
 

 

Instrukcja akcji STOP TYRANII PLUS 
dla uczestników akcji po 24 października 2022 roku 

 
1. Ogólnopolska akcja STOP TYRANII PLUS, zainaugurowana 24 października 2022 roku, jest 

realizowana przez szereg tygodni, aż do uzyskania zamierzonego efektu polegającego na 
wycofaniu projektu ustawy, bądź też jego zmiana eliminująca wszystkie szkodliwe zapisy. 

2. Osoby zainteresowane udziałem w akcji prosimy o zadeklarowanie w arkuszu rejestracyjnym 
dogodnego dla siebie terminu przeprowadzenia swojej aktywności zgodnie z pkt 3. Dostęp do 
arkusza rejestracyjnego przekazuje sztab akcji drogą poczty elektronicznej z adresu 
StopTyraniiPlus@gmail.com.  

3. Akcja polega na: 

 przeprowadzeniu konferencji prasowej pod wybranym biurem poselskim (korzystamy z 
przygotowanego przekazu na konferencję prasową); 

 złożenie przygotowanego pisma do posła i/lub posłów. 
4. Z aktywności opisanych w punkcie 3, zgodnie z ustaleniami ze sztabem akcji, wykonujemy 

transmisję na żywo lub dokonujemy nagrania, z którego pliki wysyłamy do sztabu na adres 
StopTyraniiPlus@gmail.com. 

5. Do konferencji prasowej potrzebujesz: 

 telefon z dobrym aparatem do transmisji na żywo, umocowany na statywie, połączony z 
mikrofonem (trzymanym na statywie mikrofonowym przed mówcami lub w ręku przez 
mówców); 

 operatora telefonu, który zadba o jakość transmisji; 

 według uznania, kartonowe transparenty z hasłami akcji; 

 mile widziana dodatkowa osoba do wykonania fotorelacji, której materiał po przesłaniu do 
sztabu akcji na adres StopTyraniiPlus@gmail.com zostanie opublikowany na stronie akcji 
na Facebooku; 

 zaprosić lokalne media na konferencję prasową z jedno lub dwudniowym wyprzedzeniem 
w stosunku do planowanego terminu konferencji prasowej oraz wysłać przypomnienie w 
godzinach porannych w dniu konferencji. 

6. Bezpośrednio po konferencji prasowej, wysyłamy do znanych nam lokalnych mediów notkę 
prasową oraz kilka (od 2 do 4) dobrych zdjęć. 

7. Rekomendujemy, aby z czynności przekazania pisma do posła również zrealizowanie nagranie 
wideo. Plik z nagraniem prosimy przesłać do sztabu akcji w celu opublikowania w mediach 
społecznościowych akcji. 

8. Zachęcamy Państwa także do indywidualnych form wywierania presji w ramach naszej akcji, 
poprzez wysyłanie wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz indywidualnego sprzeciwu 
bezpośrednio do MSWiA – gotowe szablony pism dostępne na stronie www.PolskieVeto.com. 

9. Każdą Państwa aktywność w ramach tej akcji prosimy o oznaczenie na własnych mediach 
społecznościowych hasztagiem #StopTyraniiPlus. 

10. Spis wszystkich plików w ramach akcji, które otrzymujecie Państwo do dyspozycji: 

 STP01 – instrukcja akcji Stop Tyranii Plus; 

 STP02 – wniosek o dostęp do informacji publicznej do MSWiA; 

 STP03 – pismo ze sprzeciwem wysyłane indywidualnie do MSWiA; 

 STP04 – pismo do posła składane osobiście; 

 STP05 – pismo do posła składane przez organizacje; 

 STP06 – instrukcja ogólna przeprowadzenia konferencji prasowej; 

 STP07 – przekaz medialny dotyczący ustawy o ochronie ludności; 

 STP08 – nota prasowa w sprawie akcji Stop Tyranii Plus. 
 



 

 

Pamiętajmy! Presja ma sens! 
#WsiperaMY #WalczyMY 

#StopTyraniiPlus 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jeśli uważasz, że to co robimy ma sens, to możesz wspierać codzienne działania Fundacji 
Polskie Veto na kilka sposobów: 

 przelew na konto bankowe na numer (mBank): 88 1140 2004 0000 3202 8223 9678, 

tytuł przelewu: „darowizna na cele statutowe”, 

 zasilenie zrzutki pod linkiem https://zrzutka.pl/z/pazdziernik2022, 

 wpłata w dowolnej walucie przez PayPal pod linkiem: www.paypal.me/PolskieVeto. 

 wpłata BLIKiem na numer telefonu fundacji: (+48) 782055515. 

Dziękujemy za każde Wasze wsparcie‼️‼️‼️ 
 

 
 
 

 


