
Instrukcja zbierania podpisów pod obywatelskim            
projektem ustawy w celu wprowadzenia renty wdowiej. 

1. Do zbierania podpisów należy wykorzystać tylko i wyłącznie wzór listy obywateli 

popierających obywatelski projektowi ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w ce-

lu wprowadzenia renty wdowiej, który jest dostępny do pobrania na stronach inter-

netowych: Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP www.fssm.pl   oraz  

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - www.zzwp.pl.  

2. Podpisy złożone na innych wzorach, niezgodnych z ustawą będą nieważne. 

3. Podpisy mogą składać tylko osoby pełnoletnie z obywatelstwem polskim. 

4. Osoba zbierająca podpisy powinna mieć nakładkę do zasłaniania danych innych 

osób, które złożyły podpis (RODO) – może to być po prostu nieprześwitująca kart-

ka, którą zasłonisz wyższe rzędy podpisów. 

5. Przy zbieraniu podpisów, należy podać: 

 Pełne imię (imiona) oraz nazwisko. W razie posiadania dwu imion należy podać 
oba.  

 Dokładne miejsce zamieszkania – kod pocztowy, miejscowość, ulicę oraz nu-

mer domu i lokalu. Nie można podawać nazw skrótowych, takich jak: K. 

Koźle, W-wa, Wro, znaków takich jak: „—〃— ”, „j.w.” i tym podobnych. 

 Czytelny, 11 cyfrowy numer PESEL. Nie można wpisywać w tej rubryce 

numeru dowodu osobistego zamiast PESEL. 

6. Wszystkie dane należy wpisywać wyraźnie. 

7. Nie poprawiać błędów. W razie popełnienia błędu należy przekreślić błędny wpis, a 
w kolejnym wierszu wpisać poprawny.  

8. W miejscach zbierania podpisów obywateli musi być wyłożony do wglądu projekt 
Ustawy oraz klauzula informacyjna  RODO . Oba dokumenty są dostępne do po-
brania na ww. stronach internetowych. Na tych stronach znajdują się także skróco-
ne założenia projektu. Osoba zbierająca podpisy powinna mieć ze sobą projekt 
ustawy.  

9. Nie wolno zbierać podpisów na terenie urzędów administracji rządowej i administra-
cji samorządu terytorialnego oraz sądów, na terenach wojskowych i podległych MON. 

Podpisane listy należy przekazać lub przesłać listem poleconym na adres. 
 

Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych 

ul. Piękna 31/37 lok. 100/U1 

00-677 Warszawa 

lub 

Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej 

ul. Żeromskiego 9/9 

44-300 Wodzisław Śląski 

Otrzymane podpisy – niezwłocznie prześlę na adres FSSM 

 

http://www.fssm.pl/
http://www.zzwp.pl/

