Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.

PANSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-803-11/15

Informacja dotycz^ca zawiadamiania Panstwowej Komisji Wyborczej przez fundacje
o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziahi w kampanii referendalnej
w programach radiowych i telewizyjnych, w zwi^zku z referendum ogolnokrajowym
zarzqdzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r.
Przepisy

ustawy

z

dnia

14

marca

2003

r.

o

referendum

ogolnokrajowym

(Dz. U . z 2015 r. poz. 318) stanowi^, ze podmiotami uprawnionymi do udziahi w kampanii
referendalnej

w programach radiowych i telewizyjnych s^: partie polityczne, kluby

poselskie, kluby senatorskie, kluby parlamentame, stowarzyszenia lub inne organizacje
spoteczne, a takze fundacje, spehiiaj^ce warunki okreslone w wymienionej ustawie.
Podmioty te uprawnione s^ takze do zgtaszania kandydat6w na czlonkow obwodowych
komisji wyborczych do spraw referendum.
1. Do udziahi w kampanii referendalnej

w programach radiowych i telewizyjnych

w zwi^zku z referendum uprawniona jest fundacja, ktora spetnia nast^puj^ce warunki:
1) zostata zarejestrowana

lub zgloszona, zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami,

niepozniej nit na rok przed dniem ogtoszenia postanowienia o zarz^dzeniu
referendum, tj. nie p6zniej niz 19 czerwca 2014 r.;
2) prowadzi dzialalno^d zwi^zan^ z przedmiotem referendum, a dzialahiosc ta mie^ci
si? w zakresie jej cel6w statutowych.
2. Organ reprezentujacy fundacj? na zewnatrz (zarzad fundacji) zawiadamia Panstwowq
Komisj? Wyborcz^ o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziahi w kampanii
referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych.
3. Zawiadomienie to musi bye dokonane najp6zniej w 40 dniu przed dniem referendum,
tj. najpozniej w dniu 28 lipca 2015 r. (wtorek) do godz. 16.15 (art. 48 ust. 2 ustawy
o referendum og61nokrajowym).

-24. Zawiadomienia mozna

skiadac

w

siedzibie

Panstwowej

Komisji

Wyborczej

wWarszawie przy ul. Wiejskiej 10, od dnia ogloszenia w Dzienniku Ustaw
postanowienia

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarz^dzeniu

referendum.

Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z zal^cznikiem (zal^cznikami) mote bye takze
w inny sposob dor^czone Panstwowej Komisji Wyborczej (np. za po^rednictwem
upowaznionej osoby, poczt^ lub przesylk^ kuriersk^). W razie wystania zawiadomienia
pocztq lub przesytk^ kuriersk^ o dotrzymaniu terminu ztozenia zawiadomienia
rozstrzyga data wp!ywu przesyiki do Panstwowej Komisji Wyborczej, a nie data jej
nadania (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).
5. Zawiadomienie

musi

zawiera(3

oznaczenie

organu

fundacji

uprawnionego

do reprezentowania jej na zewnatrz, od ktorego pochodzi zawiadomienie oraz miejsce
i dat? jego sporz^dzenia. Ze wzgledow organizacyjno-porz^dkowych poi^dane jest
podanie, nauzytek Panstwowej Komisji Wyborczej, danych kontaktowych do fundacji
(adresu, numerow telefonow i faksow, adresow e-mail).
6. Zawiadomienie podpisuje osoba (lub osoby) uprawniona do podpisywania dokument6w
zarz^du fundacji upowaznionego do reprezentowania jej na zewnatrz.
(wzor zawiadomienia o zamiarze skorzystania przez fundacje z uprawnienia do udziahi
w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych stanowi zatqcznik
nr 1 do niniejszej informacji).
7. Do zawiadomienia zal^cza si? uwierzytelniony statut fundacji i za^wiadczenie
albo oswiadczenie o wpisie fundacji do rejestru w Krajowym Rejestrze Sadowym
(lub uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru S^dowego) fundacji. Uwierzytelnienia
kserokopii odpisu moze dokonac czionek zarzqdu fundacji uprawniony do podpisywania
dokumentow w imieniu zarzqdu fundacji. Mozliwe jest rowniez zaiqczenie kserokopii
odpisu przedstawiajqc jednoczesnie do wglqdu oryginal odpisu.
Uwaga!
Oswiadczenie o wpisie do rejestru w Krajowym Rejestrze Sqdowym skiada si^ pod
rygorem odpowiedzialnosci

karnej za skiadanie faiszywych

zeznan. Skiadajqcy

oswiadczenie jest obowiqzany do zawarcia w nim klauzuli nast^pujqcej tresci: „ Jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie fatszywego oswiadczenia. ". Klauzula
tazast^puje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za skiadanie faiszywych

-3zeznan. (Wzor oswiadczenia o wpisie fundacji do rejestru w Krajowym Rejestrze
Sqdowym stanowi zaiqcznik nr 2 do informacji).
8. Zawiadomienie przyjmuje

i wst^pnie sprawdza wyznaczony cztonek

Panstwowej

Komisji Wyborczej lub sekretarz Komisji albo pracownik Krajowego Biura Wyborczego
upowazniony przez sekretarza Komisji, w czasie godzin pracy Krajowego Biura
Wyborczego, tj. od poniedzialku do pi^tku od godziny 8.15 do godz. 16.15. Przyjmuj^cy
zawiadomienie

wst^pnie

sprawdzi,

czy

spelnia

ono

warunki

ustawowe

oraz czy do zawiadomienia dc^^czono wla^ciwe dokumenty, o ktorych mowa w pkt 7.
Swoje uwagi dotycz^ce dostrzezonych wad formalnych zawiadomienia przyjmuj^cy
przekaie ustnie osobie skladaj^cej zawiadomienie z zastrzezeniem, ze ostatecznej oceny
poprawno^ci zawiadomienia dokona Panstwowa Komisja Wyborcza.
9. Jezeli

zawiadomienie

speinia

warunki

okreslone

w

ustawie

o

referendum

og61nokrajowym Panstwowa Komisja Wyborcza, na podstawie ztozonych dokument6w,
wydaje

za^wiadczenie

o przyshigiwaniu

uprawnienia

do

udziahi w

kampanii

referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w terminie 3 dni od zlozenia
zawiadomienia; za^wiadczenie to dorecza si? niezwiocznie uprawnionemu podmiotowi,
kt6ry dokonal zawiadomienia.
10. Jezeli zawiadomienie nie spehiia warunk6w okre^lonych w przepisach

ustawy

o referendum ogobiokrajowym, Panstwowa Komisja Wyborcza w terminie 3 dni od dnia
dor?czenia zawiadomienia odmawia wydania za^wiadczenia.
11. Uchwat? Panstwowej Komisji Wyborczej o odmowie wydania zaswiadczenia dor?cza
si? niezwiocznie, wraz z uzasadnieniem, podmiotowi, ktory ztozyt zawiadomienie.
12. Podmiotowi,

kt6remu

Panstwowa

Komisja

Wyborcza

odmowita

wydania

zaswiadczenia, shiiy prawo wniesienia do S^du Najwyzszego skargi na postanowienie
Panstwowej Komisji Wyborczej o odmowie wydania zaswiadczenia. Skarg? wnosi si?
w terminie 3 dni od dnia dor?czenia wnioskodawcy uchwaty o odmowie wydania
zaSwiadczenia.
13. S^d Najwyzszy rozpatruje skarg? w post?powaniu

nieprocesowym, w skladzie

3 s?dzi6w, i wydaje orzeczenie w sprawie skargi w terminie 5 dni. Od orzeczenia S^du
Najwyzszego nie przyshiguje srodek prawny. Orzeczenie dor?cza si? podmiotowi,
kt6remu Panstwowa Komisja Wyborcza odmdwita wydania zaswiadczenia i Panstwowej
Komisji Wyborczej. Jezeli Sqd Najwyzszy uzna skarg? za zasadn^, Panstwowa Komisja

-4Wyborcza niezwiocznie wydaje zaSwiadczenie o przyshigiwaniu temu podmiotowi
uprawnienia

do

udziahi w

kampanii

referendalnej

w

programach

radiowych

i telewizyjnych.
Uwaga!
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego w zwiqzku z art. 92 ust. 1 ustawy
o referendum ogolnokrajowym termin wniesienia skargi do sqdu jest dotrzymany, jezeli
skarga zostanie ziozona w sqdzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu
w odniesieniu do przesyiki listowej rozstrzyga wife nie data nadania przesyiki, lecz data
jej wpfywu do sqdu.

Zast?pca Przewodnicz^cego
Panstwowej Komisji Wyborczej

Wiesiaw Kozielewicz

Zatqcznik nr 1
,dnia

-

- 2015 r.

Panstwowa Komisja Wyborcza
ul. WiejskalO
00-902 Warszawa

ZAWIADOMIENIE
0 zamiarze skorzystania przez fundacj? z uprawnienia do udziahi w kampanii referendahiej
w programach radiowych i telewizyjnych, w zwiqzku z referendum ogobiokrajowym
zarz4dzonym na dzien 6 wrzesnia 2015 r.

. d o rcpre/.cnt6^^ia,j"e!":Dg zswxjf^xrz

zawiadamia o zamiarze skorzystania z uprawnienia do u d z i ^ w kampanii referendalnej
w programach radiowych i telewizyjnych, w zwiqzku z referendum ogolnokrajowym zarz^dzonym
na dzien 6 wrzeSnia 2015 r.

Wojewddztwo

Powiat
Nr
domu

Gnina
Nr
lokalu

MiejscowoSi

-

Poczta

Do zawiadomienia dol^czono:

—

I

uwierzytelniony statut fundacji;

I

za^wiadczenie albo oswiadczenie o wpisie fundacji do rejestru
(lub uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sqdowego) fundacji.

w Krajowym

Rejestrze Sqdowym

Oswiadczenie o wpisie jundacji do rejestru w Krajowym Rejestrze Sqdowym skiada si? pod rygorem
odpowiedzialnoici karnej za skiadanie faiszywych zeznan. Skiadajqcy o^iadczenie jest obowiqzany do zawarc
nim klauzuli nast^pujqcej treici: „ Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlotenle falszywego
oiwiadczenia,". Klauzula ta zast^puje pouczenie organu o odpowiedzialnosci karnej za skiadanie faiszyw
zeznan.

Podpis(y) osoby/os6b upowainionej (ych) do podpisywania
dokumentbw w imieniu organu fundacji

Imi?

Dmgie irai^

Nazwisko
Gmina

H^^mi

Wojew6dztwo
Ulica

Nr

Nr

domu

lokalu

p^'^.^urS^BIIlBWIi

Poczta

: PESE^B^^^^^H

osoby upowainionej do podpisywania dokumentbw w imieniu organu fundacji uprawnionego do reprezeritowania jej na zewnqtrz

OSWIADCZENIE
Ja nizej podpisany(-a) oswiadczam, ze:

Wojew6dztwo

Powiat

Ulica

Nr
domu

•Tondacjajesl^Zafyestra^iTU^
I ewideflcyiniTB

,

Gmina

MiejscowoSd

-

Nr
lokalu

p o 3 nurheTem
.

i

jest wpisana do rejestru w Krajowym Rejestrze Sqdowym.
JednoczeSnie jestem swiadomy(-a) odpowiedzialnosci kamej za ziozenie falszywego
oswiadczenia*.

(podpis osoby upowainionej do podpisywEuiia dokument6w w imieniu oi^anu fundacji)

, dnia

2015 r.

(miejscowo^)

* Klauzula zast^puje pouczenie organu o odpowiedzialnosci kamej za skiadanie faiszywych zeznan.

