
  

Regulamin Prawyborów Nowej Nadziei 

Organy prawyborcze  

1. Do przeprowadzenia prawyborów powołuje się maksymalnie pięcioosobową 
Centralną Komisję Prawyborczą złożoną z Sekretarza, Skarbnika oraz do trzech 
osób wyznaczonych przez Zarząd Krajowy. Powołując Centralną Komisję 
Prawyborczą, Zarząd Krajowy może wskazać spośród osób niebędących członkami 
Nowej Nadziei obserwatorów uprawnionych do brania udziału we wszystkich 
pracach Centralnej Komisji Prawyborczej. 

2. Do obowiązków Centralnej Komisji Prawyborczej należy: 
 a. organizacja Zjazdów Prawyborczych; 
 b. wydruk kart do głosowania;  
 c. powołanie Okręgowych Komisji Prawyborczych;  
 d. monitorowanie wpłat darowizn;  
e. sporządzenie Spisu Wyborców uprawnionych do głosowania na Zjazdy 
Prawyborcze i przekazanie jej Okręgowym Komisjom Prawyborczym;  
f. odbiór protokołów wyborczych od Okręgowych Komisji Prawyborczych;  
g. sporządzenie protokołu końcowego, zawierającego listę Kandydatów, którzy 
wygrali na poszczególnych Zjazdach Prawyborczych, oraz podanie go do 
publicznej wiadomości. 

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.  



Czynne prawo wyborcze 

4. Czynne prawo wyborcze na Zjeździe Prawyborczym przysługuje obywatelowi 
polskiemu, który wpłacił co najmniej 20 zł darowizny na rzecz Nowej Nadziei nie 
później niż na 3 dni przed Zjazdem Prawyborczym, 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 dniu 28 listopada 2022 roku. 

5. Darowizna powinna zostać wpłacona na konto Nowej Nadziei (o numerze: 92 
2490 0005 0000 4530 8604 6544) przelewem z konta osobistego w banku z 
siedzibą na terenie Polski. Tytuł przelewu ma brzmieć: „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.  

6. Każdy wyborca może głosować tylko na jednym Zjeździe Prawyborczym, 
wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Każdemu wyborcy przysługuje tylko 
jeden głos.  

Zjazdy Prawyborcze 

7. Dla każdego okręgu wymienionego w załączniku do regulaminu przeprowadzony 
zostanie Zjazd Prawyborczy w określonym przez Centralną Komisję Prawyborczą 
terminie.  

8. Każdy Zjazd Prawyborczy wybiera jednego Kandydata, którego Nowa Nadzieja 
poprze w danym okręgu w wyborach parlamentarnych w 2023 roku.  

9. Na Zjeździe Prawyborczym głosuje się osobiście po okazaniu dowodu 
tożsamości i weryfikacji posiadanego czynnego prawa wyborczego. 
Niedopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnika lub korespondencyjnie. 



10. Głosowanie na zjeździe wyborczym jest tajne poprzez zaznaczenie znaku „x” 
na karcie wyborczej w kratce obok wybranego Kandydata i umieszczenie karty w 
urnie wyborczej. 

 11. Karta wyborcza ma wypisanych Kandydatów w kolejności alfabetycznej. 

12. Karta wyborcza ma wygląd odróżniający się dla każdego Zjazdu 
Prawyborczego. 

13. Każdy wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata. 
  
14. Kandydat musi otrzymać ponad 50% głosów spośród wszystkich oddanych 
ważnych głosów. 
  
15. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden Kandydat nie uzyskał wymaganej 
większości głosów, w kolejnych turach głosowań uczestniczą już tylko Kandydaci, z 
których każdy ma siłę głosu równą liczbie głosów na niego oddanych. Kandydaci 
głosują w sposób jawny. 

16. Po każdym tak przeprowadzonym głosowaniu odpada Kandydat, który otrzymał 
najmniejszą liczbę głosów. Kandydat nie może wstrzymać się od głosu. Kandydaci 
którzy już odpadli, dalej zachowują prawo do oddania głosu w kolejnych turach 
głosowań. 

17. Procedurę głosowania powtarza się do momentu, gdy któryś z Kandydatów 
otrzyma ponad 50% ważnych głosów. 

Bierne prawo wyborcze  

18. Kandydatem może zostać obywatel polski, który najpóźniej na dzień 1 grudnia 
2023 roku skończy 21 lat, zgłosi swoją kandydaturę do Centralnej Komisji 
Prawyborczej do 31 grudnia 2022 roku (drogą mailową na adres: 
roland.czerniawski@wolnosc.pl), wpłaci co najmniej 2500 zł darowizny na rzecz 
Nowej Nadziei do dnia 31 grudnia oraz wskaże okręg, w którym zamierza 
kandydować. 



19. Każdy Kandydat może kandydować tylko w jednym okręgu. 

20. Centralna Komisja Prawyborcza przekazuje listę zgłoszonych Kandydatów do 2 
stycznia 2023 roku Zarządowi Krajowemu. Zarząd Krajowy ma prawo usunąć z listy 
Kandydata, jeżeli jego dotychczasowa działalność nie daje rękojmi godnego 
wykonywania mandatu posła lub wskazuje na istotne rozbieżności pomiędzy 
poglądami Kandydata a programem Nowej Nadziei. 

21. Zarząd Krajowy przekazuje zatwierdzoną listę Kandydatów Centralnej Komisji 
Prawyborczej do 5 stycznia 2023 roku. 
22. Centralna Komisja Prawyborcza przedstawia ostateczną listę Kandydatów 
startujących w Prawyborach do 5 stycznia 2023 roku. 

Przepisy ogólne  

23. Do regulaminu dołączony jest załącznik zawierający listę okręgów, w których 
odbędą się Zjazdy Prawyborcze. 

24. Kandydat może wyznaczyć Pełnomocników do obserwowania czynności 
wyborczych na Zjazdach Prawyborczych.   

25. Zabrania się udzielania lub obiecywania wyborcy jakiegokolwiek materialnego 
wynagrodzenia w zamian za wzięcie udziału w prawyborach lub za głosowanie na 
konkretnego kandydata, w tym również rekompensowania kwoty darowizny, o 
której mowa w punkcie 4. 
W wypadku stwierdzenia przed Zjazdem Prawyborczym naruszenia powyższego 
zakazu przez kandydata (lub osoby działające z jego upoważnienia), Centralna 
Komisja Prawyborcza wyklucza kandydata z udziału w prawyborach. 

W wypadku stwierdzenia po Zjeździe Prawyborczym naruszenia powyższego 
zakazu przez kandydata, który zwyciężył na Zjeździe (lub osoby działające z jego 
upoważnienia), Centralna Komisja Prawyborcza unieważnia Zjazd Prawyborczy i 
pozbawia kandydata poparcia partii.  



Zarząd Krajowy podejmuje w takim wypadku decyzję o ponownej organizacji 
Zjazdu Prawyborczego lub o udzieleniu poparcia w danym okręgu innej osobie bez 
przeprowadzania prawyborów. 

26. Wszelkie nieobjęte regulaminem sprawy rozstrzyga Centralna Komisja 
Prawyborcza.  

27. Od decyzji Centralnej Komisji Prawyborczej przysługuje odwołanie do Sądu 
Partyjnego. 

Załącznik 1 - lista okręgów w których zostaną przeprowadzone prawybory 

1. Legnica 
2. Wałbrzych 
3. Bydgoszcz  
4. Toruń 
5. Lublin 
6. Łódź  
7. Piotrków Trybunalski 
8. Kraków 
9. Nowy Sącz 
10. Tarnów 
11. Warszawa I 
12. Warszawa II 
13. Gdynia 
14. Bielsko-Biała 
15. Katowice 
16. Elbląg 
17. Kalisz 
18. Poznań  
19. Koszalin  
20. Szczecin


