
Zasady wyłaniania kandydatów na parlamentarzystów
kadencji 2015 - 2019

Zasady budowy list wyborczych SLD do Sejmu i Senatu RP

I. Cel:

Wyłonienie kandydatów jak najlepiej przygotowanych gwarantujących:
a) wybór kandydatów merytorycznie najlepiej przygotowanych do wypełniania obowiązków 
parlamentarnych, zapewniających realizację programu wyborczego SLD,
b) osiągnięcie jak najlepszego wyniku w wyborach parlamentarnych.

II. Kryteria doboru kandydatów: 

a) doświadczenie i sukcesy zawodowe w tym:
- aktywność i kompetencje w pracy parlamentarnej w odniesieniu do obecnych posłów i 
senatorów,
- przynależność i aktywna działalność społeczna w kraju i na arenie międzynarodowej w tym 
w organizacjach pozarządowych oraz praca w organach samorządu terytorialnego 
(stanowiących lub wykonawczych ) 
- aktywność w działalności ogniw SLD bądź organizacji współpracujących z SLD, 
- pozytywna ocena aktywności politycznej i społecznej oraz działalności w kampaniach 
wyborczych,
b) znajomość i pełna aprobata programu SLD, 
c) dobra opinia i popularność w środowisku,
d) nienaganna postawa etyczna, przestrzeganie prawa i zapisów Statutu SLD
e) aprobata deklaracji wyborczej SLD

III. Rady Wojewódzkie SLD i podmioty rekomendujące obowiązane są zapewnić, iż: 

a) wśród osób rekomendowanych oraz na listach wyborczych każda z płci nie będzie 
reprezentowana w stopniu mniejszym niż 40%, 
b) na każdej liście wyborczej powinno znaleźć się co najmniej 10% osób do 30 roku życia,

IV. Podmioty rekomendujące kandydatów SLD: 

a) Prezydium Klubu Parlamentarnego w odniesieniu do posłów i senatorów obecnej kadencji, 
po zasięgnięciu opinii właściwej Rady Wojewódzkiej SLD, 
b) Rady Wojewódzkie SLD w odniesieniu do członków partii, po zasięgnięciu opinii rad 
powiatowych, 
c) Zarząd Krajowy SLD z inicjatywy własnej
d) Zarząd Krajowy Federacji Młodych Socjaldemokratów
e) Zarząd Krajowy Forum Równych Szans i Praw Kobiet

V. Tryb budowy list wyborczych 



a) Zarząd Krajowy SLD ustala lidera listy oraz kolejność kandydatów na liście wyborczej w 
poszczególnych okręgach
b) Rada Krajowa SLD zatwierdza listy wyborcze do Sejmu RP i kandydatów do Senatu RP
c) ewentualne zmiany na listach, po ich zatwierdzeniu przez Radę Krajową SLD w sytuacjach 
nadzwyczajnych, dokonuje Zarząd Krajowy SLD. Może to być spowodowane:
1) śmiercią kandydata,
2) rezygnacją z kandydowania,
3) odmową aprobaty deklaracji wyborczej,
4) wejściem w kolizję z obowiązującym prawem, 
5) naruszeniem norm statutowych SLD oraz naruszeniem norm etyczno-moralnych zawartych 
w karcie Etyki SLD 
6) naruszeniem zasad prowadzenia kampanii określonych w Kodeksie wyborczym oraz 
uchwałach podejmowanych przez Komitet Wyborczy.

VI. Deklaracja wyborcza kandydata

a) tekst deklaracji stanowi załącznik do Zasad wyłaniania kandydatów na parlamentarzystów 
b) deklaracja zawiera normy organizacyjno-polityczne oraz etyczne, do których 
przestrzegania zobowiązuje się kandydat przed umieszczeniem go na liście wyborczej
c) deklarację przynależności do Klubu Parlamentarnego tworzonego z udziałem SLD wraz ze 
zobowiązaniem do systematycznego przekazywania składek na rzecz Klubu i SLD

Warszawa, dnia 30 maja 2015 r.



projekt

DEKLARACJA WYBORCZA KANDYDATA
NA POSŁA / SENATORA*

Ja, ................................................................................................................................................, 

kandydat/ka na Posła / Senatora* , z okręgu wyborczego Nr ........, 

oświadczam, że:

1. W trakcie kampanii wyborczej będę przestrzegał/a powszechnie obowiązującego 
porządku prawnego, a w szczególności zasad określonych przez:
- Kodeks wyborczy,
- Krajowy Sztab Wyborczy,

2. Moja kampania wyborcza będzie służyła promocji programu oraz listy  wyborczej 
Komitetu Wyborczego i nigdy, w żaden sposób nie przyczynię się do walki wyborczej 
wewnątrz listy.

3. Będę przestrzegał/a zasad  dotyczących finansowania kampanii wyborczej.
4. W przypadku złamania któregokolwiek z powyższych postanowień zrezygnuję z 

kandydowania.

Po uzyskaniu mandatu Posła/Senatora* na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązuję 
się do:

1. Wstąpienia do Klubu Parlamentarnego tworzonego przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 
oraz czynnego uczestnictwa w jego pracach.

2. Uruchomienia biura poselskiego i jego filii, zgodnie z potrzebami SLD i w uzgodnieniu z 
Zarządem Wojewódzkim SLD.

3. Opłacania składek specjalnych według zasad określonych przez Statut SLD lub Klub 
Parlamentarny tworzony z udziałem SLD.

Oświadczam, że:

w trakcie kadencji parlamentarnej będę postępował/a zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa, Statutem i Kartą Zasad Etycznych SLD, Zasadami Etyki Poselskiej oraz Regulaminem 
Klubu Parlamentarnego tworzonego przez SLD.

        ........................................................
          (podpis)



............................................., .............................. 2015 r.
 (miejscowość)   (dnia)

*niepotrzebne skreślić


