INSTRUKCJA ZBIERANIA PODPISÓW POPARCIA DLA LIST KANDYDATÓW NA POSŁÓW
ORAZ KANDYDATÓW NA SENATORÓW W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
Zgłoszenia list kandydatów wraz z podpisami ich poparcia dokonuje Okręgowy Pełnomocnik Wyborczy w
okręgowej komisji wyborczej nie później niż w dniu 3 września 2019 roku do godz. 24:00. Podpisy
popierające listy kandydatów zbieramy na kartach poparcia.
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Lista kandydatów na posłów do Sejmu RP powinna być poparta podpisami co najmniej 5.000 (pięciu
tysięcy) wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.
Zgłoszenie każdego kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2.000
(dwóch tysięcy) wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.
Przez osoby stale zamieszkałe w danym okręgu wyborczym rozumie się osoby wpisane do stałego
rejestru wyborców. W rejestrze wyborców znajdują się osoby zameldowane na pobyt stały oraz
osoby dopisane do rejestru, tj., osoby które złożyły wniosek o dopisanie się do niego i otrzymały
stosowną decyzje z urzędu gminy, miasta lub dzielnicy m. st. Warszawy.
Wyborcy mogą udzielać pisemnego poparcia dowolnej liczbie list kandydatów różnych komitetów
wyborczych, a raz udzielone poparcie nie może zostać wycofane.
Korzystamy jedynie ze wzorów kart poparcia dostarczonych przez Krajowy Sztab Wyborczy Komitetu
Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe.
Każda karta poparcia musi być oznaczona pełną nazwą komitetu: Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe, numerem okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów na
posłów i kandydatów na senatorów oraz formułą:
a) dla listy kandydatów na posłów:
„Udzielam poparcia liście kandydatów na posłów zgłaszanej przez Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe w okręgu wyborczym nr ........... w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.”
b) dla kandydatów na senatorów:
„Udzielam poparcia kandydatowi na senatora .................................... (nazwisko i imię - imiona)
zgłaszanemu przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu wyborczym
nr ........... w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października
2019 r.”
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Następnie na karcie znajdują się rubryki na dane wyborców popierających listę. Zwracamy uwagę
aby wszystkie dane tj. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz
własnoręczne podpisy wyborców udzielających poparcia liście były wpisane czytelnie.
Nie można przedłużać w żaden sposób kart poparcia np. poprzez doklejanie dodatkowych rubryk na
dane osób udzielających poparcia lub wpisywanie dodatkowych rubryk na tylnej stronie karty.
Wypełnione karty poparcia muszą być dostarczone do Okręgowego Pełnomocnika Wyborczego /
siedziby ZW PSL w oryginale.
Imię (imiona) i nazwisko osoby udzielającej poparcia podane musi być w pełnym brzmieniu (a nie
np. pierwsza litera imienia).
Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer
domu oraz numer mieszkania:

-
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podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne,
w miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji),
podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych,
uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia
nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania” popierający posłuży się powszechnie
używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące
adresu zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z
wymaganiami,
za prawidłowo udzielone poparcie uznaje się również takie, w którym zamiast dokładnego
podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawiono znak odnośnika do
adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, pod
warunkiem, że osoby umieszczone w tych pozycjach zamieszkują pod tym samym adresem,
brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia
za złożone wadliwie,
adres zamieszkania wyborcy udzielającego poparcia musi być zgodny z adresem, pod którym
jest on ujęty w rejestrze wyborców.
Sprawdzamy czy udzielający poparcia liście ukończył 18 lat opierając się na danych dotyczących daty
urodzenia zawartych w numerze ewidencyjnym PESEL. Udzielający poparcia powinien mieć
ukończone 18 lat na dzień rejestracji list.
Popierający musi złożyć własnoręczny podpis, pozostałe dane może wpisać inna osoba.
Zabrania się udzielania wynagrodzenia pieniężnego, a także jego ekwiwalentów, za zbieranie
podpisów wyborców lub za złożenie podpisu popierającego listę.
Zabrania się zbierania podpisów na terenie jednostek wojskowych, innych jednostek
organizacyjnych podległych MON, oddziałów obrony cywilnej i skoszarowanych jednostek
podległych MSW.
Zabrania się zbierania podpisów na terenie szkół podstawowych i średnich.
Zbieranie podpisów może być dokonywane tylko w miejscu, czasie i w sposób, które wykluczają
groźbę, podstęp lub stosowanie jakichkolwiek nacisków. Naruszenie tych przepisów stanowi
występek zagrożony karą grzywny.
W trakcie zbierania kolejnych podpisów poparcia należy zakrywać dane osobowe osób, które już
udzieliły poparcia oraz posiadać do wglądu dla osób udzielających poparcia Instrukcję RODO
(w załączeniu).
Na odwrocie karty wpisujemy imię i nazwisko oraz PESEL osoby zbierającej podpisy oraz
miejscowość, w której zbierane były podpisy.

