wymagania techniczne urny wyborczej określa Krajowy Komisarz Wyborczy.
2. Krajowy Komisarz Wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może stwierdzić,
iż urna nie spełnia wymogów ustalonych na podstawie ust. 1 i zdecydować, że
głosowanie lub dalsze głosowanie będzie przebiegać z użyciem innej urny. Sposób
postępowania w takiej sytuacji ustala Krajowa Komisja Wyborcza.
§12
Szczegółowy tryb i zasady działania Powiatowych Komisji Wyborczych, Regionalnych
Komisji Wyborczych i ich Przewodniczących określa Regulamin ich działania przyjęty przez
Krajową Komisję Wyborczą.
§13
Kampania wyborcza nie może być aktywnie prowadzona w dniu wyborów w lokalu
Powiatowej Komisji Wyborczej.
§14
1. Przeciwko ważności wyborów powszechnych do danej władzy Platformy lub
wyborowi określonej osoby może być wniesiony protest wyborczy z powodu
naruszenia Statutu Platformy, niniejszego Regulaminu lub przepisów wydanych na ich
podstawie.
2. Protest wyborczy dotyczące wyboru Przewodniczącego Powiatu, Rady powiatów
i delegatów wnosi się do Regionalnej Komisji Wyborczej, która może za zgodą
Krajowego Komisarza Wyborczego unieważnić całość lub część wyborów i nakazać
powtórzenie całości lub części czynności wyborczych (wybory ponowne).
3. Protest wyborczy dotyczące wyboru Przewodniczącego Regionu wnosi się
do Krajowej Komisji Wyborczej, która może unieważnić całość lub część wyborów
i nakazać powtórzenie całości lub części czynności wyborczych (wybory ponowne).
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4. Protest wyborczy można wnieść nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia
wyniku wyborów. Dla obliczenia ww. terminu wlicza się także soboty, niedziele i inne
dni ustawowo wolne od pracy.
§15
1. Organami wyborczymi powoływanymi na czas wyborów powszechnych są:
a) Krajowy Komisarz Wyborczy powoływany przez Zarząd Krajowy, na wniosek
Przewodniczącego Platformy, który jest jednocześnie Przewodniczącym Krajowej
Komisji Wyborczej,
b) Krajowa Komisja Wyborcza powoływana przez Zarząd Krajowy, na wniosek
Przewodniczącego Platformy,
c) Regionalne Komisje Wyborcze w składzie 3-5 osób, w tym Przewodniczący
Regionalnych Komisji Wyborczych, powoływani przez Krajowego Komisarza
Wyborczego,
d) Powiatowe Komisje Wyborcze w składzie 3-5 osób, w tym Przewodniczący
Powiatowych Komisji Wyborczych, powoływani przez Przewodniczącego
Regionalnej Komisji Wyborczej.
2. Nie mogą być członkami danej komisji wyborczej kandydaci uczestniczący
we właściwych wyborach oraz mężowie zaufania, chyba że Krajowy Komisarz
Wyborczy wyrazi na to zgodę. Członkami komisji wyborczych mogą być członkowie
Platformy z innej struktury niż struktura, w której działa dana komisja.
3. Krajowy Komisarz Wyborczy lub osoba/osoby przez Komisarza upoważnione może
ze skutkiem natychmiastowym przejąć całość lub część kompetencji Regionalnej
Komisji Wyborczej lub Powiatowej Komisji Wyborczej lub ich Przewodniczących.
§16
1. Do kompetencji Krajowego Komisarza Wyborczego należą uprawnienia wskazane
w niniejszej uchwale oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Od decyzji Krajowego Komisarza Wyborczego przysługuje odwołanie do Krajowej
Komisji Wyborczej. Odwołanie takie nie wstrzymuje jednak wykonalności decyzji
Komisarza.
§17
Do kompetencji Krajowej Komisji Wyborczej należy:
1) uchwalanie przepisów wykonawczych do niniejszej uchwały,
2) podejmowanie wszelkich decyzji wyborczych niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów wyborczych,
3) rozpatrywanie protestów wyborczych i ustalanie zasad przeprowadzania wyborów
ponownych,
4) rozpatrywanie skarg na decyzje Krajowego Komisarza Wyborczego oraz decyzje
i uchwały organów wyborczych niższego szczebla.
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§18
1. Do kompetencji Regionalnej Komisji Wyborczej należy:
1) rejestrowanie kandydatów na Przewodniczącego regionu, Przewodniczących
powiatu, członków Rad powiatów oraz delegatów,
2) zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej
wiadomości,
3) zarządzanie druku kart do głosowania,
4) rozpatrywanie protestów wyborczych i ustalanie zasad przeprowadzania wyborów
ponownych,
5) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów na Przewodniczącego
regionu i publiczne ogłoszenie ich,
6) przesłanie wyników głosowania i wyników wyborów Przewodniczącego regionu
oraz pozostałych wyborów Krajowemu Komisarzowi Wyborczemu,
7) wykonywanie innych czynności określonych w niniejszej uchwale lub przepisach
wydanych na jej podstawie lub zleconych przez Krajowego Komisarza
Wyborczego i Krajową Komisję Wyborczą.
2. Szczegółowe kompetencje Przewodniczącego Regionalne Komisji Wyborczej ustali
Krajowa Komisja Wyborcza.
§19
1. Do kompetencji Powiatowej Komisji Wyborczej należy:
1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Przewodniczącego powiatu, członków
Rady powiatu i delegatów oraz niezwłoczne przesłanie ich do Regionalnej
Komisji Wyborczej,
2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie;
3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie w wyborach na Przewodniczącego
powiatu, członków Rady powiatu i delegatów oraz podanie ich do publicznej
wiadomości;
4) przesłanie wyników głosowania do Regionalnej Komisji Wyborczej.
2. Szczegółowe kompetencje Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej ustali
Krajowa Komisja Wyborcza.
§20
1. Każdy z kandydatów na Przewodniczącego regionu, Przewodniczącego powiatu,
delegata i co najmniej 5 kandydatów na członków Rady powiatu mają prawo
pisemnego powołania męża zaufania do każdej właściwej dla siebie komisji
wyborczej.
2. Mąż zaufania może uczestniczyć przy wszystkich czynnościach Powiatowej Komisji
Wyborczej (mąż zaufania kandydata na Przewodniczącego regionu także Regionalnej
Komisji Wyborczej) oraz wnosić uwagi do protokołu tej komisji.
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III.

WYBORY WŁADZ KRAJOWYCH, WYBORY ZARZADÓW POWIATÓW
I
ZARZĄDÓW
REGIONÓW,
REGIONALNYCH
SĄDÓW
KOLEŻEŃSKICH I REGIONALNYCH KOMISJI REWIZYJNYCH

§21
1. Wybory członków Rady Krajowej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Krajowej
Komisji Rewizyjnej dokonywane są przez właściwe Rady regionów do dnia
11 grudnia 2017 r.
2. Kandydaci na członków ww. władz krajowych mogą być zgłaszani na posiedzeniach
Rad regionów.
3. Postanowienia §21 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. W zakresie nieuregulowanym
stosuje się postanowienia Statutu.
§22
1. Wybory członków Zarządu Krajowego dokonane zostaną w dniu 16 grudnia 2017 r.
na posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej RP.
2. Postanowienia §21 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. W zakresie nieuregulowanym
stosuje się postanowienia Statutu.
§23
1. Wybory członków Zarządów powiatów i Zarządów regionów oraz członków
Regionalnych Sądów Koleżeńskich i Regionalnych Komisji Rewizyjnych odbywają
się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
2. Postanowienia §21 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. W zakresie nieuregulowanym
stosuje się postanowienia Statutu.
IV. TERMINY WYBORCZE
Szczegółowy kalendarz czynności wyborczych może uchwalić Krajowa Komisja Wyborcza,
chyba że określone terminy wynikają z niniejszej uchwały.

Załączniki:
1. Wzór karty poparcia
2. Wzór zgody na kandydowanie
3. Wzór zgłoszenia
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