DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA
Załącznik nr 16 do protokołu WZC z 14.06.2014 r.

Uchwała nr 13/06/2014
członków partii Demokracja Bezpośrednia
zebranych dnia 14. czerwca 2014 r. w Warszawie

Regulamin startu
w wyborach samorządowych w 2014 roku
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Walne Zgromadzenie Członków Demokracji Bezpośredniej deklaruje chęć podjęcia prac
organizacyjnych w celu stworzenia platformy startu w wyborach powszechnych do organów
samorządów jednostek terytorialnych w Polsce w 2014 roku, zwanych dalej Wyborami, każdemu
obywatelowi zainteresowanemu 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.
2.

Za nadrzędny cel KW DB Walne Zgromadzenie Członków uznaje zarejestrowanie listy krajowej,
poprzez wystawienie list kandydatów do sejmików wojewódzkich w odpowiedniej liczbie okręgów. W
następnej kolejności – wystawienie kandydatów na prezydentów oraz burmistrzów oraz list
kandydatów w największych miastach.

Art. 2.
1. Pełnomocnikiem Wyborczym KW DB Walne Zgromadzenie wyznacza Pana Sławomira Dziudzika.
2.

Pełnomocnikiem Finansowym KW DB Walne Zgromadzenie wyznacza Pana Artura Lorka.

3.

Walne Zgromadzenie Członków upoważnia zarząd krajowy Demokracji Bezpośredniej do zawarcia z
w/w osobami odpłatnych bądź nieodpłatnych umów, wyznaczających zakres ich uprawnień oraz
obowiązków.

Art. 3.
Zarząd Demokracji Bezpośredniej ma prawo do zmiany Pełnomocnika Wyborczego oraz 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 kandydatow, współpracy z innymi
organizacjami oraz innych czynności pozostających w związku z Wyborami.
Art. 5.
Czynności przewidziane w Regulaminie dokonuje się w odniesieniu do Terminarza Wyborow, do którego
opracowania oraz opublikowania, a także wnoszenia w nim zmian, zobligowany jest zarząd krajowy
Demokracji Bezpośredniej.
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.
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Art. 7.
W zakresie realizacji czynności, o których mówi Regulamin, Zarząd Krajowy DB działa w porozumieniu z
koordynatorami zespołów okręgowych. Zarząd ma prawo wyznaczyć wybrane osoby do kontaktu z zespołami
okręgowymi oraz koordynowania ich działań.

Rozdział II
Zespoły Okręgowe
Art. 8.
Na podstawie art. 54a, ust. 1. Statutu Walne Zgromadzenie powołuje jako Zespoły Okręgowe, zespoły
powiatowe Demokracji Bezpośredniej, według podziału administracyjnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 9.
Na podstawie art. 54a. ust. 3. Statutu członkami zespołów wymienionych w ustępie 1. są
członkowie zespołow powiatowych.
Art. 10.
W razie wątpliwości co do członkostwa w zespole okręgowym spór rozstrzyga zarząd krajowy Demokracji
Bezpośredniej.
Art. 11.
1. Zespoły Okręgowe mogą stanowić własne regulaminy opisujące sposób ich funkcjonowania w
granicach Statutu Demokracji Bezpośredniej oraz Regulaminu. Mogą także tworzyć podzespoły na
potrzeby prowadzenia kampanii do organów gmin oraz dzielnic.
2.

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

Art. 12.
1. Członek DB może być członkiem jednego zespołu okręgowego.
2.

Członek DB może zmienić zespół okręgowy, do którego przynależy, zmieniając macierzysty zespół
powiatowy.

Rozdział III
Koordynatorzy Zespołów Okręgowych
Art. 13.
1. Na podstawie art. 54a. ust. 6. Statutu Demokracji Bezpośredniej członkowie zespołów okręgowych
dokonują spośród siebie wyboru koordynatora zespołu.
2.

Wybór odbywa się przez porozumienie lub tajne głosowanie według ogólnie przyjętych zasad, na
wniosek któregokolwiek z członków.

3.

Wniosek kieruje się do zarządu krajowego Demokracji Bezpośredniej, nie później niż 3 dni po
dokonaniu wyboru w drodze porozumienia.

Art. 14.
1. Wybory koordynatora są tajne, bezpośrednie, i preferencyjne.
2.

W wyborach koordynatora mają prawo udziału członkowie zespołu okręgowego na dzień wyborów
ujawnieni w ewidencji członków jako przynależący do właściwego zespołowi okręgowemu zespołu
powiatowego.
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3.

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.

4.

Osoba czuwająca nad ważnością wyborów nie może być z spokrewniona, spowinowacona lub
pozostająca w związku małżeńskim z kandydatem.

Art. 15.
1. Koordynator zespołu okręgowego może zostać odwołany na wniosek większości członków zespołu
według stanu w ewidencji członków z chwili złożenia wniosku.
2.

Wniosek składany jest do Zarządu Krajowego Demokracji Bezpośredniej.

3.

Wniosek musi wskazywać imiennie kandydata koordynatora.

4.

W chwili przyjęcia wniosku nowy koordynator jest powoływany na tę funkcję.

Art. 16.
Szczegółowe prawa oraz obowiązki koordynatorów wyznaczy uchwała zarządu krajowego Demokracji
Bezpośredniej.

Rozdział V
Projektowanie oraz zatwierdzanie list
Art. 17.
Na podstawie art. 21. pkt. 9. Statutu Demokracji Bezpośredniej Walne Zgromadzenie Członków przekazuje
zespołom okręgowym wymienionym w art. 6. Prawo do projektowania oraz zatwierdzania list kandydatów, a
także kandydatów w jednomandatowych okręgach wyborczych Komitetu Wyborczego Demokracja
Bezpośrednia, oraz prawo do decydowania o przeprowadzeniu powszechnych prawyborów.
Art. 18.
Członkowie zespołu okręgowego realizują przyznane im w artykule poprzednim uprawnienia w drodze
porozumienia lub tajnego głosowania. Reguły dotyczące głosowania zawarte w rozdziale III do wyboru
koordynatorów stosuje się odpowiednio z uwzględnieniem różnic zawartych w niniejszym rozdziale.
Art. 19.
Kandydat KW DB musi spełniać wymogi dotyczące kandydatów w wyborach do organów jednostki
samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy oraz w
innych ustawach.
Art. 20.
Kandydat świadomy jest odpowiedzialności karnej, ktora wynika ze składania fałszywych oświadczeń.
Art. 21.
Koordynator zespołu okręgowego dąży do zawarcia porozumienia w sprawie kandydatów KW DB. W
przeciwnym wypadku przeprowadza tajne głosowanie w tej kwestii. Jeśli koordynator sam jest kandydatem
głosowanie przeprowadza członek zarządu krajowego Demokracji Bezpośredniej lub osoba przez niego
wyznaczona.
Art. 22.
W głosowaniu mają prawo wziąć udział członkowie zespołu okręgowego posiadający czynne prawo wyborcze
ujawnieni w ewidencji członkowskiej w dniu głosowania, a także osoby fizyczne oraz członkowie osób
prawnych współpracujących. W głosowaniu kandydatów list do sejmiku wojewódzkiego mają prawo wziąć
udział członkowie zespołów okręgowych położonych na obszarze właściwego okręgu do sejmiku.
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Art. 23.
W przypadku głosowania kolejności na liście kandydatów w wyborach do organów stanowiących:
1.

Karta do głosowania zawiera alfabetyczną listę nazwisk Kandydatów.

2.

Głosujący głosują preferencyjnie, szeregując Kandydatów od Kandydata najbardziej do najmniej
preferowanego.

3.

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. Zwycięzca
każdej tury otrzymuje odpowiednio pierwszeństwo do wyboru miejsca na liście.

4.

Początkowo waga głosu wynosi 1.

5.

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.

6.

Jeżeli w którejś z kolei turze dwaj Kandydaci zremisują, tura ta zostaje przeliczona ponownie
przyjmując w niej wagę wszystkich głosów równą 1.

7.

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.

8.

Po ogłoszeniu wyników Kandydaci wybierają miejsce na liście KW DB zgodnie z pierwszeństwem,
o którym mowa w ustępie poprzednim. 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.

9.

Jeżeli miejsce lub miejsca na liście mają zostać obsadzone w wyniku prawyborów obywatelskich,
zwycięzcy głosowania nie mają prawa do wyboru tych miejsc.

Art. 24.
W przypadku głosowania nad prawem Kandydata do startowania w jednomandatowym okręgu wyborczym w
wyborach do organów stanowiących oraz wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, tam gdzie
taka ordynacja jest przewidziana ustawowo, w głosowaniu tajnym stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące wyboru koordynatora zespołu okręgowego.

Rozdział VI
Program Demokracji Bezpośredniej
w wyborach samorządowych
Art. 25.
Zespoły okręgowe mają prawo kształtować swobodnie programy lokalne swoich struktur oraz kandydatów.
Programy lokalne muszą mieścić się w granicach zasad głoszonych przez Demokrację Bezpośrednią.
Art. 26.
Zarząd krajowy demokracji bezpośredniej uprawniony jest do sugestii, opiniowania, a także do poddawania
pod rozwagę Walnego Zgromadzenia Członków, programów lokalnych, które uzna za niezgodne z zasadami
głoszonymi przez Demokrację Bezpośrednią.
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Rozdział VII
Współpraca z osobami prawnymi
oraz osobami fizycznymi
Art. 27.
1. Walne Zgromadzenie Członków upoważnia zespoły okręgowe do prowadzenia negocjacji w kwestii
współpracy z osobami prawnymi lub fizycznymi na terenie okręgów wyborczych. W przypadku
okręgów wyborczych do sejmiku wojewódzkiego konieczna jest zgoda wszystkich zespołów
okręgowych na ich terenie.
2.

W przypadku podjęcia uchwały o współpracy przez zespół okręgowy, uchwała wchodzi w życie w
ciągu 7 dni po zawiadomieniu Zarządu Krajowego Demokracji Bezpośredniej, chyba że zostanie
wyrażony sprzeciw.

3.

Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2. może wyrazić zarząd krajowy Demokracji Bezpośredniej.

4.

W przypadku sprzeciwu uchwała, o ktorej mowa w ust. 2. nie wchodzi w życie. Od sprzeciwu zespół
okręgowy podejmujący uchwałę ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członkow w ciągu
21 dni.

Rozdział VIII
Finansowanie kampanii
Art. 28.
1. Finansowanie kampanii wyborczej odbywa się zgodnie z rozdziałem 15. ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks Wyborczy oraz innych ustaw.

2.

Walne Zgromadzenie Członków nakłada na Pełnomocnika Finansowego obowiązek ustalenia zasad
wpłat na cele wyborcze, a także prowadzenia konta KW DB w sposób funkcjonalny i dostosowany do
okoliczności.

Rozdział IX
Przepisy końcowe
Art. 29.
Za realizację Regulaminu odpowiedzialny jest Zarząd Krajowy Demokracji Bezpośredniej.
Art. 30.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący obrad
Adam Kotucha

Protokolant posiedzenia
Beata Dziudzik
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