Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

INSTRUKCJA ZBIERANIA PODPISÓW POPARCIA DLA KANDYDATA NA PREZYDENTA RP
1. Korzystamy jedynie ze wzorów kart poparcia dostarczonych przez Komitet Wyborczy Kandydata
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
2. Każda karta poparcia musi być oznaczona pełną nazwą Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Musi również zawierać następującą formułę:
„Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzacie Marii KidawieBłońskiej w wyborach zarządzonych na 10 maja 2020 r.”
Następnie na karcie znajdują się rubryki na dane wyborców popierających kandydata na Prezydenta RP.
Zwracamy uwagę aby wszystkie dane tj. imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL
oraz własnoręczne podpisy wyborców udzielających poparcia kandydatowi były wpisane czytelnie.
3. 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.
4. Wypełnione karty poparcia muszą być dostarczone do Gminnych Pełnomocników Wyborczych a następnie
kolejno do Powiatowych Pełnomocników Wyborczych, Regionalnych Pełnomocników Wyborczych
i ostatecznie do Krajowego Pełnomocnika Wyborczego Komitetu Wyborczego w oryginale.
DANE TELEADRESOWE WW. PEŁNOMOCNIKÓW DOSTĘPNE BĘDĄ NA STRONIE WWW KOMITETU
WYBORCZEGO.
5. Imię (imiona) i nazwisko osoby udzielającej poparcia podane musi być w pełnym brzmieniu
(a nie np. pierwsza litera imienia).
6. Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu
oraz numer mieszkania:
- 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,
- adres zamieszkania wyborcy udzielającego poparcia musi być zgodny z adresem, pod którym jest
on ujęty w rejestrze wyborców.
7. Sprawdzamy czy udzielający poparcia 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 kandydata (rejestracja kandydata nastąpi nie później niż 26 marca 2020 r.).
8. Popierający musi złożyć własnoręczny podpis, inne dane może wpisać inna osoba.
9. Zabrania się udzielania wynagrodzenia pieniężnego, a także jego ekwiwalentów, za zbieranie podpisów
wyborców lub za złożenie podpisu popierającego kandydata na prezydenta.
10. Zabrania się zbierania podpisów na terenie jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych
podległych MON, oddziałów obrony cywilnej i skoszarowanych jednostek podległych MSW.
11. Zabrania się zbierania podpisów na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
12. 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.
13. Każda osoba zbierająca podpisy poparcia powinna mieć (do wglądu osoby składającej podpis) Klauzulę
informacyjną RODO (Załącznik nr 1 do Instrukcji) oraz zbierać dane w taki sposób aby osoby składające
podpisy nie miały wglądu w dane osobowe innych osób.
Na odwrocie karty wpisujemy imię i nazwisko oraz PESEL osoby zbierającej podpisy oraz miejscowość,
w której zbierane były podpisy.

