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Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania  najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  

 

Informacja o zasadach zbierania podpisów poparcia dla projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie 
ustalania  najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w 

podmiotach leczniczych 

1. Podpisy mogą zbierać osoby, które uzyskały zgodę Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 

ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania  najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  

2. Podpisy mogą być zbierane wyłącznie na wykazach według wzoru (PDF) udostępnionego przez 

Komitet, który zawiera pełną nazwę Komitetu oraz tytuł popieranej ustawy. Formularz wykazu 

dostępny jest: 

• na stronie internetowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – 

www.ozzpip.pl  

• na stronie systemu informatycznego OZZPiP SORGA – www.ozzpip.sorga.pl 

• u Przewodniczących Regionów OZZPiP  

UWAGA: Na wykazie może znajdować się maksymalnie 10 podpisów. Zabrania się edycji lub 

jakichkolwiek modyfikacji wzoru wykazu!!! 

3. W wykazie zawarte są dane osobowe. Osoba zbierająca podpisy bierze odpowiedzialność  

za bezpieczeństwo wykazu i danych tam zawartych, ale zapewnienie poszanowania prywatności osób 

wpisujących się do wykazu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obowiązkami. Wystarczy, by wykaz 

znajdował się pod nadzorem osoby zbierającej podpisy. Osoba zbierająca podpisy nie powinna 

udostępniać wypełnionych wykazów, w szczególności do kopiowania lub robienia zdjęć.  Jeżeli osoba 

składająca podpis zobaczy dane innych osób podpisanych na liście, RODO nie ma do niej zastosowania.  

4. W miejscu zbierania podpisów obywateli musi być wyłożony do wglądu projekt ustawy wraz  

z uzasadnieniem.  

5. Podpis poparcia może złożyć wyłącznie obywatel polski mający prawo wybierania do Sejmu, czyli: 

• musi mieć ukończone 18 lat, najpóźniej w dniu składania podpisu, 

• nie może być ubezwłasnowolniony na mocy orzeczenia sądu, 

• nie może być pozbawiony praw publicznych na mocy orzeczenia sądu. 

6. Zakazane jest: 

• zbieranie podpisów na terenie urzędów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego, innych komunalnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz sądów, 

• zbieranie podpisów na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich 

normalne funkcjonowanie,  

• zbieranie podpisów na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej i skoszarowanych jednostek podległych ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych, 

• prowadzenie agitacji na terenie szkół wobec uczniów. 

7. Obywatele udzielają poparcia projektowi: 

• podając lub wpisując wyraźnie i czytelnie: 

− pełne imię (dwa imiona, jeżeli są wpisane w aktach stanu cywilnego) oraz nazwisko,  
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− adres zamieszkania (jest to adres zameldowania podawany w dokumentach do korespondencji 

urzędowej) – miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu – nie wpisywać kodów pocztowych, nie 

stosować skrótów miejscowości np. „W-wa”, „Sz-n”, itp.  

− numer ewidencyjny PESEL – zawsze musi się składać z 11 cyfr – nie wpisywać numerów 

dowodów tożsamości; jeżeli nie ma prawidłowego PESEL podpis będzie nieważny;  

• składając własnoręczny podpis – może to być podpis czytelny lub nieczytelny.  

8. Należy upewnić się, że osoba udzielająca poparcia, nie zrobiła tego już wcześniej, w innym miejscu lub 

przy zbieraniu pierwszego 1000 podpisów. 

9. Zgodnie z ustawą nie ma możliwości wycofania raz udzielonego projektowi poparcia. 

10. Podpisy zbieramy do dn. 30 kwietnia 2023r.  

11. Czynności po zgromadzeniu podpisów na formularzach wykazu: 

• należy zweryfikować prawidłowość podpisów na każdym wykazie, 

• informację o liczbie zebranych podpisów poparcia należy przekazywać raz na dwa tygodnie do osoby 

koordynującej zbieranie podpisów w danym Regionie,  

• dla ułatwienia liczenia liczby podpisów, zgromadzone wykazy należy podzielić na dwie grupy:  

− pierwsza grupa, wykazy zawierające prawidłowe wpisy 10 obywateli popierających projekt,  

− druga grupa wykazy, w których liczba prawidłowych wpisów jest mniejsza niż 10 (niewypełnione 

lp., braki lub błędy dyskwalifikujące prawidłowość podpisu); 

12. wykazy pełne i niepełne należy pakować w odrębne paczki z informacją ile zawierają prawidłowych 

podpisów poparcia i przekazywać do osoby koordynującej zbieranie podpisów w danym Regionie  

13. W sprawach związanych ze zbieraniem podpisów poparcia należy:  

• dzwonić na telefon 605 189 277  

• pisać na mail komitet@ozzpip.nazwa.pl  

• kontaktować się z Przewodniczącą danego Regionu  

Akty prawne na podstawie, których zbierane są podpisy poparcia: 

• ustawa  z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2120) 

• rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru 

wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy 

ustawodawczej (Dz. U. z 1999 r. poz. 893) 
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