……………………………………………

miejscowość, data

Wojewoda Wielkopolski
poprzez
Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu

WNIOSEK
O WYRAŻENIE ZGODY NA CYKLICZNE ORGANIZOWANIE ZGROMADZEŃ1
Uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………..………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
1. DANE ORGANIZATORA ZGROMADZEŃ
1) Imię i nazwisko:
………………………………………………………………….……………………………
2) Numer PESEL

albo

rodzaj

i

numer

dokumentu

tożsamości,

w przypadku

osoby

nieposiadającej numeru PESEL:

.................................................................................................................................................
1 Wniosek powinien spełniać wymagania formalne wymienione w art. 10 oraz art. 26a ust. 2 ustawy z dnia 24
lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2015 poz. 1485 ze zm.), tj. informacje zawarte w niniejszym
formularzu.

.................................................................................................................................................
3) Adres do korespondencji:
Miejscowość: ……………………………………………………..…………………………
ulica, nr domu, nr lokalu: …………………..……………………………………………….
kod pocztowy: ………………………..………….………………………………………….
4) Adres poczty elektronicznej: ………...……………...………………………………………
5) Numer telefonu kontaktowego: …………………………………….……………………….
2. DANE ORGANIZATORA ZGROMADZEŃ – w przypadku, gdy organizatorem
zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja
1) Nazwa:
…………………………………………………….…………………………...……….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...
………..……
2) Adres siedziby:
Miejscowość: …………….…………………………………………………………………
ulica, nr domu, nr lokalu: …….…………………………………………………………….
kod pocztowy: ……………….………………………….………………………………….
3) Imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora:
………………………………………………………..……...………………………………
a) numer PESEL (albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby
nieposiadającej numeru PESEL) osoby składającej wniosek w imieniu organizatora

zgromadzenia:

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
b) adres do korespondencji:
miejscowość: ……………………..…………………………………………………………
ulica, nr domu, nr lokalu:………………………...………………………………………….
kod pocztowy: ……………………..….…………………………………………………….

c) adres poczty elektronicznej: ………………………………...…………………………...
d) numer telefonu kontaktowego: …………….…………………….………………………
3. DANE PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZEŃ
1) Imię i nazwisko:
……………………………………………………………………………….………………
2) Numer PESEL (albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby
nieposiadającej
numeru PESEL):

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3) Adres do korespondencji:
Miejscowość: …………………………..……………………………………………………
ulica, nr domu, nr lokalu: ……….…….…………………………………………………….
kod pocztowy: …………………….…….………………………….……………………….
4) Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………..……………
5) Numer telefonu kontaktowego: ……….………………………………….…………………
4. INFORMACJE O ZGROMADZENIU
1) Cel, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie:
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………….
………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………..
………………………………………………………………………
2) Nazwa zgromadzenia:
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..
…………………………………………………
3) Daty, godziny i miejsce rozpoczęcia:
………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………..
…………..…………………….……………………………………………..
……………….………………………………….…….…………………
4) Przewidywane czasy trwania:
………………………………………………………...…….……………………………….
5) Przewidywana liczba uczestników:
…………………………….…………………………………………………………………
6) Ewentualna trasa przejścia, ze wskazaniem miejsca zakończenia:
………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………..
……………………………………………………..…………………………….……….
………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
…………….………
7) Informacja o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia,
o ile organizator je zaplanował:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………….………

………………………………………….
podpis organizatora
lub osoby składającej wniosek w imieniu organizatora, którym
jest osoba prawna lub inna organizacja

UWAGI:
1. Wniosek o Wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń należy przekazać do organu
Wojewody w taki sposób, aby dotarł nie później niż 7 dni przed planowanym pierwszym
zgromadzeniem.
2. Do wniosku o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń należy dołączyć:
1) Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego
wyznaczenia,
2) Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
- format zdjęcia - 35 x 45 mm,
3) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne
organizowanie zgromadzeń w wysokości 10 zł.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w
Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
realizacji ustawowych zadań wojewody oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem, w tym:
- ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.),
jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

