Ordynacja wyborcza określająca zasady wyborcze
w powszechnych wyborach Przewodniczącego SLD
Rada Krajowa SLD działając na podstawie art. 21a pkt. 2 Statutu Sojuszu Lewicy
Demokratycznej, uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne
1. Wybory Przewodniczącego SLD są powszechne.
2. Zarząd Krajowy SLD dla przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego SLD
powołuje 7 osobową Komisję Wyborczą, która wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego Komisji.
3. Przewodniczący Rad Wojewódzkich SLD koordynują sprawne przeprowadzenie
wyborów na terenie swojego województwa.
4. Zarejestrowani przez Komisję Wyborczą kandydaci będą umieszczeni na karcie do
głosowania oraz w informatycznym systemie głosowania w porządku alfabetycznym.
5. Wybranym kandydatem na Przewodniczącego SLD będzie ten, który uzyska
bezwzględną większość ważnie oddanych głosów członków partii biorących udział w
głosowaniu i gdy Krajowy Sąd Partyjny ogłosi ważność wyborów.
6. Wybory Przewodniczącego SLD odbywają się w oparciu o Bazę Członków SLD wg.
stanu na dzień 1 marca 2012r.

Kandydaci
7. Prawo wyborcze przysługuje członkowi SLD mającemu opłacone składki członkowskie
i figurującemu w Bazie Członkowskiej SLD.
8. Kandydat na Przewodniczącego SLD zgłasza się osobiście do Komisji Wyborczej wraz z
zebranymi, w ilości nie mniej niż 100, podpisami członków SLD popierających jego
kandydaturę (imię, nazwisko, adres, numer PESEL oraz własnoręczny podpis) wraz z
krótką charakterystyką i zdjęciem.
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Głosowanie
9. Głosowanie zostanie przeprowadzone od dnia 1 kwietnia 2012r. Wyborca decyduje o
formie udziału w głosowaniu (internetowo albo korespondencyjnie):
- internetowo do dnia 14 kwietnia 2012r. (do godz. 24.00)
- korespondencyjnie do dnia 14 kwietnia 2012r. (data stempla pocztowego)
10. Prawo głosowania posiada każdy członek SLD, który figuruje w Bazie Członkowskiej
SLD i spełnia warunek określony w art. 8 pkt. 4 Statutu SLD.
11. Wszyscy członkowie partii otrzymają w terminie do 30 marca 2012 r. przesyłkę
pocztową zawierającą kartę do głosowania, kartę kodową z danymi dostępowymi do
internetowego systemu głosowania oraz informację o zgłoszonych kandydatach na
Przewodniczącego SLD.
12. W celu oddania głosu za pośrednictwem Internetu należy zalogować się na stronie
internetowej: www.sld.org.pl/wybory otworzyć kartę kodową i wprowadzić unikalny
login oraz hasło, następnie oddać głos, zaznaczając nazwisko wybranego kandydata.
13. Głosowanie korespondencyjne wymaga: wypełnienia otrzymanej karty do głosowania
poprzez wpisanie województwa, powiatu, we wskazanym miejscu, postawienia znaku
„X” przy jednym wybranym nazwisku kandydata. W przypadku podjęcia decyzji o
głosowaniu korespondencyjnym, nie wolno korzystać z karty kodowej, karta kodowa
powinna zostać nienaruszona.
14. Wypełnione karty do głosowania wraz z nienaruszoną kartą kodową należy przesłać
listownie na adres Rady Krajowej SLD z dopiskiem na kopercie „Komisja Wyborcza”.
Głos będzie uznany za ważny, kiedy głosujący odeśle poprawnie wypełnioną kartę do
głosowania wraz z nienaruszoną kartą kodową.
15. Komisja Wyborcza z chwilą upływu terminu głosowania przystępuje
podsumowania wyników i sporządza protokół końcowy z wyborów.
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Kampania wyborcza
16. Kandydaci na Przewodniczącego SLD działają zgodnie z zapisami Statutu SLD, dbając o
dobre imię partii i przestrzegając Karty Zasad Etycznych.
17. Kandydaci mają prawo uczestniczyć w Zjazdach Wojewódzkich na terenie całego
kraju prowadząc agitację wyborczą.
18. Krótkie charakterystyki wszystkich kandydatów będą umieszczone na stronie
internetowej SLD.
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Kalendarz wyborczy
* 21 stycznia – Rada Krajowa SLD przyjmująca zasady wyborcze w wyborach na
Przewodniczącego SLD
* luty posiedzenie Zarządu Krajowego SLD powołującego Komisję Wyborczą
* do 8 marca zgłoszenia do Komisji Wyborczej kandydatów na funkcję Przewodniczącego
SLD
* 9 marca – ogłoszenie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na funkcję
Przewodniczącego SLD, rozpoczęcie kampanii wyborczej
* od 1 kwietnia do 14 kwietnia - głosowanie korespondencyjne (decyduje data stempla
pocztowego) oraz internetowe
* 25 kwietnia - ogłoszenie wyników wyborów
* do 27 kwietnia - stwierdzenie ważności wyborów przez Krajowy Sąd Partyjny
* 28 kwietnia – Kongres SLD

Postanowienia końcowe
19. Przewodniczący Rad Wojewódzkich SLD zostają zobowiązani do wyznaczenia i
podania do wiadomości terminów i godzin dyżurów w siedzibach Rad Powiatowych i
Rad Wojewódzkich w celu umożliwienia pomocy przy głosowaniu osobom nie
posiadającym dostępu do Internetu.
20. Organem odwoławczym i stwierdzającym ważność wyborów jest Krajowy Sąd
Partyjny.
21. Protesty wyborcze składane są pisemnie do Krajowego Sądu Partyjnego w terminie 2
dni od dnia zakończenia głosowania (decyduje data wpływu do Biura KSP).
22. Komisja Wyborcza będzie czuwała nad prawidłowym i zgodnym z procedurami
przebiegiem wyborów. Wszystkie próby naruszenia przepisów prawa powszechnie
obowiązującego będą kierowane do właściwych sądów powszechnych.
23. Jeżeli członek partii do dnia 30 marca 2012 nie otrzyma przesyłki pocztowej
zawierającej kartę do głosowania, kartę kodową z danymi dostępowymi do systemu
głosowania oraz informacji o zgłoszonych kandydatach na Przewodniczącego SLD,
powinien pilnie zgłosić się telefonicznie nr (22) 621 56 91 lub mailowo na adres:
wybory@sld.org.pl, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
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