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Uchwała Nr 11/2015 

Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej RP 

z dnia 09 lipca 2015 roku 

w sprawie zasad wyłaniania i zatwierdzania kandydatów do Sejmu RP 

 i Senatu RP w wyborach w 2015 roku 

 

Działając na podstawie §60 ust. 3 pkt  15 Statutu PO RP stanowi się, co następuje:  

  

§1 
1. Kandydatów na posłów i senatorów zgłaszają właściwemu Przewodniczącemu  

Regionu PO, nie później niż do 23 lipca  2015 roku, władze statutowe Platformy  
oraz Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, właściwe dla danego regionu oraz  
Przewodniczący PO. 

2. Zgłoszenie kandydata na posła lub senatora przekazywane jest wyłącznie  
w formie pisemnej, na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik do 
niniejszej Uchwały.  

  

§2 
1. Zarząd regionu przyjmuje, nie później niż do 31 lipca 2015 roku, projekt uchwały  

rady regionu w sprawie propozycji list kandydatów na posłów i kandydatów na 
senatorów. 

2. Rada regionu podejmuje, nie później niż do 31 lipca 2015 roku, uchwałę  
w sprawie propozycji listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów. 
Każda lista kandydatów na posłów obejmuje propozycję  kandydatek/kandydatów  
z uwzględnieniem parytetów, o których mowa w §3 poniżej. 

3. Przewodniczący regionu przekazuje niezwłocznie uchwałę rady regionu  
w sprawie propozycji list/listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów 
wraz z właściwymi zgłoszeniami Przewodniczącemu PO za pośrednictwem 
Sekretarza Generalnego PO. Przewodniczący regionów przekazują jednocześnie 
do Sekretarza Generalnego PO pozostałe zgłoszenia kandydatów na posłów  
i kandydatów na senatorów, o których mowa w §1 powyżej.     

4. W przypadku niepodjęcia przez radę regionu uchwały w sprawie propozycji 
list/listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów lub  niepodjęcia 
takiej uchwały w części, propozycję listy kandydatów wskazuje Zarząd Krajowy 
PO w uchwale, o której mowa w ust. 5. 

5. Zarząd Krajowy PO przyjmuje projekt uchwały Rady Krajowej PO w sprawie 
zatwierdzenia list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów na 
podstawie uchwał rad regionów oraz własnego stanowiska. 

6. Rada Krajowa PO podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia list kandydatów 
na posłów i kandydatów na senatorów w dniu 06 sierpnia 2015 r. lub w innym 
terminie wskazanym przez Przewodniczącego PO. 
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§3 

Władze regionu, o których mowa w §2 obowiązane są kształtować okręgowe listy 
kandydatów na posłów w ten sposób, iż: 

1) liczba kandydatów – kobiet i liczba kandydatów – mężczyzn nie może być 
mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na każdej liście okręgowej, 

2) spośród pierwszych pięciu miejsc na każdej liście okręgowej ani mężczyźni ani 
kobiety nie mogą zajmować więcej niż 3 miejsc,  

3) spośród pierwszych trzech miejsc na każdej liście okręgowej ani mężczyźni 
ani kobiety nie mogą zajmować więcej niż 2 miejsc. 

 
§4 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Krajowy PO, na wniosek 
Przewodniczącego PO, dokonuje bezwzględną większością głosów maksymalnej 
statutowej liczby członków Zarządu Krajowego PO zmian zatwierdzonych przez 
Radę Krajową PO list kandydatów. 
 

§5 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się postanowienia 
Statutu PO. 
  

§6 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 


