Prawo i Sprawiedliwość-Dział Struktur Partii

ORDYNACJA WYBORCZA
DO WŁADZ TERENOWYCH PARTII PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Ordynacja wyborcza do władz terenowych partii Prawo i Sprawiedliwość, zwana dalej „Ordynacją”,
określa zasady i tryb wyboru następujących władz terenowych:
1)
2)

Zarządu Powiatowego, w tym Przewodniczącego Zarządu Powiatowego a także
Sekretarza, Skarbnika Zarządu Powiatowego oraz do 4 członków Zarządu;
Zarządu Komitetu w składzie od 3 do 7 członków, w tym Przewodniczącego Zarządu
Komitetu a także Sekretarza oraz Skarbnika Zarządu Komitetu.
Art. 2

Ordynacja określa szczegółowy sposób i zasady przeprowadzenia posiedzenia wyborczego
odpowiednio Zebrania Powiatowego i Zebrania Członków Komitetu oraz wyborów władz terenowych,
w tym sposobu i zasad głosowania oraz ustalania ich wyników.
Art. 3
Wybory przeprowadza się po wydaniu i na podstawie zarządzeń, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3
Ordynacji.
Art. 4
1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzania wyborów sprawuje Prezes Zarządu Okręgowego.
2. Do zadań Prezesa Zarządu Okręgowego należy:
1) nadzór nad przestrzeganiem Ordynacji oraz Statutu PiS i innych regulacji,
2) wykonywanie określonych w Ordynacji czynności wyborczych.
3. Prezes Zarządu Okręgowego wykonuje zadania, o których mowa w ust. 2, przy pomocy Sekretarza
Zarządu Okręgowego.
ZARZĄDZENIE WYBORÓW
Art. 5
1. Wybory zarządza się w związku z rozpoczęciem pierwszej kadencji oraz z upływem kadencji władz
terenowych lub w innych przypadkach określonych w Statucie PiS.
2. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS zarządza wybory władz terenowych określając:
1)
2)
3)
4)

organizację okręgową, w której przeprowadza się wybory,
przyczynę przeprowadzenia wyborów,
termin przeprowadzenia wyborów,
wymagany staż członkowski dla czynnego i biernego prawa wyborczego.
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3. W terminie 7 dni od wydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 2, Prezes Zarządu Okręgowego
wydaje zarządzenie, w którym określa:
1) organizacje terenową, w której przeprowadza się wybory,
2) przyczynę przeprowadzenia wyborów,
3) dzień zwołania posiedzenia wyborczego, przypadający nie później niż na dzień, o którym
mowa w ust. 2 pkt 3 Ordynacji,
4) liczbę wybieranych członków zarządu władz terenowych,
5) minimalną liczbę zgłoszonych kandydatów,
6) sposób dostarczenia wymaganych dokumentów dla kandydatów do władz terenowych z
podaniem adresu do korespondencji, adresu email, numeru telefonu oraz numeru faksu,
7) termin, w którym Przewodniczący Komitetów przekazują Zarządowi Okręgowemu informację o
osobach uprawnionych do udziału w Zebraniu Powiatowym lub Zebraniu Członków Komitetu,
przypadający nie później niż na 5 dni przed dniem, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 Ordynacji.
4. Wzór zarządzenia, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 1 do Ordynacji.
5. Liczba kandydatów, o której mowa w ust. 3 pkt 5 Ordynacji, nie może być mniejsza niż
półtorakrotność liczby wybieranych członków Zarządu.
6. Zarządzenie przekazuje się niezwłocznie do wiadomości Zarządowi Okręgowemu, właściwym
Przewodniczącym Komitetów oraz do Komitetu Wykonawczego PiS.
7. Przewodniczący Komitetu zobowiązany jest do poinformowania członków organizacji terenowej
o terminarzu czynności wyborczych w Komitecie. Niedochowanie należytej staranności w
poinformowaniu członków organizacji terenowych o czynnościach, o których mowa powyżej, jest
rażącym naruszeniem obowiązków Przewodniczącego Komitetu.
8. Za koordynowanie wyborów do władz terenowych w okręgu odpowiedzialny jest Sekretarz Zarządu
Okręgowego lub osoba upoważniona przez Prezesa Zarządu Okręgowego.
PRAWA WYBORCZE
Art. 6
1. Czynne oraz bierne prawo wyborcze do władz terenowych przysługuje członkowi, który na dzień
wyborów:
1) nie zalega z opłacaniem składek członkowskich lub innych świadczeń członkowskich na dzień
wydania Zarządzenia, o którym mowa w art. 5 ust. 3 Ordynacji,
2) posiada odpowiedni staż członkowski,
3) nie jest zawieszony w prawach członka,
4) nie odbywa kary zakazu pełnienia funkcji we władzach,
5) przynależy do danego Komitetu na dzień wydania zarządzenia, o którym mowa w art. 5
Ordynacji.
2. Kandydatem w wyborach do władz terenowych może być osoba spełniająca warunki, o których
mowa w ust.1 oraz która:
1) złożyła pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do
określonych władz,
2) przedłożyła zaświadczenie od Skarbnika Komitetu lub osoby przez niego upoważnionej o
niezaleganiu w opłacaniu składek i innych świadczeń członkowskich.
3. Wzór zgody na kandydowanie, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do Ordynacji.
4. Kandydatem w wyborach do władz terenowych nie może być osoba pełniąca funkcje, o których
mowa w art. 44 ust 4 Statutu PiS.
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5. Wymagane dokumenty składa się do Sekretarza Zarządu Okręgowego w terminie do 5 dni przed
dniem Zebrania na zasadach, o których mowa w art. 5 pkt 3 ust. 6 Ordynacji.
6. Jeżeli po odrzuceniu kandydatur niespełniających wymogów jest ich mniej od minimalnej liczby
kandydatów, wówczas Sekretarz Zarządu Okręgowego składa wniosek do Prezesa Zarządu
Okręgowego o przedłużenie terminu, ale nie później niż do 2 dnia przed dniem wyborów. W
przedłużonym terminie można uzupełnić kandydaturę wcześniej odrzuconą z powodu braków
formalnych.
7. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 6 liczba zgłoszonych kandydatur nie spełnia wymogów
art. 5 ust. 5 Ordynacji, Prezes Zarządu Okręgowego wnioskuje o wybór zgłoszonych kandydatur
pod warunkiem, że ich liczba jest nie mniejsza niż 3.
8. Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 7 nie zostaną spełnione, postanowienia art. 28 ust 1 pkt 8)
Statutu PiS stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku, gdy członkostwo w PiS ustało w wyniku okoliczności, które można uznać za
zrozumiałe, a następnie zostało przywrócone decyzją właściwego organu PiS, staż członkowski
uznaje się za nieprzerwany.
WERYFIKACJA KANDYDATÓW
Art. 7
1. Złożone dokumenty kandydatów weryfikuje Sekretarz Zarządu Okręgowego.
2. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub braków formalnych, Sekretarz Zarządu Okręgowego
może zwrócić się do właściwych osób o uzupełnienie wymaganych dokumentów bądź o złożenie
wyjaśnień. Niespełnienie w/w wymagań w terminie wyznaczonym przez Sekretarza Zarządu
Okręgowego stanowi podstawę do odrzucenia kandydatury.
3. Termin wyznaczony w ust. 2 nie może być krótszy niż 2 dni.
4. Sekretarz Zarządu Okręgowego zobowiązany jest udzielić zainteresowanemu kandydatowi
informacji o aktualnym stanie weryfikacji jego kandydatury.
5. Zgłoszoną kandydaturę odrzuca się w przypadku, gdy:
1) nie spełnia wymogów określonych w Ordynacji,
2) pomimo żądania Sekretarza Zarządu Okręgowego, kandydat nie udzielił stosownych wyjaśnień
lub nie przedłożył wymaganych dokumentów w wymaganym terminie,
3) nie przynależy do danego Komitetu na dzień wydania zarządzenia, o którym mowa w art. 5
Ordynacji.
6. Bezpodstawne odrzucenie kandydatury jest rażącym naruszeniem Statutu PiS, o którym mowa
w art. 25 Ordynacji.
7. Sekretarz Zarządu Okręgowego sporządza protokół z przeprowadzonej weryfikacji kandydatów.
W protokole zamieszcza się w szczególności listę osób, których kandydatury wpłynęły, listę osób
dopuszczonych do udziału w wyborach oraz listę osób, których kandydatury odrzucono
z podaniem przyczyny odrzucenia.
8. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 7, stanowi załącznik nr 3 do Ordynacji.
Art. 8
1. Prezes Zarządu Okręgowego na 3 dni przed dniem posiedzenia wyborczego wydaje zarządzenie, w
którym określa w szczególności:
1) kandydatury przyjęte,
2) kandydatury odrzucone z uzasadnieniem,
3) miejsce, datę i godzinę posiedzenia wyborczego,
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4) osoby upoważnione do zorganizowania, przeprowadzenia i przewodniczenia posiedzeniu
wyborczemu.,
2. Wzór zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do Ordynacji.
3. Do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, załącza się porządek posiedzenia wyborczego, którego
wzór stanowi załącznik nr 5 do Ordynacji.
4. W przypadku, gdy Sekretarz Zarządu Okręgowego zwraca się do właściwych osób o uzupełnienie
wymaganych dokumentów lub z wnioskiem do Prezesa Zarządu Okręgowego o uzupełnienie listy
kandydatów, zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na 1 dzień przed dniem
posiedzenia wyborczego.
ORGANIZACJA POSIEDZENIA WYBORCZEGO
Art. 9
1. Do zadań Sekretarza Zarządu Okręgowego lub osoby przez niego upoważnionej należy
organizowanie i przygotowanie posiedzenia wyborczego, w szczególności:
1) zapewnienie odpowiedniej sali do przeprowadzenia obrad wraz z niezbędnym zapleczem
technicznym,
2) sporządzanie listy obecności osób upoważnionych do udziału w posiedzeniu wyborczym
załącznik nr 7 do Ordynacji,
3) przygotowanie urny wyborczej,
4) udzielanie członkom wyjaśnień w sprawie zasad przeprowadzenia wyborów,
5) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia,
6) informowanie z należytą starannością i w odpowiednim czasie o miejscu, dniu i godzinie
rozpoczęcia posiedzenia.
2. W razie wątpliwości osoba upoważniona do przeprowadzenia posiedzenia wyborczego może żądać
od uczestnika posiedzenia wyborczego okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem, w celu
identyfikacji.
Art. 10
1. Osoba upoważniona przygotowuje karty do głosowania najpóźniej na dzień przed dniem wyborów.
2. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie kart do głosowania umieszcza na karcie nazwiska
i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.
3. Karty sporządza się w ilości odpowiadającej liczbie uprawnionych do głosowania.
4. Wzory kart do głosowania stanowią załącznik nr 6 do Ordynacji.
Art. 11
1. Wybory władz terenowych przeprowadza się odpowiednio:
1) na posiedzeniu Powiatowego Zebrania Członków dla uzupełnienia składu Zarządu
Powiatowego,
2) na Zebraniu Członków Komitetu dla wyboru Zarządu Komitetu oraz Przewodniczącego Zarządu
Komitetu spośród wybranych członków Zarządu Komitetu.
2. Wyborów nie przeprowadza się w przypadku niespełnienia wymogów określonych w Statucie PiS
lub Ordynacji.
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Art. 12
1. Wybory przeprowadza się w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Wyborcze Zebranie Członków Komitetu wybiera członków Zarządu Komitetu w liczbie określonej w
Zarządzeniu Prezesa Zarządu Okręgowego.
3. Jeżeli w chwili rozpoczęcia posiedzenia Powiatowego Zebrania Członków lub Zebrania Członków
Komitetu, nie uczestniczy w nim wymagana liczba osób uprawnionych do głosowania, o której
mowa w ust. 1, zebrani mogą podjąć jednogłośnie uchwałę w sprawie prawomocności dalszych
obrad przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania albo uchwalić zwykłą
większością zamknięcie obrad.
4. Zebranie Członków Komitetu powołuje komisje skrutacyjną ds. glosowań tajnych w liczbie od 3 do
5 osób.
4a. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji.

4b. Przewodniczący Komisji kieruje pracą Komisji.

GŁOSOWANIE
Art. 13
1. Głosuje się tylko osobiście.
2. Osoba uprawniona do głosowania oddaje głos tylko na jednego z kandydatów, którego nazwisko
znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratce obok jego nazwiska znaku "x"
albo znaku „+” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki).
3. Oddanego głosu nie można anulować i ponownie oddać na innego kandydata.
Art. 14
1. Głosowanie zarządza oraz kończy osoba prowadząca Zebranie Powiatowe lub Zebranie Członków
Komitetu.

2. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ds. Głosowań Tajnych zapewnia niezbędne warunki do
oddania głosu w sposób tajny.
3. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach przygotowanych przez Komisja Wyborczą. Karty
wydaje uczestnikom zebrania Komisja Skrutacyjna ds. Głosowań Tajnych. Uczestnik obrad kwituje
odbiór karty do głosowania na odpowiedniej liście.
4. Wynik głosowania tajnego odnotowuje się w protokole Komisji Skrutacyjnej ds. Głosowań
Tajnych
5. W protokole Komisji Skrutacyjnej ds. Głosowań Tajnych podaje się w szczególności skład Komisji,
datę i przedmiot głosowania, liczbę wydanych kart do głosowania, liczbę kart wyjętych z urny, a
w tym liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnych w rozbiciu na wyniki poszczególnych
kandydatów. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
Art. 15
1. Oddane głosy uznaje się za nieważne, jeżeli:
1)
2)
3)
4)

w sumie oddano ich więcej niż na dozwoloną liczbę kandydatów,
oddano je na innej karcie niż przygotowanej przez osobę do tego upoważnioną,
na karcie nie oddano poprawnie żadnego głosu,
oddano głos na osobę, która nie jest kandydatem,
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5) oddano je w sposób inny niż określony w Ordynacji.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 uważa się za ważne pozostałe poprawnie
oddane głosy, jeżeli łączna liczba głosów oddanych na karcie (ważnych i nieważnych) nie jest
większa od dozwolonej liczby.
3. Poczynione na karcie do głosowania dopiski, podkreślenia, skreślenia poza zastrzeżonym miejscem
do oddania głosu, nie powodują nieważności oddanych głosów.
Art. 16
Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przystępuje się do ustalenia wyników wyborów. W procesie
ustalania wyników wyborów do Zarządu Powiatowego może uczestniczyć przedstawiciel każdego
Komitetu z terenu danego powiatu.

Wybór Przewodniczącego Zarządu Komitetu
Art. 17
Niezwłocznie po ustaleniu wyników wyborów członków Zarządu Komitetu przystępuje się do wyboru
Przewodniczącego Zarządu Komitetu.
Art. 18
1. Prowadzący zebranie ogłasza wybranych członków Zarządu Komitetu i zarządza wybór spośród
nich Przewodniczącego Zarządu.
2. Prowadzący zebranie, może przedstawić rekomendacje Prezesa Okręgu na Przewodniczącego
Zarządu.
3. Głosowanie odbywa się poprzez wpisanie na karcie do głosowania imienia i nazwiska wybranego
członka Zarządu Komitetu, o których mowa w ust. 1.
4. Wzór karty do głosowania na Przewodniczącego Zarządu Komitetu stanowi załącznik nr 6
Ordynacji.
5. Oddanego głosu nie można anulować i ponownie oddać na innego kandydata.
USTALANIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW
Art. 19
1. Wybranym na daną funkcję może być kandydat, który uzyskał co najmniej jeden głos.
2. Mandaty uzyskują kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w ramach ustalonej liczby
wybieranych osób.
Art. 20
1. Jeżeli kandydaci uzyskają taką samą liczbę głosów w ramach nieobsadzonych funkcji, o wyborze
rozstrzyga losowanie.
2. Sposób przeprowadzenia losowania określa osoba upoważniona do przeprowadzenia Zebrania
Powiatowego lub Zebrania Członków Komitetu.
3. Losowanie przeprowadza się w trakcie posiedzenia wyborczego spośród kandydatów, którzy
otrzymali taką samą liczbę głosów.
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Art. 21
1. Po ustaleniu wyników wyborów osoba upoważniona do przeprowadzenia Zebrania Powiatowego
lub Zebrania Członków Komitetu ogłasza wyniki na posiedzeniu, na którym wybory
przeprowadzono.
2. Uchwałę Zebrania Powiatowego i Zebrania Członków Komitetu w sprawie wyników wyborów
sporządza się na podstawie wyników głosowania niezwłocznie po zakończeniu obrad. Uchwałę
Zebrania Powiatowego lub Wyborczego Zebrania Członków Komitetu podpisuje Przewodniczący
obrad.
3. Uchwałę przekazuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyborów władz terenowych do
Sekretarza Zarządu Okręgowego.
4. Wzory uchwał, o których mowa w ust. 2, stanowią załączniki nr 8 i 9 do Ordynacji.
UKONSTYTUOWANIE SIĘ ZARZĄDU KOMITETU
Art. 22
1. Wybory Sekretarza i Skarbnika przeprowadza się na pierwszym posiedzeniu Zarządu Komitetu.
2. Prezes Zarządu Okręgowego zwołuje posiedzenie Zarządu Komitetu, o którym mowa w ust. 1, nie
później niż w terminie 14 dni od dnia wyboru członków Zarządu Komitetu nowej kadencji.
3. Członkowie Zarządu Komitetu wybierają spośród siebie osoby, o których mowa w ust. 1, zwykłą
większością głosów.
POWIATOWE ZEBRANIA CZŁONKÓW
Art. 23
1. W skład Zarządu Powiatowego PiS wchodzą Przewodniczący Zarządów Komitetów działających na
terenie powiatu oraz do 4 członków wybranych przez Powiatowe Zebranie Członków PiS.
2. Powiatowe Zebranie Członków zwołuje się na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego do 14 dni od
dnia wyboru członków Zarządów Komitetów w danym powiecie, w celu uzupełnienia składu
Zarządu Powiatowego.
3. Do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu Powiatowego stosuje się odpowiednio przepisy
Ordynacji.
4. W posiedzeniu Powiatowego Zebrania Członków biorą udział członkowie PiS spełniające wymogi
określone w art. 6 ust 1 Ordynacji.
5. Kandydatem w wyborach uzupełniających do Zarządu Powiatowego może być osoba spełniająca
warunki o których mowa w art. 6 ust 1 oraz 2 Ordynacji.
6. W przypadku braku wniosku Prezesa Zarządu Okręgowego, o którym mowa w ust. 2,
Powiatowego Zebrania Członków nie zwołuje się.
UKONSTYTUOWANIE SIĘ ZARZĄDU POWIATOWEGO
Art. 24
1. Wybory Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Zarządu Powiatowego przeprowadza się na
pierwszym posiedzeniu Zarządu Powiatowego.
2. Prezes Zarządu Okręgowego zwołuje pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatowego nie później niż w
terminie 14 dni od dnia uzupełnienia składu Zarządu Powiatowego.
3. Zarząd Powiatowy, na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego, wybiera swojego Przewodniczącego
oraz skarbnika i sekretarza.
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PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 25
1. W przypadku rażącego naruszenia Statutu PiS lub Ordynacji Zarząd Okręgowy w terminie 30 dni
od dnia wyborów członków Zarządu wydaje uchwałę w sprawie unieważnienia wyborów w całości
lub wyboru poszczególnych osób oraz zwraca się do Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego
PiS z wnioskiem o zarządzenie wyborów uzupełniających.
2. Jeżeli w sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zarząd Okręgowy nie zwróci się do Przewodniczącego
Komitetu Wykonawczego PiS z wnioskiem o zarządzenie wyborów uzupełniających, z powyższym
wnioskiem do Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego PiS może wystąpić Komitet Polityczny
PiS.
3. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, przekazuje się do Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego
PiS w ciągu 7 dni od dnia jej wydania.
Art. 26
1. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS może wyznaczyć obserwatora upoważnionego do
uczestniczenia w posiedzeniu Zebrania Powiatowego lub Wyborczego Zebrania Członków
Komitetu.
2. Obserwator ma prawo do:
1) zabierania głosu w trakcie przeprowadzania wyborów, w szczególności gdy uzna, że nie są
przestrzegane postanowienia Ordynacji lub Statutu,
2) wglądu do dokumentacji dotyczącej wyborów oraz sporządzania jej kopii.
Art. 27
1. W przypadku utraty mandatu lub funkcji w Zarządzie Komitetu lub Zarządzie Powiatowym mandat
obejmuje osoba z największą liczbą głosów, która nie uzyskała mandatu w wyborach.
2. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów lub funkcji w wyborach władz powiatowych
lub terenowych Prezes Zarządu Okręgowego może zarządzić wybory uzupełniające.
3. Wybory uzupełniające przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w Ordynacji.
4. W przypadku zmiany władz w trakcie kadencji władze nowo wybrane działają do dnia zakończenia
kadencji, na którą zostały wybrane poprzednie władze.
5. Mandat osób wybranych do danej władzy w wyborach uzupełniających kończy się z dniem upływu
kadencji tej władzy.
Art. 28
1. Dokumentację z przeprowadzonych wyborów do władz, przechowuje się co najmniej przez okres
trwania kadencji tych władz.
2. Zarząd Okręgowy przechowuje kopie wszystkich dokumentów wyborczych, przekazanych przez
władze terenowe i powiatowe, w tym w szczególności zgłoszone kandydatury, protokoły, uchwały,
zarządzenia, listy obecności, karty do głosowania.
3. Zarząd Okręgowy zobowiązany jest przekazać oryginały wszystkich dokumentów wskazanych w
ust. 2. Komitetowi Wykonawczemu w ciągu 14 dni od ukonstytuowania się Zarządów Komitetów
oraz Zarządów Powiatowych.
Art. 29
Na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS dokonuje
wykładni Ordynacji. Wykładnia Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego PiS jest wiążąca.
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Art. 30
Kalendarz Wyborczy w wyborach Władz Terenowych Partii Prawo i Sprawiedliwość stanowi załącznik
do Ordynacji.
Art. 31
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Statutu PiS.
Art. 32
Ordynacja wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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