
INSTRUKCJA ZBIERANIA PODPISÓW POD PETYCJĄ 

 

1. Zbierający podpisy 

otrzymuje plik:                

0 petycja.pdf. 

Dokument składa 

się z treści żądania 

oraz tabeli na 

podpisy. Należy 

wydrukować 

zarówno treść 

petycji z 

uzasadnieniem jak 

i tabelę. Należy 

wydrukować po 

jednym komplecie 

(petycja+tabela) 

na każdy skład 

węgla / punkt 

zbierania 

podpisów członka  

IGSPW. Tabela na 

podpisy wygląda 

tak jak wskazana 

obok (obok 

przykładowy wzór 

wypełnienia 

tabeli): 

 

 

 

 

 

 

 

2. Chętni do złożenia podpisu pod petycją mają prawo zapoznać się z treścią petycji i uzasadnieniem do 

niej. Przed wypełnieniem danych i podpisaniem się, składający podpis powinien zapoznać się z treścią 

informacji zamieszczonych nad tabelą. Są to informacje na temat udzielenia upoważnienia Izbie do 

złożenia petycji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Prosimy Zbierających podpisy o niewypełnianie pierwszej kolumny tabeli oznaczonej „LP” oraz nie 

wypełnianie numeru strony w prawym dolnym rogu pod tabelą. Liczby te zostaną wypełnione po 

zebraniu przez Izbę wszystkich kartek z podpisami. 

4. Składający podpis muszą wypełnić wszystkie trzy kolumny z oznaczeniem „Danych Podmiotu”, „Adresu” 

oraz „Miejscowość, Data i Podpis”. Prosimy o czytelne wypełnianie tabeli. 

5. Każdy podmiot zbierający podpisy, na każdej kartce z wypełnionymi danymi, powinien przybić swoją 

pieczątkę, aby było wiadomo w jakim miejscu (Miejscowości i firmie) były zbierane podpisy. Jeżeli 

pieczątka jest na tyle mała, że zmieści się na stronie z tabelą nie zasłaniając danych osób podpisujących 

się, to można ją umieścić pod tabelą. Jeżeli pieczątka jest duża, można ją przybić na odwrocie kartki. 

 

 



 

6. Zbierający podpisy, którzy 

są członkami Izby, dla celów 

wewnętrznych, związanych 

z ochroną danych 

osobowych, otrzymają od 

Izby pisemne upoważnienia 

do przetwarzania danych 

osobowych. Członkowie 

otrzymają plik 

niewypełnionego 

upoważnienia (2 członek 

IGSPW - upowaznienie do 

zbierania podpisow.pdf), 

który muszą wydrukować i 

wypełnić danymi firmy oraz 

danymi osobowymi osoby 

upoważnionej (imię 

nazwisko miejsce 

zamieszkania).                   

W upoważnieniu jako osoba 

reprezentująca członka a 

więc osoba upoważniona, 

wpisywany będzie 

pracownik, którego Członek 

Izby wyznacza i upoważnia 

do zbierania podpisów. 

Osoba upoważniona musi 

podpisać się na 

upoważnieniu (w miejscu na 

samym dole kartki) pod 

oświadczeniem o 

zapoznaniu się z przepisami 

prawnymi i regulacjami z 

zakresu ochrony danych 

osobowych. Tak 

wypełnione upoważnienie 

w oryginale należy przesłać 

listem poleconym na adres: 

Izba Gospodarcza 

Sprzedawców Polskiego 

Węgla ul. Lompy 14, 40-955 

Katowice lub dostarczyć 

osobiście. Izba prowadzić 

będzie we własnym zakresie rejestr takich upoważnień. Wzór wypełnionego upoważnienia 

zamieszczono obok. 

7. Jeżeli Zbierający podpisy będzie chciał upoważnić więcej niż jedną osobę, należy wypełnić odrębne 

upoważnienia dla każdej osoby. 

8. Administratorem Danych Osobowych pozostaje Izba.  

9. Podpisy zbieramy do odwołania. Planowany termin zakończenia akcji to 30 września 2017r. 

10. Po zebraniu podpisów, kartki z tabelami należy przekazać izbie, osobiście lub przesłać listem 

poleconym na adres: Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla ul. Lompy 14, 40-955 Katowice, 

z dopiskiem „Petycja” 



 

UWAGA:  

▪ KAŻDY ZBIERAJĄCY PODPISY MUSI PRZEDSIĘWZIĄĆ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, ABY 

DANE OSOBOWE NIE ZOSTAŁY PRZEKAZANE OSOBOM NIEUPRAWNIONYM. NIE 

WOLNO ZATEM POZOSTAWIAĆ BEZ NADZORU KARTEK Z PODPISAMI. 

▪ W CZASIE GDY NIE SĄ ZBIERANE PODPISY, KARTKI Z TABELAMI I DANYMI OSOBOWYMI 

MUSZĄ BYĆ ZAMKNIĘTE W SZAFCE, SZUFLADZIE ITP., TAK ABY OSOBY 

NIEUPRAWNIONE NIE MIAŁY DO NICH DOSTĘPU. 

▪ KAŻDY ZBIERAJĄCY PODPISY NIE MOŻE SKANOWAĆ, KOPIOWAĆ LUB PRZEPISYWAĆ 

ORAZ WPROWADZAĆ DO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LUB W JAKIKOLWIEK INNY 

SPOSÓB PRZEKAZYWAĆ DANYCH ZAMIESZCZONYCH W TABELACH PRZEZ OSOBY 

PODPISUJĄCE SIĘ. 

 


