
Uchwała
Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej

z 9 czerwca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia referendum ogólnopartyjnego dotyczącego formuły startu

Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.

Na podstawie  art.  26  ust.  1  lit.  o  Statutu  Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej  Rada
Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej uchwala, co następuje:

1. 29 czerwca 2019 r. zostanie przeprowadzone referendum ogólnopartyjne dotyczące
formuły startu Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. 

2. Referendum będzie polegało na dokonaniu na karcie do głosowania wyboru jednej z
dwóch alternatyw: 

a) „Popieram start Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach parlamentarnych w
porozumieniu z innymi prodemokratycznymi partiami politycznymi”;

b)  „Popieram  samodzielny  start  Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej  w  wyborach
parlamentarnych.”

3.  Wzór  karty  do  głosowania  w  referendum stanowi  załącznik  nr  1  do  niniejszej
uchwały. 

4.  Szczegółowe  zasady  przeprowadzenia  referendum  stanowią  załącznik  nr  2  do
niniejszej uchwały.  



Załącznik nr 1 

do uchwały Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 9 czerwca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia referendum ogólnopartyjnego dotyczącego formuły startu 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.

Wzór karty do głosowania

Referendum ogólnopartyjne  dotyczące  formuły  startu  Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej  w
wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.

Popieram start Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach parlamentarnych
w porozumieniu z innymi prodemokratycznymi partiami politycznymi.

               
Popieram  samodzielny  start  Sojuszu  Lewicy  Demokratycznej  w  wyborach
parlamentarnych.

Uwaga! Aby głos był ważny, należy zaznaczyć za pomocą znaku „X” tylko jedną alternatywę.

      



Załącznik nr 2   

do uchwały Rady Krajowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 9 czerwca 2019 r.
w  sprawie  przeprowadzenia  referendum  ogólnopartyjnego  dotyczącego  formuły  startu
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia referendum

§ 1. Postanowienia ogólne 
1.  Rada  Krajowa  SLD  dla  przeprowadzenia  referendum  ogólnopartyjnego  powołuje
siedemnastoosobową  Krajową  Komisję  Referendalną.  Komisja  składa  się  z
przewodniczącego Komisji i 16 członków, po jednym właściwym dla każdego województwa. 
2. Przewodniczący i sekretarze rad wojewódzkich SLD koordynują sprawne przeprowadzenie
referendum na terenie swojego województwa. 
3.  Referendum  przeprowadzają  powiatowe  komisje  referendalne  liczące  po  3  osoby,
powołane uchwałą zarządów powiatowych SLD. 
4. Referendum jest wiążące, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 50% uprawnionych do
głosowania członków partii.
5. Referendum nie jest wiążące, jeśli wzięło w nim udział mniej niż 50% uprawnionych do
głosowania członków partii. W takim przypadku ma ono charakter opiniodawczy. 
6. Dla potrzeb ustalenia listy uprawnionych do głosowania członków partii przyjmuje się stan
na dzień 7 czerwca 2019 r.  

§ 2. Kalendarz referendalny 
•  9  czerwca  2019  r.  –  Rada  Krajowa  SLD  postanawia  o  przeprowadzeniu  referendum
ogólnopartyjnego;
• 9 czerwca 2019 r. – Rada Krajowa SLD powołuje Krajową Komisję Referendalną;
• do 14 czerwca 2019 r. – dystrybucja kart do głosowania do rad wojewódzkich SLD;
• do 24 czerwca 2019 r. – Sekretarz Generalny SLD przesyła sekretarzom rad wojewódzkich
SLD  numery  telefonów  i  konta  w  komunikatorze  Messenger,  na  które  należy  przesłać
fotokopię protokołów z przeprowadzonego głosowania;
• do 24 czerwca 2019 r. – sekretarze rad wojewódzkich SLD przekazują karty do głosowania
wraz  z  wykazami  osób  uprawnionych  do  głosowania  i  wzorami  protokołów  z
przeprowadzonego głosowania do poszczególnych organizacji powiatowych SLD; 
•  do  24  czerwca  2019  r.  –  przewodniczący  organizacji  powiatowych  SLD  informują
wszystkich  członków  organizacji  powiatowej  o  dacie  i  godzinach  głosowania  w  formie
zwyczajowo przyjętej, nie później jednak niż 24 czerwca 2019 r.;
• 29 czerwca 2019 r. – głosowanie;
• 1 lipca 2019 r. – ogłoszenie wyników referendum. 

§ 3. Spis uprawnionych do głosowania oraz karty do głosowania
1.  Krajowa  Komisja  Referendalna  przygotowuje  spisy  członków  SLD  uprawnionych  do
udziału w głosowaniu w każdej organizacji powiatowej SLD.



2.  Krajowa Komisja  Referendalna  zarządza  centralny  druk kart  do głosowania  zgodnie  z
liczbą członków SLD uprawnionych do głosowania. 
3.  Krajowa  Komisja  Referendalna  przygotowuje  wzór  protokołów  z  głosowania  w
referendum  i  przekazuje  je  do  sekretarzy  rad  wojewódzkich  SLD  wraz  z  kartami  do
głosowania.
4. Przewodniczący i sekretarze rad wojewódzkich SLD odpowiadają za przekazanie kart wraz
z  wykazami  osób  uprawnionych  do  głosowania  oraz  wzorami  protokołów  z
przeprowadzonego  głosowania  do  poszczególnych  powiatowych  organizacji  SLD  do  24
czerwca 2019 r. 
 
§ 4. Głosowanie 
1. Przewodniczący i sekretarze rad wojewódzkich SLD są zobowiązani do zawiadomienia o
głosowaniu wszystkich członków SLD ze swojego województwa. 
2. Głosowanie odbywa się w całej partii 29 czerwca 2019 r. (sobota) w godzinach 10:00-
14:00 
3. Przewodniczący organizacji powiatowej SLD informuje wszystkich członków organizacji
powiatowej  o  dacie  i  godzinach  głosowania  w formie  zwyczajowo przyjętej,  nie  później
jednak niż 24 czerwca 2019 r. 
4. Głosowanie przeprowadza się na spotkaniu ogólnym członków SLD z danej organizacji
powiatowej.  W miastach na prawach powiatu,  w których działają organizacje dzielnicowe
SLD,  możliwe  jest  –  na  podstawie  uchwały  zarządu  organizacji  miejskiej  SLD  –
przeprowadzenie głosowania odrębnie dla każdej organizacji dzielnicowej SLD albo dla kilku
organizacji dzielnicowych SLD. 
5. Głos ważny obejmuje kartę do głosowania, na której zaznaczono znakiem „X” tylko jedną
z dwóch zamieszczonych na niej alternatyw. 
6. Głos nieważny obejmuje kartę do głosowania,  na której zaznaczono znakiem „X” obie
zamieszczone na niej alternatywy albo nie zaznaczono żadnej z nich. 

§ 5. Ustalenie wyniku referendum
1.  Powiatowa  Komisja  Referendalna  z  chwilą  zakończenia  głosowania  przystępuje  do
podsumowania wyników i sporządza protokół z głosowania w referendum.
2.  Powiatowa  Komisja  Referendalna  przekazuje  fotokopię  protokołu  niezwłocznie  po
ustaleniu wyników przeprowadzonego referendum, najpóźniej jedną godzinę po zakończeniu
głosowania  właściwemu  dla  danego  województwa  członkowi  Krajowej  Komisji
Referendalnej  w  formie  wiadomości  MMS  albo  wiadomości  wysłanej  za  pomocą
komunikatora Messenger.
3. Numery telefonów i nazwy użytkowników w komunikatorze Messenger właściwych dla
danego województwa członków Krajowej Komisji Referendalnej ustala Sekretarz Generalny
SLD nie później niż do 24 czerwca 2019 r. i w formie komunikatu przesyła sekretarzom rad
wojewódzkich SLD.
4. Krajowa Komisja Referendalna ustala wynik referendum i ogłasza go nie później niż 1
lipca 2019 r. na stronie internetowej www.sld.org.pl.


