
Pełnomocnikowi komitetu (lub jego zastępcy) przysługuje prawo złożerua skargi do
Sądu Najwyższego w terminie 14 dni od otrzymania negatywnego rozstrzygnięcia.

Sąd rozpatruje skargę w terminie 30 dni - wydane postanowienie ma charakter
ostateczny i nie przysfuguje od niego odwołanie.

ETAP III KAMPANIA INFORMACYJNA I ZBIERA}IIE PoDPIsÓw PoD
PROJEKTEM

3 miesiące na kampanię informacyjną orazzebranie 100 tys. podpisów

Po otrzymaniu postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu zawiadomienią komitet
ma ogłosić w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim fakt nabycia osobowości prawnej, adres
komitetu oraz miejsce udostępnienia projektu ustawy do publięznego wglądu. ód tego
momenfu nie można równiez dokonywać jakichkolwiek zrrian, nawet redakcyjnych, w
projekcie ustawy i uzasadnieniu.

Z momentem ogłoszenia, komitet inicjatywy ustawodawczej może rczpocząć
kampanię promocyjną na rzecz projeltu ustawy oraz zbieranie podpisów. Kalrrpania
promocyjna, która polega na publicznym nakłanianiu lub zacĘcaniu do poparcia Ń"kro
ustawy, prowadzona iest na zasadach określonych w kodeksie qyborczym.

Podpisy składai mogą wyłącmie obywalele polscy, spełniający przesłanki:
1. Ukończone 181a!;
2.Nie może być ubezwłasnowolniony na mocy orzeczentasądy;
3.Nie może być pozbawiona praw publicznych;
4.Nie może być pozlrawionapraw wvborc7ych; --

_ Podpisy zbjerane w miejscach, w których jest możlliwość zapoznania się z
wyłożonym do wglądu projektem,

Zabronione:
- stosowanie j akichkolwiek nacisk ów zmieruających do wymuszenia podpisu.
_ zbieranie podpisów na-_terenie_ urzędów administacji rządowej i administacji

samorządu terytorialne go oraz sądów,
- na terenie zakładów pracy w sposób i w forrnachzakJócĄących ich funkejonowanie,
na tełenie jednostek woiskowych
_ na teręnie oddziałów obrony cywilnej,
- na terenie skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw

wewnętrznych.
- na terenie szkół.łcbec uczniów.

Ustawa nie rłakłada żadnych ograniczeń co do osób, które podpisy zbierają _

mogą to być członkłrwie komitetu i inne osoby

Wszelkie materiaĘ pochodzące od komitetu zawierają łvyraźne oznaczenie
komitetu, od którego pochodzą.

Podpisy zbiera się na specjalnie przygotowanych listach - na kazdej stronie zawiera
informację o nazwie kor.'itetu oraz tytule projektu ustawy.


