Instrukcja zbierania podpisów poparcia
1. Okręg 43 do Senatu RP obejmuje dzielnice m.st. Warszawy: MOKOTÓW, URSYNÓW,
WAWER i WILANÓW.
Ważne: Podpisy poparcia wyborców muszą być tylko z tych dzielnic !!!
2. W polu "imię i nazwisko" wpisujemy pełne imię, a nie skrót imienia oraz nazwisko
wyborcy popierającego zgłoszenie naszej listy kandydatów. Nie wpisujemy drugiego imienia.
3. W polu "adres zamieszkania" podajemy adres, pod którym wyborca jest wpisany w
rejestrze wyborców. Jest to z reguły adres zameldowania na pobyt stały, chyba że wyborca
został wpisany na swój wniosek do rejestru wyborców pod innym adresem. W polu tym
powinny znaleźć się następujące dane:
- ulica,
- numer domu i lokalu,
- pełna nazwa miasta, bez skrótów (np. bez takich skrótów jak Z. Góra, W-wa),
- kod pocztowy.
Uwaga! W poprzednich wyborach PKW dopuszczała niezamieszczanie w adresie
zamieszkania kodu pocztowego. Kod pocztowy jest elementem zawartej w ustawie definicji
adresu i z tego powodu dla bezpieczeństwa najlepiej go zamieścić w polu "adres
zamieszkania".
4. Podpis poparcia może złożyć osoba, która:
- jest obywatelem polskim,
- ukończyła 18 lat,
- stale zamieszkuje w danym okręgu wyborczym, czyli:
a) jest zameldowana na pobyt stały pod adresem znajdującym się na jego obszarze,
b) nie jest zameldowana na pobyt stały pod adresem znajdującym się na jego obszarze, ale
na swój wniosek została dopisana do rejestru wyborców w gminie położonej w tym okręgu
wyborczym.
5. W każdym okręgu wyborczym zbieramy (ustawowo 2000 minimum) 2300 podpisów
część podpisów może być przez PKW zakwestionowana.
6. Podczas zbierania podpisów osoba, która je zbiera, powinna mieć ze sobą:


wypełnione i podpisane oświadczenie o poufności (przesyłamy w załączniku).

Uwaga! Kodeks wyborczy przewiduje, że upoważnienie do zbierania podpisów może
udzielić tylko pełnomocnik wyborczy osobiście. Z tego powodu upoważnienia takie będą
udzielane wyłącznie na żądanie, w przypadkach, gdy okaże się to niezbędne.
7. Podczas zbierania podpisów wyborcy mogą zadawać pytania związane z ochroną danych
osobowych. W takich przypadkach sugerujemy okazanie oświadczenia.

