INSTRUKCJA ZBIERANIA PODPISÓW POPARCIA DLA LIST KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W WYBORACH ZARZĄDZONYCH
NA DZIEŃ 26 MAJA 2019 r.
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Dostarczenie wypełnionych kart poparcia do Okręgowych Pełnomocników Wyborczych powinno
nastąpić nie później niż do dnia 08 kwietnia 2019 roku. Siedziby Okręgowych Pełnomocników
Wyborczych znajdują się w Biurach Regionów Platformy Obywatelskiej lub Biurach PSL/SLD wg
wykazu poniżej. Przekazanie podpisów poparcia Okręgowemu Pełnomocnikowi Wyborczemu
następuje za pośrednictwem regionalnych (wojewódzkich) sztabów wyborczych Platformy
Obywatelskiej. Zgłoszenia list kandydatów wraz z podpisami ich poparcia dokonuje Okręgowy
Pełnomocnik Wyborczy w okręgowej komisji wyborczej nie później niż w dniu 16 kwietnia 2019 roku
do godz. 24:00. Podpisy popierające listy kandydatów zbieramy na kartach poparcia.
Lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego powinna być poparta podpisami
co najmniej 10.000 (dziesięciu 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, a raz udzielone
poparcie nie może zostać wycofane.
Korzystamy jedynie ze wzorów kart poparcia dostarczonych przez Krajowy Sztab Wyborczy.
Każda karta poparcia musi być oznaczona pełną nazwą Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja
Europejska PO PSL SLD .N ZIELONI, numerem okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista
kandydatów oraz formułą:

Udzielam poparcia liście kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłaszanej przez
Koalicyjny Komitet Wyborczy KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI
w okręgu wyborczym nr ……. w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 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
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:
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, inne 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, gimnazjalnych 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.
-
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Siedziby Regionalnych Sztabów Wyborczych Platformy Obywatelskiej
REGION

ADRES BIURA

telefon do biura

email

DOLNOŚLĄSKIE

50-059 Wrocław, ul. Ofiar
Oświęcimskich 36

(71) 344 39 39

dolnyslask@platforma.org

KUJAWSKO-POMORSKIE

87-100 Toruń, ul. Żeglarska 31

725 200 116

kujawsko-pomorski@platforma.org

LUBELSKIE

20-109 Lublin, ul. Królewska 2
65-034 Zielona Góra,ul. Bohaterów
Westerplatte 9/204

(81) 534 21 70

lubelskie@platforma.org

(68) 324 22 70

lubuskie@platforma.org

ŁÓDZKIE

90-417 Łódź, ul. Piotrkowska 61

(42) 636 23 11

lodzkie@platforma.org

MAŁOPOLSKIE

31-005 Kraków, ul. Karmelicka 32
(12) 421 05 33
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30,
I p.
(22) 621 57 81

mazowsze@platforma.org

OPOLSKIE

45-057 Opole, ul.Krakowska 31

(77) 453 88 61

opolskie@platforma.org

PODKARPACKIE

35-069 Rzeszów, ul. Bernardyńska 11

(17) 852 02 01

podkarpackie@platforma.org

PODLASKIE

15-440 Białystok, ul. Malmeda 10
80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 82, IV
p.

(85) 741 60 13

podlaskie@platforma.org

(58) 767 72 40

pomorze@platforma.org

40-097 Katowice, ul. 3 Maja 17/2, I p.

(32) 259 72 92

slask@platforma.org

LUBUSKIE

MAZOWIECKIE

POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

25-516 Kielce, ul. IX Wieków Kielc 6/31 (41) 345 47 75
10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 10
lok.4
(89) 535 05 87

malopolska@platforma.org

swietokrzyskie@platforma.org
olsztyn@platforma.org

WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE

61-767 Poznań, ul. Masztalarska 8, II p. (61) 852 76 74
70-415 Szczecin, al. Pap. Jana Pawła II
11/u4
(91) 433 89 59

wielkopolska@platforma.org
zachodniopomorskie@platforma.org

Siedziby Okręgowych Pełnomocników Wyborczych:
Okręg nr 1

Biuro Regionu Pomorskiego PO RP / Gdańsk, ul. Grunwaldzka 82, IV p.

Okręg nr 2

Biuro Regionu Kujawsko-Pomorskiego PO RP / Toruń, ul. Żeglarska 31

Okręg nr 3

Biuro Regionu Warmińsko-Mazurskiego PO RP / Olsztyn, ul. Pieniężnego 10 lok.4

Okręg nr 4
Okręg nr 5
Okręg nr 6
Okręg nr 7
Okręg nr 8
Okręg nr 9

Biuro SLD / Warszawa, ul. Złota 9, lok. 4, Anna Zeitz, tel. 797 604 307,
azeitz@sld.org.pl
Biuro Zarządu Woj. PSL / Warszawa, ul. Piękna 3A, Marzena Kowalczyk, tel. 608
776 423, biuro.warszawa@psl.org.pl
Biuro SLD / Łódź, ul. Piotrkowska 203/205, Tomasz Trela 604 807 811, ttrela@tlen.pl,
Grzegorz Majewski, tel. 883 714 174, Majewski.greg@gmail.com
Biuro Regionu Wielkopolskiego PO RP / Poznań, ul. Masztalarska 8, II p.
Biuro Zarządu Woj. PSL / Lublin, ul. Karłowicza 4, Daniel Słowik, tel. 600 800 193,
biuro.lublin@psl.org.pl
Biuro Zarządu Woj. PSL / Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 2, Zbigniew Mical, tel. 600 800 194,
biuro.rzeszow@psl.org.pl

Okręg nr 10

Biuro Regionu Małopolskiego PO RP / Kraków, ul. Karmelicka 32

Okręg nr 11

Biuro Regionu Śląskiego PO RP / Katowice, ul. 3 Maja 17/2, I p.

Okręg nr 12

Biuro Regionu Dolnośląskiego PO RP / Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 36

Okręg nr 13

Biuro SLD / Zielona Góra, ul. Ptasia 2a/6, Bogusław Wontor tel. 605 894 244,
wontor@list.pl , Edward Markiewicz, tel. 603 741 129, Edward-markiewicz@o2.pl

