Wykaz Obywateli, którzy udzielają poparcia Obywatelskiemu Projektowi Ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, przedstawionemu przez Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Piwo Pod Chmurką".

Lp.

Imię (imiona) i nazwisko

Adres zamieszkania

Nr ewidencyjny PESEL

Podpis

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kartę poparcia należy odesłać na adres: Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Piwo Pod Chmurką", ul. Nowy Rynek 7/3, 70-533
Szczecin. Dane będą przetwarzane przez Komitet jedynie na potrzeby realizacji ustawowego wymogu zebrania przynajmniej 100 000
podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Wszelkie dane zostaną zniszczone z chwilą rozwiązania Komitetu. Treść projektu jest
dostępna na stronie internetowej www.piwopodchmurka.pl.

Zbieranie podpisów: porady i informacje
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
Zbieranie
ustawy

podpisów
to

część

nie

pod

obywatelskim

projektem

tzw.

obywatelskiej

inicjatywy

ustawodawczej. To jeden z najbardziej aktywnych
sposobów uczestniczenia obywateli i obywatelek w
demokracji!
Po zebraniu 1000 podpisów i przedstawieniu projektu
ustawy Marszałek Sejmu rejestruje komitet inicjatywy
ustawodawczej

(w

naszym

przypadku

jest

to

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Piwo
Pod Chmurką” popierający projekt ustawy o zmianie
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi).
Następnie Komitet w ciągu trzech miesięcy musi zebrać
100 000 prawidłowo złożonych podpisów. Dzięki temu
projekt ustawy zostanie przekazany na ręce Marszałka
Sejmu i skierowany do rozpatrzenia. W odróżnieniu od
innych projektów projekt obywatelski nie przepada
wraz z końcem kadencji sejmowej.
Proces reguluje Ustawa o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli z dn. 24 czerwca 1999
r.

znasz,

może

wymagać

trochę

śmiałości

i

wygadania :) Warto tego spróbować, gdyż bardzo często
okazuje

się,

że

nieznajome

osoby

są

•

bardziej

wydrukowany

projekt

ustawy

–

chyba

że

podpisy zbierasz nie wśród przypadkowych

przyjazne, niż się nam wydawało, a rozmowy z nimi –

osób,

zaskakująco ciekawe!

prawdopodobnie wystarczy podać im

tylko

wśród

znajomych.

Wtedy

Ale jeśli kontakty z obcymi są dla Ciebie trudne, nie

adres

zrażaj się!

piwopodchmurka.pl. Pamiętaj, że podpis jest wyrazem

Pamiętaj, że Twoja rodzina i znajomi, znajome też

poparcia, a nikogo nie należy nakłaniać do popierania

chętnie poprą projekt ustawy, jeśli będą mieli okazję!

czegoś w ciemno ;).

Każdy podpis jest dobry, a formularz wypełniony tylko

Ważny podpis musi zawierać:

w jednej trzeciej (albo jednej dziesiątej!) jest tak
samo ważny, jak ten, na którym widnieje dziesięć
podpisów!

strony,

gdzie

znajduje

się

projekt:

•

pełne imię (imiona) i nazwisko

•

dokładny adres (miejscowość, kod pocztowy,
ulica, numer domu i lokalu)

•

Kwestie praktyczne
Podpisy można zbierać wszędzie za wyjątkiem terenu
jednostek wojskowych.
Warto zacząć od najbliższego otoczenia – rodziny i

numer PESEL (warto sprawdzić z tym w
dowodzie osobistym. Prawidłowy PESEL

•

ma 11 cyfr)

•

osobisty podpis.

z pracy, a także

Złożony podpis trzeba od razu sprawdzić. Poinformuj

zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej, biblioteki,

daną osobę, że pod tym projektem ustawy można

kawiarni, pralni, szkoły itp. Każdy podpis jest ważny!

podpisać się tylko raz, aby nie podpisywała się

Zbierając podpisy, warto mieć przy sobie:

ponownie na innych formularzach.

przyjaciółek, kolegów i koleżanek

•

co najmniej dwa wydrukowane formularze

Kto może zbierać podpisy

(jeden z nich można oddać komuś, kto zgłosi

Podpisy pod projektem ustawy zbierać może każdy!

chęć zbierania podpisów)

Oczywiście, zbieranie ich na ulicy, wśród ludzi, których

kieszeniach, żeby łatwo było je znaleźć

•

twardą podkładkę

•

kilka

sprawdzonych

Wypełnione formularze wysyłamy na adres Komitetu:
Piwo Pod Chmurką
ul. Nowy Rynek 7/3
70-533 Szczecin

długopisów

w

różnych

koniecznie z dopiskiem „komitet”!

