Partia „Demokracja Bezpośrednia”

Załącznik do uchwały nr 14/12/2013 WZC z dnia 14.12.2013 r. ze zmianami

Regulamin startu w Wyborach do Parlamentu
Europejskiego w 2014 roku
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 1.
Walne Zgromadzenie Demokracji Bezpośredniej deklaruje chęć podjęcia prac organizacyjnych w
celu stworzenia platformy startu w wyborach powszechnych do Parlamentu Europejskiego w 2014
roku, zwanych dalej Wyborami, dla każdego obywatela zainteresowanego promocją demokracji
bezpośredniej w Polsce bez względu na jego pozostały światopogląd. Cel ten zostanie zrealizowany
poprzez utworzenie Komitetu Wyborczego Demokracja Bezpośrednia, zwanego dalej KW DB.
Art. 2.
Pełnomocnikiem Finansowym KW DB Walne Zgromadzenie wyznacza Pana Artura Lorka.
Art. 3.
KW DB ma prawo do wyznaczenia osoby Pełnomocnika Wyborczego oraz zmiany Pełnomocnika
Finansowego z uzasadnionych powodów. Pełnomocnikiem Wyborczym oraz Pełnomocnikiem
Finansowym KW DB może być jedynie członek Demokracji Bezpośredniej.
Art. 4.
Niniejszy Regulamin reguluje w oparciu o przepisy Statutu Demokracji Bezpośredniej, zwanego
dalej Statutem, zasady prowadzenia i finansowania kampanii, rejestracji list kandydatów,
współpracy z innymi organizacjami oraz innych czynności pozostających w związku z Wyborami.
Art. 5.
Czynności przewidziane w Regulaminie dokonuje się w odniesieniu do Terminarza Wyborów,
stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
Art. 6.
W zakresie dokonywania czynności prawnych przewidzianych przepisami Regulaminu stosuje się
zasady ogólne wynikające z Regulaminu Oświadczeń, chyba że Regulamin przewiduje dla
dokonania czynności formę szczególną.
Art. 7.
W zakresie realizacji czynności, o których mówi Regulamin, Zarząd Krajowy DB działa w
porozumieniu z koordynatorami zespołów okręgowych.
Art. 8.
1.
2.
3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Krajowy Demokracji Bezpośredniej do doraźnych
zmian postanowień art. 10, 14, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 32-35, 39-49, 53, 54 niniejszego
dokumentu oraz Terminarza, w drodze uchwały.
Uchwała dokonująca zmian przepisów, o których mowa w ust. 1. wchodzi w życie w ciągu 3
dni po doręczeniu członkom Demokracji Bezpośredniej drogą elektroniczną, a w trakcie
kampanii wyborczej w ciągu 24 h, jeżeli nie zostanie wyrażony sprzeciw.
Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2. może wyrazić 4 koordynatorów zespołów okręgowych
lub 3 zespoły okręgowe.
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4.

W przypadku sprzeciwu uchwała, o której mowa w ust. 1. nie wchodzi w życie. Od
sprzeciwu zarząd krajowy DB ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w
ciągu 21 dni.

Rozdział II
Zespoły Okręgowe
Art. 9.
Na podstawie art. 54a, ust. 1. Statutu Walne Zgromadzenie powołuje 13 Zespołów Okręgowych:
1) Zespół Okręgowy Pomorski z siedzibą w Gdańsku (zespół nr 1),
2) Zespół Okręgowy Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy (zespół nr 2),
3) Zespół Okręgowy Warmińsko-Mazursko-Podlaski z siedzibą w Olsztynie (zespół nr 3),
4) Zespół Okręgowy Warszawski z siedzibą w Warszawie (zespół nr 4),
5) Zespół Okręgowy Mazowiecki z siedzibą w Radomiu (zespół nr 5),
6) Zespół Okręgowy Łódzki z siedzibą w Łodzi (zespół nr 6),
7) Zespół Okręgowy Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu (zespół nr 7),
8) Zespół Okręgowy Lubelski z siedzibą w Lublinie (zespół nr 8),
9) Zespół Okręgowy Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie (zespół nr 9),
10) Zespół Okręgowy Małopolsko-Świętokrzyski z siedzibą w Krakowie (zespół nr 10),
11) Zespół Okręgowy Śląski z siedzibą w Katowicach (zespół nr 11),
12) Zespół Okręgowy Dolnośląsko-Opolski z siedzibą we Wrocławiu (zespół nr 12),
13) Zespół Okręgowy Lubusko-Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie (zespół nr 13).
Art. 10.
Na podstawie art. 54a. ust. 3. Statutu członkami zespołów wymienionych w ustępie 1. są
członkowie zespołów powiatowych, działających na obszarze powiatów:
1) Zespół nr 1 - wchodzących w skład województwa pomorskiego,
2) Zespół nr 2 - wchodzących w skład województwa kujawsko-pomorskiego,
3) Zespół nr 3 - wchodzących w skład województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego,
4) Zespół nr 4 - miasto stołeczne Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego,
nowodworskiego,
otwockiego,
piaseczyńskiego,
pruszkowskiego,
warszawskiego
zachodniego i wołomińskiego.
5) Zespół numer 5 - ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego,
przasnyskiego,
sierpeckiego,
sochaczewskiego,
żuromińskiego,
żyrardowskiego,
białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego,
szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego,
ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego,
wyszkowskiego oraz miast na prawach powiatu - Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce.
6) Zespół numer 6 - wchodzących w skład województwa łódzkiego,
7) Zespół numer 7 - wchodzących w skład województwa wielkopolskiego,
8) Zespół numer 8 - wchodzących w skład województwa lubelskiego,
9) Zespół numer 9 - wchodzących w skład województwa podkarpackiego,
10) Zespół numer 10 - wchodzących w skład województwa małopolskiego i świętokrzyskiego,
11) Zespół numer 11 - wchodzących w skład województwa śląskiego,
12) Zespół numer 12 - wchodzących w skład województwa dolnośląskiego i opolskiego,
13) Zespół numer 13 - wchodzących w skład województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Art. 11.
(skreślony)
Art. 12.
W razie wątpliwości co do członkostwa w zespole okręgowym stosuje się wykaz zamieszczony w
załączniku nr 2.
Art. 13.
1.

Zespoły Okręgowe mogą stanowić własne regulaminy opisujące sposób ich funkcjonowania
w granicach Statutu Demokracji Bezpośredniej oraz Regulaminu.
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2.

Zespoły Okręgowe mogą podejmować uchwały w drodze elektronicznej, w tym poprzez
składanie oświadczeń na portalach Internetowych.
Art. 14.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Członek DB może być członkiem jednego zespołu okręgowego.
Członek DB może zmienić zespół okręgowy, do którego przynależy, najpóźniej na 7 dni
przed zatwierdzeniem list, o których mowa w rozdziale V. Członek DB może przystąpić do
innego zespołu okręgowego jedynie poprzez przystąpienie do odpowiedniego terenowo
zespołu powiatowego na zasadach ogólnych.
Koordynator zespołu powiatowego przyjmującego zawiadamia koordynatora zespołu
okręgowego, z którego odchodzi członek DB, a także koordynatora zespołu okręgowego, do
którego przystąpić ma członek DB, o przystąpieniu członka do nowego zespołu.
Koordynator zespołu okręgowego, z którego odchodzi członek DB wykreśla go z rejestru
członków zespołu, a koordynator zespołu okręgowego, do którego członek przystępuje,
wpisuje go do rejestru członków zespołu.
Wątpliwości, o których mowa w ust. 3. rozstrzyga zarząd krajowy Demokracji
Bezpośredniej w drodze uchwały na wniosek koordynatora zespołu okręgowego lub członka
DB posiadającego interes prawny w ciągu 14 dni.
Od uchwały, o której mowa w ust. 4. nie przysługuje odwołanie.
O wykreśleniu członka DB z rejestru członków lub zawieszeniu w prawach członka Sekretarz
zarządu krajowego Demokracji Bezpośredniej informuje niezwłocznie właściwego
koordynatora zespołu okręgowego.
O zaległościach składkowych członków DB Skarbnik Zarządu Krajowego Demokracji
Bezpośredniej informuje na bieżąco właściwych koordynatorów zespołów okręgowych.
Przepis nie uchybia przepisom o jawności składek członkowskich.

Rozdział III
Koordynatorzy Zespołów Okręgowych
Art. 15.
Na podstawie art. 54a. ust. 6. Statutu Demokracji Bezpośredniej członkowie zespołów okręgowych
dokonują spośród siebie wyboru koordynatora zespołu.
Art. 16.
1.

2.

Koordynator zespołu może być wybrany w drodze porozumienia. Wynik porozumienia jest
prawomocny po 3 dniach od ujawnienia w rejestrze, o którym mowa w art. 21. ust. 2 lit. c.
Jeśli przynajmniej jeden członek zespołu okręgowego lub Zarządu Krajowego Demokracji
Bezpośredniej nie zgadza się z wynikiem porozumienia może wnieść sprzeciw do Zarządu
Krajowego Demokracji Bezpośredniej do chwili uprawomocnienia.
Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2. skutkuje uznaniem wyniku porozumienia za niebyły i
rozpisaniem wyborów na koordynatora zespołu okręgowego zgodnie z Terminarzem.
Art. 17.

1.
2.
3.
4.
5.

Wybory koordynatora są tajne, bezpośrednie, i preferencyjne.
W wyborach koordynatora mają prawo udziału członkowie zespołu okręgowego na dzień
wyborów ujawnieni w rejestrze, o którym mowa w art. 21. ust. 2. lit. d. posiadający prawo
wyborcze według przepisów Statutu Demokracji Bezpośredniej.
Wybory przeprowadza członek Zarządu Krajowego DB lub osoba przez niego wyznaczona.
Członkowie zespołu powołują komisję skrutacyjną. Każdy kandydat ma prawo delegować do
komisji jednego członka.
Osoba czuwająca nad ważnością wyborów oraz członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą
być kandydatami na funkcję koordynatora, ani osobami z kandydatem spokrewnionymi,
spowinowaconymi lub pozostającymi w związku małżeńskim.
Wyniki wyborów są wiążące i ujawniane niezwłocznie w rejestrze, o którym mowa w art.
21. Ust. 2. lit. c. przez Zarząd Krajowy Demokracji Bezpośredniej.
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Art. 18.
1.
2.
3.
4.

Koordynator zespołu okręgowego może zostać odwołany na wniosek większości członków
zespołu według stanu w rejestrze z chwili złożenia wniosku.
Wniosek składany jest do Zarządu Krajowego Demokracji Bezpośredniej.
Wniosek musi wskazywać imiennie kandydata koordynatora.
W chwili przyjęcia wniosku nowy koordynator jest powoływany na tę funkcję.
Art. 19.

Koordynator ma obowiązek:
1) pełnić funkcję okręgowego pełnomocnika wyborczego na obszarze odpowiedniego
terytorialne okręgu z upoważnienia Pełnomocnika Wyborczego KW DB,
2) poszukiwać osób: chętnych do startu w Wyborach z list KW DB, pracy w komisjach
wyborczych z upoważnienia KW DB, finansujących kampanię KW DB zgodnie z przepisami
prawa powszechnego, chętnych do wsparcia KW DB w trakcie kampanii.
3) kierować pracami organizacyjnymi, gromadzeniem podpisów pod listą kandydatów KW DB
w okręgu, rejestracją listy KW DB oraz kampanią wyborczą w okręgu zgodnie z
Terminarzem,
4) prowadzić i nadzorować finanse KW DB w trakcie kampanii wyborczej,
5) prowadzić w porozumieniu z zarządem krajowym DB rejestry, o których mowa w art. 22.
Regulaminu,
6) informować członków zarządu krajowego DB o działaniach w okręgu na podstawie
przepisów Regulaminu,
7) kierować pracami zespołu okręgowego, zapewniać obradom zespołu warunki techniczne,
8) pozostawać w stałym kontakcie z Pełnomocnikiem Wyborczym KW DB oraz Pełnomocnikiem
Finansowym KW DB,
9) dokonywać z należytą starannością innych czynności wynikających z Regulaminu, uchwał
Walnego Zgromadzenia Członków, postanowień Pełnomocnika Wyborczego oraz
Finansowego KW lub rekomendacji Zarządu Krajowego Demokracji Bezpośredniej.
Art. 20.
Koordynator ma prawo:
1) wyznaczyć skarbnika oraz sekretarza zespołu okręgowego spośród członków zespołu.
Poprzez wyznaczenie skarbnika koordynator ceduje na jego osobę obowiązki wynikające z
art. 19. pkt. 4 oraz prawa wynikające z niniejszego artykułu pkt. 4. Poprzez wyznaczenie
sekretarza koordynator ceduje na jego osobę obowiązki wynikające z art. 19. pkt. 5 oraz 6.
a także współdzieli obowiązek wynikający z pkt. 7 oraz prawo wynikające z artykułu
niniejszego pkt. 5,
2) rozdzielać pomiędzy członków zespołu zadania konieczne do realizacji swoich obowiązków,
3) reprezentować prawnie oraz medialnie KW DB z upoważnienia Pełnomocnika Wyborczego
KW DB,
4) dokonywać świadczeń pieniężnych w zamian za świadczenia na rzecz KW DB w
porozumieniu lub za zgodą Pełnomocnika Finansowego KW DB,
5) uzyskiwać od Pełnomocnika KW DB oraz Zarządu Krajowego DB niezwłocznie wszelkich
informacji koniecznych do realizacji swoich obowiązków.

Rozdział IV
Obowiązki informacyjne
Art. 21.
1.
2.

Od 14 dni od wejścia w życie Regulaminu, aż do zakończenia kampanii w Wyborach, Zarząd
Krajowy DB zobligowany jest do spełniania z należytą starannością obowiązku
informacyjnego.
Obowiązek informacyjny obejmuje w szczególności publikowanie pod adresem
Internetowym www.db.org.pl/?q=dokumenty:
a) podjętych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd Krajowy oraz zespoły okręgowe uchwał
dotyczących Wyborów,
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3.

b) wydanych przez upoważnione organy jednoosobowe postanowień dotyczących
Wyborów,
c) aktualnej listy koordynatorów zespołów okręgowych oraz osób wyznaczonych przez
nich na funkcje sekretarza oraz skarbnika okręgu wraz z danymi kontaktowymi,
d) aktualnej listy członków DB przyporządkowanych do zespołów okręgowych,
e) innych dokumentów oraz istotnych informacji dotyczących Wyborów.
Zarząd Krajowy DB oraz jego członkowie odpowiadają na zapytania członków DB dotyczące
Wyborów w ciągu 3 dni, a w okresie kampanii wyborczej 24 godzin, w formie zwyczajowo
przyjętej.
Art. 22.

1.

2.
3.
4.
5.

Od wyboru aż do zakończenia kampanii wyborczej, koordynatorzy zespołów okręgowych
zobligowani są do prowadzenia rejestru:
1) uchwał zespołu okręgowego, zwanego dalej Rejestrem Uchwał,
2) członków zespołu okręgowego, zwanego dalej Rejestrem Członków,
3) członków organizacji oraz osób współpracujących z Demokracją Bezpośrednią
działających na obszarze okręgu, o których mowa w rozdziale VII, zwanego dalej
Rejestrem Sojuszników,
4) sympatyków Demokracji Bezpośrednich wspierających udział w Wyborach, zwanego
dalej Rejestrem Sympatyków,
5) kandydatów na listy KW DB, zwanego dalej Rejestrem Kandydatów,
Nadzór nad prowadzeniem rejestru, o którym mowa w ust. 1. pkt. 3. prowadzi Zarząd
Krajowy Demokracji Bezpośredniej. Zarząd ma prawo wnieść sprzeciw od wprowadzenia
zmian w rejestrze. Wpis traktuje się wtedy jako niebyły.
Koordynatorzy nie mogą dokonywać zmian w rejestrach, o których mowa w ust. 1. pkt. 2,
3. oraz 5. po dniu oznaczonym w Terminarzu jako dzień zamknięcia rejestrów.
Koordynatorzy zespołów okręgowych udostępniają członkom DB informacje z rejestrów, o
których mowa w ust. 1. na każdorazowe żądanie, w terminie 3 dni. Zarządowi krajowemu
DB udostępniają informacje z rejestrów niezwłocznie.
Koordynatorzy zespołów okręgowych odpowiadają na zapytania członków DB dotyczące
Wyborów w ciągu 3 dni, a w okresie kampanii wyborczej 24 godzin, w formie zwyczajowo
przyjętej.
Art. 23.

1.
2.

3.

Rejestry, o których mowa w art. 22. Regulaminu mogą być prowadzone wspólnie w formie
elektronicznej na zasadzie współpracy pomiędzy zarządem krajowym Demokracji
Bezpośredniej a koordynatorami zespołów okręgowych.
Pełnomocnik Wyborczy KW DB oraz Pełnomocnik Finansowy KW DB mają prawo do stałego
wglądu do rejestrów oraz uzyskiwania niezwłocznie odpowiedzi od koordynatorów
okręgowych i zarządu krajowego Demokracji Bezpośredniej na zadane pytania związane z
Wyborami.
Rejestry prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Rozdział V
Projektowanie oraz zatwierdzanie list
Art. 24.
Na podstawie art. 21. pkt. 9. Statutu Demokracji Bezpośredniej Walne Zgromadzenie Członków
przekazuje zespołom okręgowym wymienionym w art. 6. do odwołania prawo do projektowania
oraz zatwierdzania list kandydatów Komitetu Wyborczego Demokracja Bezpośrednia, a także do
decydowania o przeprowadzeniu powszechnych prawyborów.
Art. 25.
Osoba fizyczna, która chce wziąć udział w Wyborach jako kandydat KW DB, zwana dalej
Kandydatem, zgłasza swój akces w formie pisemnego wniosku do koordynatora zespołu
okręgowego lub w uzasadnionych przypadkach do Zarządu Krajowego Demokracji Bezpośredniej.
Wniosek może być złożony najpóźniej na 7 dni przed zatwierdzeniem list, o którym mowa w
niniejszym rozdziale.
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Art. 26.
Kandydat musi spełniać wymogi dotyczące kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego
określone w ustawie z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy oraz w innych ustawach.
Kandydat składa w tej kwestii pisemne oświadczenie, które załącza do wniosku.
Art. 27.
Kandydat świadomy jest odpowiedzialności
oświadczeń.

karnej, która wynika ze składania

fałszywych

Art. 28.
Po prawidłowym złożeniu wniosku, o którym mowa w art. 26. koordynator niezwłocznie wpisuje
Kandydata do Rejestru Kandydatów.
Art. 29.
Zatwierdzenie listy odbywa się w drodze tajnego i bezpośredniego głosowania.
Art. 30.
1.
2.

W głosowaniu mają prawo wziąć udział członkowie zespołu okręgowego posiadający czynne
prawo wyborze ujawnieni w Rejestrze Członków w dniu głosowania, a także osoby fizyczne
oraz członkowie osób prawnych współpracujących, ujawnieni w rejestrze Sojuszników.
Bierne prawo wyborcze posiadają Kandydaci ujawnieni w Rejestrze Kandydatów najpóźniej
na 7 dni przed zatwierdzeniem list.
Art. 31.

Karta do głosowania zawiera alfabetyczną listę nazwisk Kandydatów.
Art. 32.
1.
2.

Głosujący głosują preferencyjnie, szeregując Kandydatów od Kandydata najbardziej do
najmniej preferowanego.
Wynik głosowania jest ustalany w drodze kolejnych tur liczenia głosów metodą głosu
alternatywnego, z wykreślaniem kandydatów już wybranych oraz zmienną wagą głosu. Tur
liczenia przeprowadza się tyle, ile miejsc na liście KW DB pozostaje do obsadzenia po
odjęciu miejsc, o których mowa w art. 35. ust. 2. Zwycięzca każdej tury otrzymuje
odpowiednio pierwszeństwo do wyboru miejsca na liście.
Art. 33.

1.
2.

Początkowo waga głosu wynosi 1.
W każdej turze, znalezienie się głosu danej osoby w puli głosów, dzięki którym kandydat
wygrał daną turę, powoduje zmniejszenie wagi tego głosu w następnych turach o:
r = 1/T * 0.5 * W/K, gdzie:
- T to liczba tur,
- W to liczba wszystkich głosów,
- K to liczba głosów w puli, dzięki której kandydat wygrał turę.
Art. 34.

1.
2.

Jeżeli w którejś z kolei turze dwaj Kandydaci zremisują, tura ta zostaje przeliczona
ponownie przyjmując w niej wagę wszystkich głosów równą 1.
Jeżeli w pierwszej turze, lub w którejś z kolei pomimo ust. 1, dwaj Kandydaci zremisują, o
zwycięstwie danej osoby decyduje losowanie. W tym przypadku w obliczeniach z art. 33.
ust. 2. przyjmuje się, że zwycięzca losowania wygrał dzięki obliczonej wcześniej puli
głosów.
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Art. 35.
1.

2.

Po ogłoszeniu wyników Kandydaci wybierają miejsce na liście KW DB zgodnie z
pierwszeństwem, o którym mowa w art. 32. Wyboru dokonują niezwłocznie, a ich decyzja
zostaje zaprotokołowana. W przypadku niedokonania wyboru niezwłocznie domniemywa
się, że Kandydat dokonuje wyboru najwyższego możliwego do obsadzenia miejsca na liście.
Jeżeli miejsce lub miejsca na liście mają zostać obsadzone w wyniku prawyborów
obywatelskich, zwycięzcy głosowania, o którym mowa w art. 29-34. nie mają prawa do
wyboru tych miejsc.
Art. 36.

1.
2.

3.

Głosowanie przeprowadza koordynator zespołu okręgowego.
Celem obliczenia wyniku głosujący wyłaniają komisję skrutacyjną liczącą przynajmniej 3
członków. Jeśli w głosowaniu biorą udział osoby prawne, o których mowa w rozdziale VII,
mają one prawo oddelegować do komisji skrutacyjnej 1 członka. Jednym z członków
komisji skrutacyjnej musi być członek Demokracji Bezpośredniej.
Jeżeli Kandydatem jest Koordynator lub osoba z nim spokrewniona, spowinowacona, bądź
pozostają w związku małżeńskim, głosowanie przeprowadza członek zarządu krajowego lub
osoba przez niego upoważniona.
Art. 37.

Walne Zgromadzenie Członków decyduje o przeprowadzeniu prawyborów na pierwsze miejsca na
listach KW DB w okręgach.
Art. 38.
Zespół Okręgowy przeprowadza prawybory zgodnie z Terminarzem oraz Regulaminem Prawyborów
wydanym w drodze uchwały Zarządu Krajowego Demokracji Bezpośredniej.

Rozdział VI
Program Demokracji Bezpośredniej
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Art. 39.
Na podstawie art. 44. ust. 1. Statutu Demokracji Bezpośredniej Walne Zgromadzenie Członków
powołuje Zespół Programowy ds. Wyborów do Parlamentu Europejskiego, zwany dalej Zespołem
Programowym.
Art. 40.
Celem powołania zespołu jest opracowanie jednolitych propozycji programowych dla kandydatów
Demokracji Bezpośredniej kandydujących w Wyborach, w kontekście dotychczasowego dorobku
programowego i prawnego partii.
Art. 41.
Zespół Programowy posiada wyłączną kompetencję do opracowywania propozycji programowych, o
których mowa w art. 40.
Zespół Programowy przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności jednorazowo w dniu
przewidzianym w Terminarzu.
Art. 42.
Zespół Programowy ulega rozwiązaniu w dniu przewidzianym w Terminarzu.
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Art. 43.
Do wyboru koordynatora Zespołu Programowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 17. o
wyborze koordynatora zespołu okręgowego. Koordynatorem może być członek Demokracji
Bezpośredniej posiadający pełnię praw członkowskich i publicznych.
Art. 44.
Zespół Programowy przyjmuje oraz wyklucza członków w drodze uchwały.
Art. 45.
Zespołem Programowym zarządza koordynator Zespołu Programowego. Koordynator ma prawo
wyznaczyć sekretarza oraz rozdzielać zadania pośród członków Zespołu Programowego.
Art. 46.
Zespół Programowy może podejmować uchwały w drodze elektronicznej, w tym poprzez składanie
oświadczeń na portalach Internetowych.
Art. 47.
Członek zespołu może zostać przyjęty pod pseudonimem tylko i wyłącznie jeśli koordynator i
zarząd krajowy Demokracji Bezpośredniej znają jego dane personalne.
Art. 48.
Lista członków-założycieli Zespołu Programowego stanowi załącznik nr 3.
Art. 49.
Zespół Programowy prezentuje program do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu w formie
elektronicznej zgodnie z Terminarzem. Głosowanie nad zatwierdzeniem odbywa się poprzez
składanie oświadczeń zgodnie z Regulaminem Oświadczeń.

Rozdział VII
Współpraca z osobami prawnymi
oraz osobami fizycznymi
Art. 50.
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Krajowy Demokracji Bezpośredniej do prowadzenia
negocjacji w zakresie współpracy lub wspólnego startu w Wyborach z innymi organizacjami oraz
osobami fizycznymi, zwanych dalej Sojusznikami, na zasadach przewidzianych w niniejszym
rozdziale.
Art. 51.
1.
2.
3.

W przypadku wystąpienia przez Sojusznika z ofertą lub rozpoczęciem trybu negocjacyjnego
w zakresie umowy koalicyjnej, zarząd krajowy Demokracji Bezpośredniej informuje o tym
niezwłocznie członków Demokracji Bezpośredniej.
Zarząd krajowy Demokracji Bezpośredniej rozpoczyna tryb negocjacyjny lub składa ofertę
informując o tym członków Demokracji Bezpośredniej.
Zawarcie umowy koalicyjnej, tworzącej koalicję wyborczą, o której mowa w ustawie z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, odbywa się w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia.
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Art. 52.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Sojusznik może zadeklarować chęć startowania z list Komitetu Wyborczego Demokracja
Bezpośrednia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Krajowy
Demokracji Bezpośredniej do podjęcia decyzji w tej kwestii, w drodze uchwały.
Uchwała, o której mowa w ust. 2. wchodzi w życie w ciągu 3 dni po doręczeniu członkom
Demokracji Bezpośredniej drogą elektroniczną, a trakcie kampanii wyborczej w ciągu 24 h,
jeżeli nie zostanie wyrażony sprzeciw.
Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2. może wyrazić 4 koordynatorów zespołów okręgowych
lub 3 zespoły okręgowe.
W przypadku sprzeciwu uchwała, o której mowa w ust. 2. nie wchodzi w życie. Od
sprzeciwu zarząd krajowy DB ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w
ciągu 21 dni.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1. Sojusznik uzyskuje prawo do wzięcia udziału w
procedurze projektowania i zatwierdzania list, o której mowa w rozdziale V.
Sojusznik musi zostać wpisany do Rejestru Sojuszników najpóźniej na 7 dni przed
zatwierdzeniem list, o którym mowa w rozdziale V. Koordynator wpisuje Sojusznika do
rejestru na jego wniosek. W przypadku gdy Sojusznikiem jest osoba prawna do wniosku
załącza się pisemne poświadczenie, iż członek Sojusznika działa na obszarze adekwatnym
do obszaru działania zespołu okręgowego.
Sojuszników w zakresie zmiany zespołów okręgowego, do którego są przypisani,
obowiązują przepisy art. 14.
Art. 53.

1.
2.
3.
4.
5.

Przepisy artykułu poprzedniego stosuje się odpowiednio do czynności w zakresie
współpracy lub wspólnego startu z innymi organizacjami lub osobami fizycznymi na
obszarze okręgu wyborczego.
W przypadku podjęcia uchwały o współpracy przez zespół okręgowy, uchwała wchodzi w
życie w ciągu 7 dni po opublikowaniu w rejestrze przez Zarząd Krajowy Demokracji
Bezpośredniej, jeżeli nie zostanie wyrażony sprzeciw.
Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2. może wyrazić 4 koordynatorów zespołów okręgowych
lub 3 zespoły okręgowe.
W przypadku sprzeciwu uchwała, o której mowa w ust. 2. nie wchodzi w życie. Od
sprzeciwu zespół okręgowy podejmujący uchwałę ma prawo odwołać się do Walnego
Zgromadzenia Członków w ciągu 21 dni.
Zespół okręgowy nie może podjąć uchwały o współpracy na później niż dzień rozpoczęcia
kampanii wyborczej.

Rozdział VIII
Finansowanie kampanii
Art. 54.
Finansowanie kampanii wyborczej odbywa się zgodnie z rozdziałem 15. ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks Wyborczy oraz innych ustaw.

Rozdział IX
Przepisy końcowe
Art. 55.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 8 ust. 2, art. 52. ust. 3. art. 53. ust. 2.
termin konieczny do zawiadomienia członków DB o Walnym Zgromadzeniu zostaje skrócony do 7
dni.
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Art. 56.
Za realizację Regulaminu odpowiedzialny jest Zarząd Krajowy Demokracji Bezpośredniej.
Art. 57.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załączniki
Załącznik nr 1: Terminarz wyborczy
Załącznik nr 2 : Wykaz powiatów i ich siedzib wg województw (stan w dniu 01.01.2013 r.)
Załącznik nr 3: Wykaz członków-założycieli Zespołu Programowego ds. Wyborów do Parlamentu
Europejskiego

Przewodniczący obrad
/-/Adam Kotucha

Protokolant posiedzenia
/-/Beata Dziudzik
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Załącznik nr 1

Terminarz wyborczy

L.p

Procedura wyborcza

Termin

9.
10.

Stworzenie Internetowych Rejestrów (Członków,
Sympatyków, Sojuszników, Uchwał, Kandydatów),
przygotowanie systemu wymiany informacji przez
Zarząd Krajowy DB
Powołanie koordynatorów zespołów okręgowych w
drodze porozumienia
Prezentacja projektu programu WZC przez Zespół
Programowy
Wybory koordynatorów zespołów okręgowych
Zatwierdzenie programu
Poszukiwanie kandydatów na listy KW DB, do
komisji obwodowych,
Zamknięcie Rejestrów Członków, Kandydatów oraz
Sojuszników. Przesłanie list na podstawie w/w
Rejestrów do członków zespołów
Wewnętrzna kampania wyborcza Kandydatów przed
zatwierdzeniem list
Podjęcie uchwały o prawyborach
Rejestracja kandydatów w prawyborach

11.

Kampania prawyborcza kandydatów obywatelskich

12.
13.

Zatwierdzenie list KW DB w okręgach
Prawybory w okręgach
Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu
wyborów (nie później, niż na 90 dni przed dniem
wyborów)
W tym postanowieniu Prezydent określa dni, w
których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych oraz podaje liczbę posłów wybieranych
w RP - art. 332 § 2)
Ogłoszenie postanowienia Prezydenta w Dz. U.
Rejestracja Komitetu Wyborczego Demokracja
Bezpośrednia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14.

15.
16.
17.

Kampania zbierania podpisów w okręgach

18.

„Właściwa” kampania wyborcza
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Uwagi

do 21.12.2013

art. 22. Reg.

do 01.01.2014

art. 16. Reg.

05.01.2014

art. 49. Reg.

11.01.2014
12.01.2014

art. 17. Reg.
art. 49. Reg.

do 01.02.2014

art. 19. Reg.

01.02.2014
01.02.201407.02.2014
do 01.02.2014
do 07.02.2014
od 07.02.2014 do
dnia prawyborów
08.02.2014
15-16.02.2014

art. 22. ust. 3.
Reg.

art. 37. Reg.
art. 37. Reg.
art. 37. Reg.
art. 29. Reg.
art. 38. Reg.

24.02.2014

art. 331 § 2 KW

01.03.2014
01.03.2014 –
20.04.2014
Od dnia rejestracji
KW DB do
29.04.2014
30.04.201424.05.2014

art. 332 § 1 KW
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Załącznik nr 2

Wykaz powiatów i ich siedzib wg województw
stan w dniu 01.01.2013 r.
województwo dolnośląskie
1.
powiat bolesławiecki Bolesławiec
2.
powiat dzierżoniowski Dzierżoniów
3.
powiat głogowski Głogów
4.
powiat górowski Góra
5.
powiat jaworski Jawor
6.
powiat jeleniogórski Jelenia Góra
7.
powiat kamiennogórski Kamienna Góra
8.
powiat kłodzki Kłodzko
9.
powiat legnicki Legnica
10.
powiat lubański Lubań
11.
powiat lubiński Lubin
12.
powiat lwówecki Lwówek Śląski
13.
powiat milicki Milicz
14.
powiat oleśnicki Oleśnica
15.
powiat oławski Oława
16.
powiat polkowicki Polkowice
17.
powiat strzeliński Strzelin
18.
powiat średzki Środa Śląska
19.
powiat świdnicki Świdnica
20.
powiat trzebnicki Trzebnica
21.
powiat wałbrzyski Wałbrzych
22.
powiat wołowski Wołów
23.
powiat wrocławski Wrocław
24.
powiat ząbkowicki Ząbkowice Śląskie
25.
powiat zgorzelecki Zgorzelec
26.
powiat złotoryjski Złotoryja
Miasta na prawach powiatu:
1. Jelenia Góra
2. Legnica
3. Wałbrzych
4. Wrocław
województwo kujawsko-pomorskie
1. powiat aleksandrowski Aleksandrów Kujawski
2. powiat brodnicki Brodnica
3. powiat bydgoski Bydgoszcz
4. powiat chełmiński Chełmno
5. powiat golubsko-dobrzyński Golub-Dobrzyń
6. powiat grudziądzki Grudziądz
7. powiat inowrocławski Inowrocław
8. powiat lipnowski Lipno
9. powiat mogileński Mogilno
10. powiat nakielski Nakło nad Notecią
11. powiat radziejowski Radziejów
12. powiat rypiński Rypin
13. powiat sępoleński Sępólno Krajeńskie
14. powiat świecki Świecie
15. powiat toruński Toruń
16. powiat tucholski Tuchola
17. powiat wąbrzeski Wąbrzeźno
18. powiat włocławski Włocławek
19. powiat żniński Żnin
Miasta na prawach powiatu:
1. Bydgoszcz
2. Grudziądz
3. Toruń
4. Włocławek
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województwo lubelskie
1. powiat bialski Biała Podlaska
2. powiat biłgorajski Biłgoraj
3. powiat chełmski Chełm
4. powiat hrubieszowski Hrubieszów
5. powiat janowski Janów Lubelski
6. powiat krasnostawski Krasnystaw
7. powiat kraśnicki Kraśnik
8. powiat lubartowski Lubartów
9. powiat lubelski Lublin
10. powiat łęczyński Łęczna
11. powiat łukowski Łuków
12. powiat opolski Opole Lubelskie
13. powiat parczewski Parczew
14. powiat puławski Puławy
15. powiat radzyński Radzyń Podlaski
16. powiat rycki Ryki
17. powiat świdnicki Świdnik
18. powiat tomaszowski Tomaszów Lubelski
19. powiat włodawski Włodawa
20. powiat zamojski Zamość
Miasta na prawach powiatu:
1. Biała Podlaska
2. Chełm
3. Lublin
4. Zamość
województwo lubuskie
1. powiat gorzowski Gorzów Wielkopolski
2. powiat krośnieński Krosno Odrzańskie
3. powiat międzyrzecki Międzyrzecz
4. powiat nowosolski Nowa Sól
5. powiat słubicki Słubice
6. powiat strzelecko-drezdenecki Strzelce Krajeńskie
7. powiat sulęciński Sulęcin
8. powiat świebodziński Świebodzin
9. powiat wschowski Wschowa
10. powiat zielonogórski Zielona Góra
11. powiat żagański Żagań
12. powiat żarski Żary
Miasta na prawach powiatu:
1. Gorzów Wielkopolski
2. Zielona Góra
województwo łódzkie
1. powiat bełchatowski Bełchatów
2. powiat brzeziński Brzeziny
3. powiat kutnowski Kutno
4. powiat łaski Łask
5. powiat łęczycki Łęczyca
6. powiat łowicki Łowicz
7. powiat łódzki wschodni Łódź
8. powiat opoczyński Opoczno
9. powiat pabianicki Pabianice
10. powiat pajęczański Pajęczno
11. powiat piotrkowski Piotrków Trybunalski
12. powiat poddębicki Poddębice
13. powiat radomszczański Radomsko
14. powiat rawski Rawa Mazowiecka
15. powiat sieradzki Sieradz
16. powiat skierniewicki Skierniewice
17. powiat tomaszowski Tomaszów Mazowiecki
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18. powiat wieluński Wieluń
19. powiat wieruszowski Wieruszów
20. powiat zduńskowolski Zduńska Wola
21. powiat zgierski Zgierz
Miasta na prawach powiatu:
1. Łódź
2. Piotrków Trybunalski
3. Skierniewice
województwo małopolskie
1. powiat bocheński Bochnia
2. powiat brzeski Brzesko
3. powiat chrzanowski Chrzanów
4. powiat dąbrowski Dąbrowa Tarnowska
5. powiat gorlicki Gorlice
6. powiat krakowski Kraków
7. powiat limanowski Limanowa
8. powiat miechowski Miechów
9. powiat myślenicki Myślenice
10. powiat nowosądecki Nowy Sącz
11. powiat nowotarski Nowy Targ
12. powiat olkuski Olkusz
13. powiat oświęcimski Oświęcim
14. powiat proszowicki Proszowice
15. powiat suski Sucha Beskidzka
16. powiat tarnowski Tarnów
17. powiat tatrzański Zakopane
18. powiat wadowicki Wadowice
19. powiat wielicki Wieliczka
Miasta na prawach powiatu:
1. Kraków
2. Nowy Sącz
3. Tarnów
województwo mazowieckie
1. powiat białobrzeski Białobrzegi
2. powiat ciechanowski Ciechanów
3. powiat garwoliński Garwolin
4. powiat gostyniński Gostynin
5. powiat grodziski Grodzisk Mazowiecki
6. powiat grójecki Grójec
7. powiat kozienicki Kozienice
8. powiat legionowski Legionowo
9. powiat lipski Lipsko
10. powiat łosicki Łosice
11. powiat makowski Maków Mazowiecki
12. powiat miński Mińsk Mazowiecki
13. powiat mławski Mława
14. powiat nowodworski Nowy Dwór Mazowiecki
15. powiat ostrołęcki Ostrołęka
16. powiat ostrowski Ostrów Mazowiecka
17. powiat otwocki Otwock
18. powiat piaseczyński Piaseczno
19. powiat płocki Płock
20. powiat płoński Płońsk
21. powiat pruszkowski Pruszków
22. powiat przasnyski Przasnysz
23. powiat przysuski Przysucha
24. powiat pułtuski Pułtusk
25. powiat radomski Radom
26. powiat siedlecki Siedlce
27. powiat sierpecki Sierpc
28. powiat sochaczewski Sochaczew
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29. powiat sokołowski Sokołów Podlaski
30. powiat szydłowiecki Szydłowiec
31. powiat warszawski zachodni Ożarów Mazowiecki
32. powiat węgrowski Węgrów
33. powiat wołomiński Wołomin
34. powiat wyszkowski Wyszków
35. powiat zwoleński Zwoleń
36. powiat żuromiński Żuromin
37. powiat żyrardowski Żyrardów
Miasta na prawach powiatu:
1. Ostrołęka
2. Płock
3. Radom
4. Siedlce
5. Warszawa
województwo opolskie
1. powiat brzeski Brzeg
2. powiat głubczycki Głubczyce
3. powiat kędzierzyńsko-kozielski Kędzierzyn-Koźle
4. powiat kluczborski Kluczbork
5. powiat krapkowicki Krapkowice
6. powiat namysłowski Namysłów
7. powiat nyski Nysa
8. powiat oleski Olesno
9. powiat opolski Opole
10. powiat prudnicki Prudnik
11. powiat strzelecki Strzelce Opolskie
Miasto na prawach powiatu:
1. Opole
województwo podkarpackie
1. powiat bieszczadzki Ustrzyki Dolne
2. powiat brzozowski Brzozów
3. powiat dębicki Dębica
4. powiat jarosławski Jarosław
5. powiat jasielski Jasło
6. powiat kolbuszowski Kolbuszowa
7. powiat krośnieński Krosno
8. powiat leski Lesko
9. powiat leżajski Leżajsk
10. powiat lubaczowski Lubaczów
11. powiat łańcucki Łańcut
12. powiat mielecki Mielec
13. powiat niżański Nisko
14. powiat przemyski Przemyśl
15. powiat przeworski Przeworsk
16. powiat ropczycko-sędziszowski Ropczyce
17. powiat rzeszowski Rzeszów
18. powiat sanocki Sanok
19. powiat stalowowolski Stalowa Wola
20. powiat strzyżowski Strzyżów
21. powiat tarnobrzeski Tarnobrzeg
Miasta na prawach powiatu:
1. Krosno
2. Przemyśl
3. Rzeszów
4. Tarnobrzeg
województwo podlaskie
1. powiat augustowski Augustów
2. powiat białostocki Białystok
3. powiat bielski Bielsk Podlaski
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4. powiat grajewski Grajewo
5. powiat hajnowski Hajnówka
6. powiat kolneński Kolno
7. powiat łomżyński Łomża
8. powiat moniecki Mońki
9. powiat sejneński Sejny
10. powiat siemiatycki Siemiatycze
11. powiat sokólski Sokółka
12. powiat suwalski Suwałki
13. powiat wysokomazowiecki Wysokie Mazowieckie
14. powiat zambrowski Zambrów
Miasta na prawach powiatu:
1. Białystok
2. Łomża
3. Suwałki
województwo pomorskie
1. powiat bytowski Bytów (Bëtowò)
2. powiat chojnicki Chojnice
3. powiat człuchowski Człuchów
4. powiat gdański Pruszcz Gdański
5. powiat kartuski Kartuzy (Kartuzë)
6. powiat kościerski Kościerzyna
7. powiat kwidzyński Kwidzyn
8. powiat lęborski Lębork
9. powiat malborski Malbork
10. powiat nowodworski Nowy Dwór Gdański
11. powiat pucki Puck
12. powiat słupski Słupsk
13. powiat starogardzki Starogard Gdański
14. powiat sztumski Sztum
15. powiat tczewski Tczew
16. powiat wejherowski Wejherowo
Miasta na prawach powiatu:
1. Gdańsk
2. Gdynia
3. Słupsk
4. Sopot
województwo śląskie
1. powiat będziński Będzin
2. powiat bielski Bielsko-Biała
3. powiat bieruńsko-lędziński Bieruń
4. powiat cieszyński Cieszyn
5. powiat częstochowski Częstochowa
6. powiat gliwicki Gliwice
7. powiat kłobucki Kłobuck
8. powiat lubliniecki Lubliniec
9. powiat mikołowski Mikołów
10. powiat myszkowski Myszków
11. powiat pszczyński Pszczyna
12. powiat raciborski Racibórz
13. powiat rybnicki Rybnik
14. powiat tarnogórski Tarnowskie Góry
15. powiat wodzisławski Wodzisław Śląski
16. powiat zawierciański Zawiercie
17. powiat żywiecki Żywiec
Miasta na prawach powiatu:
1. Bielsko-Biała
2. Bytom
3. Chorzów
4. Częstochowa
5. Dąbrowa Górnicza
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Gliwice
Jastrzębie-Zdrój
Jaworzno
Katowice
Mysłowice
Piekary Śląskie
Ruda Śląska
Rybnik
Siemianowice Śląskie
Sosnowiec
Świętochłowice
Tychy
Zabrze
Żory

województwo świętokrzyskie
1. powiat buski Busko-Zdrój
2. powiat jędrzejowski Jędrzejów
3. powiat kazimierski Kazimierza Wielka
4. powiat kielecki Kielce
5. powiat konecki Końskie
6. powiat opatowski Opatów
7. powiat ostrowiecki Ostrowiec Świętokrzyski
8. powiat pińczowski Pińczów
9. powiat sandomierski Sandomierz
10. powiat skarżyski Skarżysko-Kamienna
11. powiat starachowicki Starachowice
12. powiat staszowski Staszów
13. powiat włoszczowski Włoszczowa
Miasto na prawach powiatu:
1. Kielce
województwo warmińsko-mazurskie
1. powiat bartoszycki Bartoszyce
2. powiat braniewski Braniewo
3. powiat działdowski Działdowo
4. powiat elbląski Elbląg
5. powiat ełcki Ełk
6. powiat giżycki Giżycko
7. powiat gołdapski Gołdap
8. powiat iławski Iława
9. powiat kętrzyński Kętrzyn
10. powiat lidzbarski Lidzbark Warmiński
11. powiat mrągowski Mrągowo
12. powiat nidzicki Nidzica
13. powiat nowomiejski Nowe Miasto Lubawskie
14. powiat olecki Olecko
15. powiat olsztyński Olsztyn
16. powiat ostródzki Ostróda
17. powiat piski Pisz
18. powiat szczycieński Szczytno
19. powiat węgorzewski Węgorzewo
Miasta na prawach powiatu:
1. Elbląg
2. Olsztyn
województwo wielkopolskie
1. powiat chodzieski Chodzież
2. powiat czarnkowsko-trzcianecki Czarnków
3. powiat gnieźnieński Gniezno
4. powiat gostyński Gostyń
5. powiat grodziski Grodzisk Wielkopolski
6. powiat jarociński Jarocin
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7. powiat kaliski Kalisz
8. powiat kępiński Kępno
9. powiat kolski Koło
10. powiat koniński Konin
11. powiat kościański Kościan
12. powiat krotoszyński Krotoszyn
13. powiat leszczyński Leszno
14. powiat międzychodzki Międzychód
15. powiat nowotomyski Nowy Tomyśl
16. powiat obornicki Oborniki
17. powiat ostrowski Ostrów Wielkopolski
18. powiat ostrzeszowski Ostrzeszów
19. powiat pilski Piła
20. powiat pleszewski Pleszew
21. powiat poznański Poznań
22. powiat rawicki Rawicz
23. powiat słupecki Słupca
24. powiat szamotulski Szamotuły
25. powiat średzki Środa Wielkopolska
26. powiat śremski Śrem
27. powiat turecki Turek
28. powiat wągrowiecki Wągrowiec
29. powiat wolsztyński Wolsztyn
30. powiat wrzesiński Września
31. powiat złotowski Złotów
Miasta na prawach powiatu:
1. Kalisz
2. Konin
3. Leszno
4. Poznań
województwo zachodniopomorskie
1. powiat białogardzki Białogard
2. powiat choszczeński Choszczno
3. powiat drawski Drawsko Pomorskie
4. powiat goleniowski Goleniów
5. powiat gryficki Gryfice
6. powiat gryfiński Gryfino
7. powiat kamieński Kamień Pomorski
8. powiat kołobrzeski Kołobrzeg
9. powiat koszaliński Koszalin
10. powiat łobeski Łobez
11. powiat myśliborski Myślibórz
12. powiat policki Police
13. powiat pyrzycki Pyrzyce
14. powiat sławieński Sławno
15. powiat stargardzki Stargard Szczeciński
16. powiat szczecinecki Szczecinek
17. powiat świdwiński Świdwin
18. powiat wałecki Wałcz
Miasta na prawach powiatu:
1. Koszalin
2. Szczecin
3. Świnoujście
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Załącznik nr 3

Wykaz członków-założycieli
Zespołu Programowego ds. Wyborów
do Parlamentu Europejskiego
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