Regulamin przyjęty przez Krajową Komisję Wyborczą w dniu 10 listopada 2017 r.

REGULAMIN POWIATOWYCH I REGIONALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Powiatowe Komisje Wyborcze i Regionalne Komisje Wyborcze działają na podstawie
niniejszego Regulaminu, Regulaminu wyborów w strukturach Platformy Obywatelskiej,
Statutu Platformy, a także ewentualnie innych przepisów wydanych przez Krajową
Komisję Wyborczą lub Krajowego Komisarza Wyborczego.
I. Zgłaszanie kandydatów w wyborach powszechnych
1. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczących regionów, Przewodniczących
powiatów dokonuje się nie później niż do dnia 18 listopada 2017 r. do godz.
20.00. Zgłoszeń kandydatów dokonuje się według wzorów stanowiących
Załączniki nr 1-3 do niniejszego Regulaminu (jednocześnie załączniki do
Regulaminu wyborów w strukturach Platformy Obywatelskiej RP).
2. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady powiatu i delegatów dokonuje się nie
później niż do dnia 27 listopada 2017 r. do godz.20.00. Zgłoszeń kandydatów
dokonuje się według wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu wyborów
w strukturach Platformy Obywatelskiej RP.
3. Kandydata na Przewodniczącego regionu zgłasza się do Regionalnej Komisji
Wyborczej, która przyjmuje zgłoszenia w siedzibie Regionalnej Komisji
Wyborczej. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie oraz
wykaz poparcia. Po sprawdzeniu przez Komisję poprawności zgłoszenia
kandydata, w tym po przeliczeniu głosów poparcia dla kandydata,
Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej lub upoważniony przez niego na
piśmie inny członek Komisji wydaje osobie zgłaszające potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia kandydata zawierające stwierdzenie spełnienia wszelkich wymagań
zgłoszenia albo zawierające wskazanie braków zgłoszenia i termin 3-dniowy na
usunięcie tych braków, albo odmawia przyjęcia zgłoszenia w przypadku
nieposiadania przez kandydata biernego prawa wyborczego lub nie usunięcia
braków zgłoszenia w terminie 3 dni od wezwania. Wzór potwierdzenia
zgłoszenia lub odmowy przyjęcia zgłoszenia stanowi Załącznik nr 4 do
niniejszego Regulaminu.
4. Kandydata na Przewodniczącego powiatu, członka Rady powiatu i delegata
zgłasza się do Powiatowej Komisji Wyborczej, w imieniu której może działać
w tym zakresie jednoosobowo jej Przewodniczący lub upoważniony przez niego
na piśmie inny członek Komisji. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę na
kandydowanie, a w przypadku kandydata na Przewodniczącego powiatu wykaz
poparcia. Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej lub upoważniony
przez niego na piśmie inny członek Komisji wydaje osobie zgłaszającej
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia kandydata/kandydatów zawierające
stwierdzenie spełnienia wszelkich wymagań zgłoszenia albo zawierające
wskazanie braków zgłoszenia i termin 3-dniowy na usunięcie tych braków albo
odmawia przyjęcia zgłoszenia w przypadku nieposiadania przez
kandydata/kandydatów biernego prawa wyborczego lub nie usunięcia braków
zgłoszenia w terminie 3 dni od wezwania. Wzór potwierdzenia zgłoszenia lub
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odmowy przyjęcia zgłoszenia kandydata/kandydatów stanowi Załącznik nr 4 do
niniejszego Regulaminu.
5. Powiatowa Komisja Wyborcza przesyła niezwłocznie do Regionalnej Komisji
Wyborczej w formie elektronicznej kopie zgłoszeń kandydatów oraz
potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń kandydatów (bez zastrzeżeń lub z wezwaniem
do usunięcia braków) lub odmowy przyjęcia zgłoszeń kandydatów. Oryginały
tych dokumentów powinny zostać doręczone do Regionalnej Komisji Wyborczej
w terminie 24 godzin od sporządzenia tych potwierdzeń przyjęcia lub odmów
przyjęcia. Czynności związane z odbiorem zgłoszeń kandydatów (wraz
z załącznikami) mogą być także wykonywane, na podstawie pisemnego
upoważnienia Przewodniczącego Regionalnej Komisji Wyborczej, przez
poszczególnych członków Regionalnej Komisji Wyborczej także poza jej siedzibą.
6. Regionalna Komisja Wyborcza na podstawie przesłanych dokumentów, o których
mowa w pkt. 5 powyżej dokonuje ostatecznej rejestracji kandydatów zgłaszanych
do Powiatowych Komisji Wyborczych albo na wniosek osoby zainteresowanej
lub z inicjatywy własnej uchyla lub zmienia decyzje, o których mowa w pkt 4
powyżej.
II. Informacje wyborcze i prezentacja kandydatów
Regionalna Komisja Wyborcza na podstawie informacji własnych oraz zgłoszeń
kandydatów publikuje na stronie www.platforma.org:
1) składy poszczególnych Powiatowych Komisji Wyborczych oraz dane teleadresowe
tych Komisji oraz ich Przewodniczących,
2) zarejestrowanych kandydatów na Przewodniczących regionów, Przewodniczących
powiatów, członków Rad powiatów i delegatów.
III. Druk kart do głosowania i doręczenie tzw. pakietów wyborczych
1. Regionalna Komisja Wyborcza sporządza i drukuje karty do głosowania na:
1) Przewodniczącego regionu – kolor karty niebieski,
2) Przewodniczącego powiatu – kolor karty żółty
3) delegata/ów – kolor karty zielony
4) członków Rady Powiatu – kolor karty biały
2. Wszystkie karty do głosowania ostemplowywane są przez członków Regionalnej
Komisji Wyborczej okrągłą czerwoną pieczęcią otrzymaną od Krajowego
Komisarza Wyborczego.
3. Kandydaci na kartach do głosowania umieszczani są według kolejności zgłoszeń.
4. Wzór kart do głosowania zawierają Załączniki nr 5 – 14 do niniejszego
Regulaminu.
5. Na podstawie informacji z Biura Regionu o liczbie osób, które wzięły udział
w wyborach władz kół na terenie danego powiatu, Regionalna Komisja Wyborcza
drukuje i opieczętowuje odpowiednią ilość kart do głosowania, w tym karty
dodatkowe na wypadek obecności członków uprawnionych, którzy nie głosowali
na zebraniach kół lub na wypadek przypadkowego zniszczenia kart.
6. Do tzw. pakietu wyborczego wchodzą karty do głosowania a ponadto:
a) wzór protokołu wyborczego – 2 egzemplarze,
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b) wydrukowana z CRC lista uprawnionych do głosowania (opieczętowana przez
Regionalną Komisję Wyborczą),
c) urna wyborcza,
d) zestaw tzw. bezpiecznych kopert.
7. Tzw. pakiet wyborczy odbierany jest z siedziby Regionalnej Komisji Wyborczej
przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej lub upoważnionego
przez niego na piśmie innego
członka danej Komisji za pisemnym
potwierdzeniem odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 15 do niniejszego
Regulaminu. Czynności związane z wydaniem tzw. pakietów wyborczych mogą
być
także
dokonywane
na
podstawie
pisemnego
upoważnienia
Przewodniczącego Regionalnej Komisji Wyborczej, przez poszczególnych
członków Regionalnej Komisji Wyborczej także poza jej siedzibą.
IV. Lokale wyborcze i informacja o wyborach
1. Przewodniczący Powiatowych Komisji Wyborczych do dnia 13 listopada 2017 r.
informują Regionalne Komisje Wyborcze o adresie lokalu wyborczego wraz
z oświadczeniem, iż w lokalu tym są lub będą zapewnione (ze wskazaniem w jaki
sposób) w dniu głosowania warunki zapewniające tajność głosowania np. kotara
wyborcza lub odseparowana część lokalu lub odrębne sąsiednie pomieszczenie.
2. Na podstawie informacji otrzymanych z Powiatowych Komisji Wyborczych
na stronie www.platforma.org
Regionalna Komisja Wyborcza zamieszcza
informacje o dniu, godzinach oraz miejscu głosowania w poszczególnych
strukturach powiatowych. Wyżej wymienione informacje dystrybuowane
są także przez Powiatową Komisję Wyborczą wszelkimi dostępnymi sposobami,
w tym np. poprzez obwieszczenia na lokalu wyborczym, za pośrednictwem CRC
itp.
3. Za odpowiednie przygotowanie lokalu wyborczego w dniu głosowania
odpowiedzialny jest Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej.
V. Zgłaszanie mężów zaufania
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. Powołanie męża zaufania następuje pisemnie i może być złożone
u Przewodniczącego właściwej komisji wyborczej do momentu zakończenia
wszystkich czynności tej komisji. Wzór zgłoszenia męża zaufania stanowi
Załącznik nr 16 do niniejszego Regulaminu.
3. 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.
VI. Głosowanie
1. Przed rozpoczęciem głosowania Powiatowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy
urna jest pusta, po czym zamyka się urnę wyborczą, zaś Przewodniczący Komisji
opieczętowuje ją poprzez złożenie podpisów na miejscach łączenia ruchomych
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części urny oraz sprawdza, czy na miejscu znajduje się lista uprawnionych do
głosowania opieczętowana przez Regionalną Komisję Wyborczą i jest
zapewniona liczba kart do głosowania właściwych dla przeprowadzanych
wyborów, jak również czy w lokalu wyborczym znajduje się dostępne miejsce
zapewniające tajność głosowania.
Od chwili opieczętowania do końca głosowania urny wyborczej nie wolno
otwierać.
Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym
muszą być równocześnie obecne co najmniej 2 osoby wchodzące w skład
Powiatowej Komisji Wyborczej.
Od podjęcia przez Powiatową Komisję Wyborczą czynności wyborczych do
rozpoczęcia głosowania oraz od zamknięcia lokalu wyborczego do podpisania
protokołu komisji
wszystkie czynności komisji wyborczej mogą być
rejestrowane przez członków komisji i mężów zaufania z wykorzystaniem
własnych urządzeń rejestrujących.
Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej czuwa nad zapewnieniem
tajności głosowania oraz nad utrzymaniem porządku i spokoju w czasie
głosowania. Ma on prawo zażądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby
naruszające porządek i spokój.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Powiatowej Komisji
Wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
Po wykonaniu czynności, o której mowa w pkt 6 powyżej, wyborca otrzymuje od
komisji karty do głosowania właściwe dla przeprowadzanych wyborów.
Wyborca potwierdza otrzymanie kart do głosowania własnym podpisem
w przeznaczonej na to rubryce listy uprawnionych do głosowania.
W przypadku gdy z listy uprawnionych do głosowania wynika, iż dany członek
Platformy ma zawieszone czynne prawo wyborcze z tytułu zaległości w zapłacie
składek i uregulowanie zaległych składek nie zostało jeszcze ujawnione w CRC
(na liście uprawnionych do głosowania) wystarczającym dla otrzymania kart do
głosowania jest złożenie do Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej
kopii pisemnego potwierdzenia zapłaty całości zaległych składek sporządzonego
przez właściwego Skarbnika koła, Przewodniczącego koła lub Skarbnika powiatu
lub też potwierdzenia przelewu bankowego z konta osobistego członka.
Potwierdzenia zapłaty zostają dołączone do listy uprawnionych do głosowania
i stanowią załącznik do protokołu Komisji.
Po otrzymaniu kart do głosowania wyborca udaje się do miejsca w lokalu
wyborczym zapewniającego tajność głosowania. Kartę do głosowania wyborca
wrzuca do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.

VII.

Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów oraz ogłaszanie
wyników wyborów

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Powiatowa Komisja Wyborcza ustala
wyniki głosowania w obwodzie.
2. Powiatowa Komisja Wyborcza ustala, na podstawie listy uprawnionych
do głosowania, liczbę osób uprawnionych do głosowania (wraz z ewentualnymi
uzupełnieniami tej listy) oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do
głosowania.
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3. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te
umieszcza w odrębnej kopercie/kopertach, które Przewodniczący Komisji
opieczętowuje swoim podpisem.
4. Przewodniczący Komisji otwiera następnie urnę wyborczą, po czym komisja liczy
wyjęte z urny karty do głosowania i ustala liczbę kart ważnych i liczbę kart
nieważnych oraz, odpowiednio do przeprowadzanych wyborów, liczbę głosów
ważnych w poszczególnych wyborach, a także liczbę głosów nieważnych.
5. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze
się pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w pkt 4 powyżej.
6. Jeżeli liczba kart ważnych do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub
większa od liczby kart wydanych, komisja podaje w protokole przypuszczalną
przyczynę tej niezgodności.
7. Karty do głosowania inne niż ustalone przez Krajową Komisję Wyborczą lub
nieopatrzone pieczęcią Regionalnej Komisji Wyborczej są nieważne.
8. Powiatowa Komisja Wyborcza sporządza, w dwóch egzemplarzach protokół
z głosowania w obwodzie. W protokole tym Komisja ustala wyniki głosowania
i wyniki wyborów na Przewodniczącego powiatu, członków Rady powiatu
i delegatów oraz ustala wyniki głosowania w wyborach na Przewodniczącego
regionu.
9. Za wybranego Przewodniczącego powiatu uznaje się tego kandydata, który
otrzymał najwięcej oddanych głosów ważnych. W przypadku, gdy w wyborach
dwie lub więcej osób otrzyma równą liczbę głosów o wyborze decyduje staż
członkowski w Platformie. W przypadku równego stażu decyduje losowanie
przeprowadzone przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej
w obecności pozostałych członków Komisji obecnych oraz obecnych mężów
zaufania. Jeżeli zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, uważa się tego
kandydata za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów.
10. Za wybranego członka Rady powiatu lub delegata (delegatów) uznaje się tego
kandydata (kandydatów), który otrzymał kolejno największą liczbę ważnie
oddanych głosów. W przypadku, gdy w wyborach dwie lub więcej osób otrzyma
równą liczbę głosów o wyborze decyduje staż członkowski w Platformie.
W przypadku równego stażu decyduje losowanie przeprowadzone przez
Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w obecności pozostałych
członków Komisji obecnych oraz obecnych mężów zaufania. Jeżeli zostanie
zarejestrowany tylko jeden kandydat na jedynego wybieranego delegata, uważa
się tego kandydata za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż
połowę ważnie oddanych głosów.
11. Wzór protokołu, o którym mowa w pkt 8 powyżej stanowi Załącznik nr 17 do
niniejszego Regulaminu.
12. Protokół w dwóch egzemplarzach podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład
Powiatowej Komisji Wyborczej obecne przy jego sporządzaniu.
13. Mężom zaufania i członkom Komisji przysługuje prawo wniesienia do protokołu
uwag, z wymienieniem konkretnych zarzutów. Adnotację o wniesieniu uwag
zamieszcza się w protokole.

5

Regulamin przyjęty przez Krajową Komisję Wyborczą w dniu 10 listopada 2017 r.
14. Protokół głosowania w obwodzie przekazuje się Regionalnej Komisji Wyborczej
niezwłocznie w wersji elektronicznej zaś nie później niż dnia następnego
w wersji oryginalnej. Wraz protokołem do Regionalnej Komisji Wyborczej
doręczane są w tzw. bezpiecznych kopertach, opisanych i podpisanych przez
Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej, oryginały list uprawnionych
do głosowania (wraz z załącznikami) oraz wszystkie karty do głosowania, w tym
karty niewydane, z podziałem na poszczególne wybory. Jeden z protokołów
z potwierdzeniem przyjęcia przez Regionalną Komisję Wyborczą zabiera osoba
doręczająca protokół do Regionalnej Komisji Wyborczej. Czynności związane
z odbiorem protokołów (wraz z załącznikami) mogą być także wykonywane, na
podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego Regionalnej Komisji
Wyborczej, przez poszczególnych członków Regionalnej Komisji Wyborczej także
poza jej siedzibą.
15. Niezwłocznie po otrzymaniu protokołu głosowania w obwodzie Regionalna
Komisja Wyborcza dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników
głosowania w obwodzie. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w ustaleniu
wyników głosowania Komisja zarządza ponowne ich ustalenie przez Powiatową
Komisję Wyborczą i powiadamia o tym Krajowego Komisarza Wyborczego lub
dokonuje tych czynności samodzielnie na podstawie otrzymanych protokołów
lub kart do głosowania.
16. Regionalna Komisja wyborcza ustala wyniki wyborów Przewodniczącego regionu
na podstawie protokołów z głosowania w obwodach zaś w przypadku
wątpliwości lub złożenia protestu wyborczego także na podstawie kart do
głosowania doręczonych przez Powiatowe Komisje Wyborcze.
17. Za wybranego Przewodniczącego regionu uznaje się tego kandydata, który
otrzymał najwięcej oddanych głosów ważnych. W przypadku, gdy w wyborach
dwie lub więcej osób otrzyma równą liczbę głosów o wyborze decyduje staż
członkowski w Platformie. W przypadku równego stażu decyduje losowanie
przeprowadzone przez Przewodniczącego Regionalnej Komisji Wyborczej
w obecności pozostałych członków Komisji obecnych oraz obecnych mężów
zaufania. Jeżeli zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, uważa się tego
kandydata za wybranego, jeżeli w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów.
18. Wzór protokołu z ustalenia wyniku wyborów na Przewodniczącego regionu
stanowi Załącznik nr 18 do niniejszego Regulaminu. Protokół ten podpisują
wszystkie osoby wchodzące w skład Regionalnej Komisji Wyborczej obecne przy
jego sporządzaniu.
19. Na podstawie oryginałów protokołów przekazanych przez Powiatowe Komisje
Wyborcze oraz na podstawie ustalonych przez siebie wyników wyborów
Przewodniczącego regionu, Regionalna Komisja Wyborcza podaje niezwłocznie
do publicznej wiadomości na stronie www.platforma.org wyniki wszystkich
wyborów oraz przesyła je droga elektroniczną do Krajowego Komisarza
Wyborczego.
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VIII.

Protesty wyborcze

1. Przeciwko ważności wyborów powszechnych do danej władzy Platformy
Obywatelskiej RP 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 dotyczący 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 dotyczący 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).
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.
5. Wszystkie protesty wyborcze rozpatrywane są przez Regionalne Komisje
Wyborcze niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od ich
otrzymania.
IX. Finansowanie wyborów
1. Wszystkie wybory wewnętrzne organizowane przez partię, muszą być
finansowane zgodnie z obowiązującą ustawą o partiach politycznych. Oznacza to,
że partia nie może przyjmować żadnych nieodpłatnych świadczeń
(od jakichkolwiek podmiotów trzecich), takich, jak w szczególności: nieodpłatne
udostępnienie sal lub lokali, druk materiałów, usługi cateringowe i podobne.
2. Partia (komisje wyborcze) nie może również korzystać z lokali posłów,
senatorów, radnych, posłów do Parlamentu Europejskiego (opłacanych przez
Kancelarię Sejmu i Senatu lub Parlament Europejski) oraz nieodpłatnych lokali
należących do organów jednostek samorządu terytorialnego (lokale takie mogą
być wykorzystywane wyłącznie odpłatnie).
3. Wybory muszą zostać przeprowadzone w lokalach najmowanych przez partię
(biura struktur partyjnych) lub lokalach wynajętych specjalnie na cel
przeprowadzenia wyborów.
4. Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów wewnętrznych winny zostać
pokryte ze środków własnych kół, powiatów, regionów.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia
Regulaminu wyborów w strukturach Platformy Obywatelskiej, postanowienia Statutu
Platformy oraz inne przepisu wydane przez Krajową Komisję Wyborczą i Krajowego
Komisarza Wyborczego.
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