
PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZE ZROZUMIENIEM !!! 

     Możliwe, że jesteście już w posiadaniu materiałów dotyczących sposobu zbierania 

podpisów, niemniej prześlę wszystkie pliki, które są dostępne na stronie  fssm.pl  . 

Zapoznajcie się z materiałami dokładnie. Jeśli będziecie przekazywali wykazy dalej, to 

powinniście wysyłać je w pakiecie tzn. dołączać wszystkie pliki dotyczące naszej ustawy. 

Najlepiej jeśli prześlecie tego maila osobie zbierającej podpisy. Pamiętajcie, żeby przeszkolić 

te osoby, udzielić im niezbędnego instruktażu. Jeśli będziecie zbierali podpisy w małych 

społecznościach, wśród wąskiej grupy znajomych, to dopytajcie, czy już nie poparli naszego 

projektu (jedna osoba może podpisać się tylko raz). Teraz napiszę to co jest zawarte w pliku 

nr 5 "INSTRUKCJA wypełniania WYKAZU", koniecznie przeczytać instrukcję , trzeba 

się tego nauczyć na pamięć, to jest nasz elementarz. 

 

1. Podajemy imię lub dwa imiona jeśli mamy taki zapis w dowodzie. 

 

2. Jeżeli ktoś posiada nazwisko dwuczłonowe wpisujemy dwa człony. 

 

3. Podajemy adres zamieszkania a nie zameldowania (jeśli poparcia udziela "słoik" z 

Grójca, mieszkający w Warszawie, to podaje adres warszawski. Podpisać może również 

murzyn, mieszkający w Chicago, jeśli ma ukończone 18 lat, obywatelstwo polskie i czynne 

prawo wyborcze-podajemy adres z Chicago). 

 

4. Wpisujemy cała nazwę miejscowości i kod pocztowy, pełną nazwę ulicy z numerem 

domu i mieszkania ( ma być ul. Powstańców Warszawy, a nie ul. Powstańców W-wy, ul. 

Powstańców Śląskich, a nie ul. Powst. Śląskich ) ! Ma być Warszawa, a nie W-wa, Grodzisk 

Mazowiecki, a nie Grodzisk Maz.) 

 

 5. Jeden wpis podpisującego zajmuje jeden wiersz, nie wychodzimy z literami poza nie. 

PESEL jedna cyfra w jednej kratce ! 
 

6. Jeżeli ktoś się pomyli i chce dokonać zmian należy wykreślić wpis z całego pola i 

wpisać w następnym polu /linii/ 
 

7 . Starajmy się jak najmniej gryzmolić na karcie, unikać skreśleń i poprawek ! 

 

8. Najlepiej wypełniajmy rubryki drukowanymi literami. 

 

9. Na karcie nie robić żadnych notatek. 

 

10. Gdybyście zbierali podpisy "na ulicy", to pamiętajcie, że jeśli ktoś zniszczy Wam wykaz, 

to należy zawiadomić Policję (jest to karalne). Zwracajcie również uwagę na dziwne 

zachowania podpisujących, może to być jakiś czubek, który zniszczy wykazy. 

 

     Na terenie Warszawy i okolic działa kilku koordynatorów- wolontariuszy (wielkie 

podziękowanie za pomoc). Jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć do tak zacnego grona, to 

zapraszam. Praca nie jest fizyczna, a tym samym ciężka. Każdy z Was może być tzw. 

koordynatorem. 

1. Szałaj Teresa- Pruszków, Grodzisk tel. 500 055 634 

2. Krawczyk Joanna- Ochota tel. 502 879 693 

3. Pyłka Anna- Ochota (Śródmieście) tel. 502 097 024 

http://fssm.pl/


4. Krzyżewska Olga- Mokotów tel. 604 890 031 

5. Wieloch Katarzyna- Śródmieście tel. 501 103 654 

6. Majchrowska Jolanta- Wołomin tel. 501 192 042 

7. Wiśniewski Mariusz- Mokotów tel. 695 507 432 

8. Tatiana Aksamit- Tarchomin tel. 668 046 921 

Na chwilę obecną tylko tyle osób zgłosiło się w Warszawie. Możecie przekazywać im 

wypełnione wykazy (po wcześniejszym umówieniu się), jeśli będziecie mieli jakieś pytania 

próbujcie się z nimi kontaktować, powinni Wam pomóc. Zaglądajcie również na stronę 

Federacji, adres wyżej. Za kilka dni będzie przygotowana ulotka, w której w prostych 

słowach będzie opisane, co zmienia nasza ustawa. 

 

       Przy okazji chciałem prosić o aktywną walkę z reżimem. Sprawy bieżące: 

1. szukam sali na 100-150 osób, żeby przekazać gorące tematy, jeśli ktoś z Was ma dojście do 

sali, to piszcie 

 

2. poszukujemy ludzi do wystąpień medialnych, opiszcie swoją karierę zawodową (krótko) i 

prześlijcie na maila 

 

3. tworzymy bazę danych osób "ze znajomościami", jeśli macie dojście do osób, które mogą 

nam pomóc (politycy, media, celebryci, autorytety, organizacje społeczne), piszcie na mail. 

 

Kontakt ze mną macie mailowy, będę starał się odpowiadać na bieżąco.  

Koordynatorzy walą telefonicznie bez kolejki. :) 
A. 
 


