
Witam serdecznie 
Pragnę poinformować, że dzięki Państwa aktywności i poparciu akcji zbierania podpisów pod Obywatelską 
Inicjatywą  Ustawodawczą  wprowadzenia  nauki  gry w  szachy do  szkół  mam wiele  optymizmu  i  coraz 
większą  determinację  by podejmować kolejne  kroki.  9 maja  2009 roku w MDK w Przemyślu  został 
zawiązany  komitet,  który  uruchomił  procedurę.  Od  9  maja  2009  roku  zbieraliśmy  pierwszy  tysiąc 
podpisów niezbędnych do zgłoszenia Marszałkowi Sejmu RP inicjatywy wraz z projektem ustawy. Wszelkie 
informacje  ukazują  się  i  będą  ukazywać  się  na  stronach  http://mkarasinski.pl  oraz  na  stronie  http://s-
kksprzemysl.pl.  Tam też  znajdzie  się  harmonogram przewidywanych  i  niezbędnych  działań.  Krąg  osób 
zaangażowanych  jest  coraz  większy.  Musimy  mieć  przedstawicieli  w  całej  Polsce.  Liczę  na  Państwa 
wsparcie, zarówno w zbieraniu podpisów jak i pozyskiwaniu naszych przedstawicieli ( zbierających podpisy) 
w  każdym  województwie,  powiecie,  mieście,  gminie.   19  października  2009  roku  Pan  Bronisław 
Komorowski Marszałek Sejmu RP wyraził zgodę na zbieranie 100 000 podpisów. 

Pamiętaj o zasadach zbierania podpisów. 

1. Podpisy należy zbierać TYLKO na formularzu zamieszczonym na stronie Komitetu - http://mkarasinski.pl 
lub http://s-kksprzemysl.pl. 

2. Termin zbierania 100000 podpisów – do 18 stycznia 2010 roku.
 
3. Formularze wypełnione zebranymi podpisami należy wysłać na adres: 

37-700 Przemyśl, Ul.Św.Józefa 6 
z dopiskiem 

,,Szachy do szkół”

4. Poparcia można udzielić jeden raz. Nie wolno podpisywać się więcej niż raz pod inicjatywą np. na innych 
listach. 

5. Osoby zbierające podpisy powinny podpisać się - u dołu listy. 

6. Poparcia inicjatywie mogą udzielać poprzez podpisanie się na liście tylko osoby pełnoletnie będące 
obywatelami Polski. Nie można kreślić i poprawiać zapisów. Poprawiony lub kreślony zapis podlega 
wykreśleniu i nie będzie liczony. 

Osoba deklarująca poparcie misi podać pełne dane wg. Wzoru tj.: 
- imiona ( imię ),
- nazwisko,
- adres zamieszkania 
( kod miejscowości, ulicę numer domu i mieszkania – bez używania skrótów np. P-śl tylko Przemyśl),
- numer PESEL,
- podpis osobisty.

7. Osoby zbierające podpisy muszą być również pełnoletnie. 

8. Przedstawiając osobom składającym podpis projekt ustawy należy informować o uzasadnieniu ( projekt 
wraz z uzasadnieniem są dostępne na stronie: http://mkarasinski.pl lub http://s-kksprzemysl.pl. 

9. Nie można zmieniać wzoru druku zbierania podpisów!

Bardzo dziękuję za zaangażowanie i wszelkie wsparcie udzielane akcji zbierania podpisów.
Życzę  dużo  zdrowia  i  powodzenia  w  życiu  osobistym oraz  Naszej  Wspólnej  Akcji,,Szachy  do  
szkół”.

 Z poważaniem
          Maciej Karasiński


