Regulamin Prawyborów (aktualizacja kalendarza 15.11.2019)

Konfederacja Wolność i Niepodległość

Regulamin
Prawybory na kandydata na prezydenta RP popieranego przez Konfederację Wolność i Niepodległość.

Organy prawyborcze
1. Do przeprowadzenia prawyborów powołuje się maksymalnie 5-cio osobową Centralną
Komisję Prawyborczą złożoną z Sekretarza, Skarbnika oraz do trzech osób wyznaczonych
przez Radę Liderów.
2. Do obowiązków Centralnej Komisji Prawyborczej należy:
a. organizacja Zjazdów Prawyborczych i Zjazdu Elektorów;
b. wydruk kart do głosowania;
c. powołanie Okręgowych Komisji Prawyborczych;
d. monitorowanie wpłat darowizn;
e. sporządzenie Spisu Wyborców uprawnionych do głosowania na Zjeździe
Prawyborczym i przekazanie jej Okręgowej Komisji Prawyborczej;
f. odbiór protokołów wyborczych od Okręgowych Komisji Prawyborczych;
g. sporządzenie protokołu ze Zjazdu Elektorów oraz ogłoszenie do publicznej
wiadomości wyników głosowania.
3. Do obowiązków Okręgowych Komisji Prawyborczych należy:
a. organizacja Zjazdów Prawyborczych w kontakcie z Centralną Komisją Prawyborczą;
b. weryfikacja czynnego prawa wyborczego na Zjeździe Prawyborczym na podstawie
Spisu Wyborców;
c. wydawanie kart wyborczych;
d. przygotowanie urny wyborczej;
e. przeliczenie głosów na podstawie wyjętych kart z urny wyborczej;
f. sporządzenie protokołu ze Zjazdu Prawyborczego i przekazanie go Centralnej Komisji
Prawyborczej.
System głosowania
4. Prawybory przeprowadzone zostaną w systemie elektorskim.
5. Każdemu województwu przypada określona liczba Elektorów proporcjonalnie do liczby
głosów oddanych na KW Konfederacja Wolność i Niepodległość w tym województwie
w wyborach do Sejmu w 2019 roku, oraz zasady największych reszt. Przy wyliczeniu liczby
Elektorów dla województwa mazowieckiego nie uwzględnia się głosów oddanych za granicą.
6. Na każde 4000 głosów na KW Konfederacja Wolność i Niepodległość oddanych w wyborach
do Sejmu przypada jeden Elektor.
7. Każdy z Kandydatów może wskazać po dwóch (jeżeli łącznie Kandydatów jest nie więcej niż
trzech) lub po jednym (jeżeli łącznie Kandydatów jest co najmniej czterech) Elektorze
reprezentującym Polaków mieszkających za granicą. Elektorów wskazuje się spośród
wyróżniających się działalnością społeczną Polaków mieszkających za granicą. Elektorzy
reprezentujący Polonię podlegają zatwierdzeniu przez Radę Liderów Konfederacji Wolność
i Niepodległość.
8. Do regulaminu dołączony jest załącznik z wyliczonymi liczbami Elektorów z podziałem na
województwa.
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Zjazd Elektorski
9. Zjazd Elektorski przeprowadzany jest po odbyciu się wszystkich Zjazdów Prawyborczych.
10. Zjazd Elektorski wybiera jednego Kandydata, którego Konfederacja Wolność i Niepodległość
poprze w wyborach prezydenckich w 2020 roku.
11. Głosowanie na Zjeździe Elektorów jest jawne.
12. Kandydat musi otrzymać ponad 50% głosów Elektorów spośród wszystkich ważnych głosów
Elektorów.
13. Po każdym głosowaniu gdy żaden kandydat nie uzyskał wymaganej większości odpada
kandydat z najmniejszą liczbą głosów.
14. Elektor nie może wstrzymać się od głosu.
15. Brak głosowania Elektora pomniejsza liczbę Elektorów, spośród których oblicza się
bezwzględną większość.
16. Plan Zjazdu Elektorów zarządza Centralna Komisja Prawyborcza.
Zjazdy Prawyborcze i czynne prawo wyborcze
17. Dla każdego województwa przeprowadzony zostanie Zjazd Prawyborczy w określonym przez
Centralną Komisję Prawyborczą terminie.
18. Możliwe jest przeprowadzenie pojedynczego Zjazdu Prawyborczego dla więcej niż jednego
województwa. O połączonym zjeździe decyduje jednomyślnie i informuje Centralna Komisja
Prawyborcza.
19. Czynne prawo wyborcze na Zjeździe Wyborczym przysługuje obywatelowi polskiemu, który
wpłacił co najmniej 30 zł darowizny na rzecz partii Konfederacja Wolność i Niepodległość nie
później niż na 3 dni przed Zjazdem Prawyborczym oraz zarejestruje się poprzez formularz
internetowy podany do publicznej informacji przez Centralną Komisją Prawyborczą oraz
najpóźniej w dniu przekazania darowizny skończył 18 lat. Pod uwagę brane są tylko
darowizny wpłacone po 1 listopada 2019 roku.
20. Darowizna powinna zostać wpłacona na konto partii Konfederacja Wolność i Niepodległość
(o numerze: 38 1020 1026 0000 1802 0395 5127) przelewem z konta osobistego w banku
z siedzibą na terenie Polski a w tytule należy wpisać: „Darowizna”. Darowiznę mogą wpłacić
wyłącznie osoby zamieszkujące stale w Polsce, których dane rachunku bankowego
potwierdzają zamieszkiwanie w Polsce. Darowizna może pochodzić wyłącznie z własnego
konta wyborcy. Niedopuszczalne są wpłaty w imieniu innej osoby.
21. Każdy wyborca może głosować tylko na jednym Zjeździe Wyborczym, wskazanym
w formularzu rejestracyjnym. Każdemu wyborcy przysługuje tylko jeden głos.
22. Na Zjeździe Wyborczym głosuje się osobiście po okazaniu dowodu tożsamości i weryfikacji
posiadanego czynnego prawa wyborczego. Niedopuszczalne jest głosowanie przez
pełnomocnika lub korespondencyjnie.
23. Głosowanie na zjeździe wyborczym jest tajne poprzez zaznaczenie znaku „x” na karcie
wyborczej w kratce obok wybranego Kandydata i umieszczenie karty w urnie wyborczej.
24. Karta wyborcza ma wypisanych kandydatów w kolejności alfabetycznej.
25. Karta wyborcza ma wygląd odróżniający się dla każdego Zjazdu Prawyborczego.
26. Można oddać głos tylko na jednego kandydata.
27. Po przeliczeniu głosów oddanych na Zjeździe Wyborczym Centralna Komisja Prawyborcza
przypisuje Kandydatowi liczbę Elektorów proporcjonalnie z zachowaniem zasady
największych reszt. Czynność ta jest wykonywana dla każdego Zjazdu Prawyborczego osobno.
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Bierne prawo wyborcze
28. Kandydatem może zostać obywatel polski, który najpóźniej na dzień 3 maja 2020 roku
skończy 35 lat oraz odpowie pozytywnie na zaproszenie do udziału w Prawyborach
wystosowane przez Radę Liderów do 17 listopada 2019.
29. Kandydat przekazuje Centralnej Komisji Prawyborczej zgodę na start oraz oświadczenie: „Ja
niżej podpisany, kandydat w prawyborach Konfederacji Wolność i Niepodległość
oświadczam, że w razie przegranej w prawyborach zobowiązuję się do niewystawiania swojej
kandydatury w wyborach na Prezydenta RP w 2020 roku i będę wspierał wyłonionego w ich
trakcie kandydata.”
30. Centralna Komisja Prawyborcza przedstawia ostateczną listę Kandydatów startujących w
Prawyborach 18 listopada 2019.
Elektorzy i Pełnomocnicy Kandydatów
31. Kandydat w prawyborach przekazuje Listę Kandydatów Na Elektorów Sekretarzowi
najpóźniej na 10 dni przed Zjazdem Elektorów.
32. Lista Kandydatów Na Elektorów sporządzona jest z oznaczeniem kolejności uzyskiwania
mandatu Elektora.
33. Listy Kandydatów Na Elektorów nie można modyfikować.
34. Nieobsadzenie mandatu Elektora skutkuje przepadkiem mandatu.
35. Zrzeczenie się mandatu Elektora skutkuje przepadkiem mandatu.
36. Elektorem nie może zostać Kandydat ani osoba będąca w składzie Centralnej Komisji
Prawyborczej.
37. Kandydat może wyznaczyć Pełnomocników do obserwowania czynności wyborczych na
Zjazdach Prawyborczych.
38. Kompetencje Pełnomocników może rozszerzyć Centralna Komisja Prawyborcza.
Przepisy ogólne
39. Do regulaminu dołączony jest załącznik z Kalendarzem Prawyborczym
40. Wszelkie nie objęte regulaminem sprawy rozstrzyga Centralna Komisja Prawyborcza.
41. Od decyzji Centralnej Komisji Prawyborczej przysługuje odwołanie do Sądu Partyjnego.
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liczba elektorów

województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie (bez zagranicy)
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
SUMA

głosy na
Konfederację

Załącznik nr 1 – Elektorzy z podziałem na województwa.

89440
61031
63451
31490
78108
124631
176258
23176
75215
36207
80517
152297
33895
37321
111134
47003
1221174

22
15
16
8
20
31
44
6
19
9
20
38
8
9
28
12
305

Załącznik nr 2 – Kalendarz Prawyborczy (terminy mogą ulec zmianie w wyniku uchwały Centralnej
Komisji Prawyborczej)

lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

województwo
data dzienna
podlaskie
7 grudnia
warmińsko-mazurskie
7 grudnia
pomorskie
8 grudnia
kujawsko-pomorskie
8 grudnia
świętokrzyskie
14 grudnia
mazowieckie
14 grudnia
lubelskie
15 grudnia
podkarpackie
15 grudnia
małopolskie
4 stycznia
śląskie
4 stycznia
opolskie
5 stycznia
dolnośląskie
5 stycznia
łódzkie
11 stycznia
wielkopolskie
11 stycznia
lubuskie
12 stycznia
zachodnio-pomorskie 12 stycznia
ZJAZD ELEKTORÓW
18 stycznia
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rok
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

