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dotyczący inicjatywy ustawodawczej FSSM RP 

W związku z pojawianiem się na niektórych portalach społecznościowych nieścisłych 
informacji dotyczących inicjatywy ustawodawczej FSSM i rozpoczętej w dniu 
wczorajszym (podczas „Marszu Wolności”), akcji zbierania podpisów popierających 
projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego  1994 r.  o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji (…), informujemy: 

1. Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb 
Mundurowych RP (dalej: Komitet) ds. obywatelskiej ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 
lutego  1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) został już 
powołany i rozpoczął swoją działalność. 

2. Pierwszym zadaniem Komitetu było przygotowanie projektu ustawy, a następnie po 
zebraniu 1000 podpisów i przygotowaniu niezbędnych dokumentów, zostanie złożone do 
Marszałka Sejmu „Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu”. Zawiadomienie to będzie 
zawierać: 
      1) pełną nazwę Komitetu oraz adres jego siedziby, 
      2) wykaz osób wchodzących w skład Komitetu, 
      3) imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL Pełnomocnika 
Komitetu oraz jego zastępcy, 
      4) projekt ustawy, 
      5) wykaz 1000 podpisów obywateli popierających projekt. 
Po spełnieniu ww. warunków, Marszałek Sejmu, w  terminie 14 dni od otrzymania 
naszego Zawiadomienia,  wyda Postanowienie o jego przyjęciu, które niezwłocznie 
doręczone będzie Pełnomocnikowi naszego Komitetu. Z chwilą przyjęcia Zawiadomienia, 
Komitet nabywa osobowość prawną. 

3. Po otrzymaniu od Marszałka Sejmu „Postanowienia o przyjęciu zawiadomienia”, 
Komitet ogłosi, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, fakt nabycia osobowości prawnej, 
adres siedziby oraz miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. 
Z tą chwilą rozpoczniemy kampanię promocyjną na rzecz projektu ustawy oraz zbieranie 
(co najmniej) 100 tys. wymaganych podpisów obywateli popierających nasz projekt 
ustawy.  
Uwaga!  Szczegółowe instrukcje dotyczące zbierania podpisów osób popierających 
projekt ustawy zostaną przesłane utworzonym Komitetom Protestacyjnym. 

4. Projekt ustawy, wraz z załączonym wykazem podpisów 100 tys. obywateli, wniesie do 
Marszałka Sejmu Pełnomocnik Komitetu, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty 
postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu „Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu”. 

Wszystkich zainteresowanych informowaniem na forach internetowych o naszej 
inicjatywie prosimy o uwzględnienie treści niniejszego  Komunikatu. 



Treść Komunikatu przygotowano na podstawie z ustawy z 24 czerwca 1999 r. o 
wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli oraz rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, 
którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy 
ustawodawczej.  

  
 


