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        Warszawa, 9 września 2013 r.  

 
 

Drodzy Liderzy! 

W Polsce z przedsiębiorstwami sprzedaży bezpośredniej współpracuje łącznie 890 
tys. osób. Pracę w sektorze w minionym roku podjęło 30 tys. nowych sprzedawców. 
Prym nadal wiodą kobiety, stanowiąc ponad 90% ogółu sprzedawców, ale są wśród 
nas również mężczyźni (6%). Razem stanowimy liczną grupę zawodową i mamy 
niepodważalny wkład w rozwój polskiej przedsiębiorczości i gospodarki. Zależy nam 
na dalszej popularyzacji sektora i wizerunku Forever, dlatego też wspólnie z Polskim 
Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej, którego jesteśmy członkiem, 
wystąpiliśmy z projektem Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej o ustanowienie 
dnia 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej.  

 
Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, powstało w 1994 r. i zrzesza 
16 największych  przedsiębiorstw sektora, wśród których znajduje się również nasza 
firma. Misją Stowarzyszenia jest popularyzacja sprzedaży bezpośredniej, 
podejmowanie inicjatyw na rzecz jej rozwoju, edukacja, integracja środowiska 
oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych firm w kontaktach zewnętrznych. 
Od trzech lat, PSSB regularnie organizuje konferencje poświęcone tematyce 
sprzedaży bezpośredniej oraz jej znaczenia dla rozwoju przedsiębiorczości – Polski 
Dzień Sprzedaży Bezpośredniej. Najbliższa konferencja odbędzie się 17 
października 2013 r., w hotelu InterContinental w Warszawie.  
 
4 września br. Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, podjęła postanowienie o przyjęciu 
zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, 
oddając w nasze ręce dalszy los podjętej inicjatywy. Abyśmy wszyscy wspólnie mogli 
cieszyć się historyczną chwilą ustanowienia Dnia Sprzedaży Bezpośredniej, jesteśmy 
zobowiązani do 1 grudnia 2013 r. zebrać 100 000 podpisów pod projektem ustawy. 
Naszej firmie, w udziale przypadło zebranie co najmniej 15 000 podpisów pod 
projektem ustawy. 
 
Ustanowienie dnia 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej, stworzy 
dogodne warunki do organizacji przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży 
Bezpośredniej nowych wydarzeń społecznych i gospodarczych, zintensyfikuje 
możliwości popularyzacji sektora, jego integrację, a w konsekwencji korzystnie 
wpłynie na nasz wizerunek oraz rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Różnorodne 
korzyści z takiej sytuacji odniosą także sami sprzedawcy/konsultanci w swoich 
relacjach z klientami, poprzez możliwość powołania się na ustawę sejmową, która w 
ich oczach stanie się wyrazem uznania dla roli, jaką w społeczno-ekonomicznych 
procesach rozwoju kraju pełni liczna rzesza osób współpracujących z 
przedsiębiorstwami sprzedaży bezpośredniej. Jak pokazują badania realizowane na 
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zlecenie PSSB,  znajomość sektora wśród Polaków systematycznie rośnie i poprawia 
się także odbiór społeczny samej sprzedaży bezpośredniej. Planowana ustawa z 
pewnością przyspieszy obydwa procesy, ułatwiając nawiązywanie kontaktów z 
klientami i rekrutację nowych osób. 
 
Drodzy Liderzy, liczę na Waszą przychylność i zaangażowanie się w proces 
zbierania podpisów. Wasza pomoc jest nieodzowna i nieoceniona w tym jakże 
historycznym dla nas momencie. Ustanowienie Dnia Sprzedaży Bezpośredniej  doda 
powagi, prestiżu i podniesie rangę naszego zawodu. Zapraszam do złożenia 
podpisów również Waszych bliskich, znajomych i klientów. Wierzę, że zachęcicie i 
zmobilizujecie do czynnego udziału w inicjatywie współpracujących z Wami 
sprzedawców/konsultantów. Szacunek i autorytet, jakim darzą Was 
sprzedawcy/konsultanci, z pewnością skłoni ich do zaangażowania się oraz 
dynamicznego pozyskiwania poparcia dla inicjatywy zwiększającej prestiż naszego 
zawodu i poprawy wizerunku branży.  
 
Podpis pod projektem ustawy może złożyć każdy obywatel polski, posiadający 
czynne prawo wyborcze. W załączeniu przesyłamy wzór listy oraz tekst projektu 
ustawy, a poniżej - wskazówki dotyczące składania podpisów.  
 
Kluczowe z punktu widzenia ważności oddanego głosu to: 

1. na liście należy wpisywać pełne imię (imiona) i nazwisko. Nie należy 
posługiwać się inicjałami; 

2. w kolumnie „adres” należy wskazywać miejscowość, ulicę, numer domu i 
mieszkania oraz kod pocztowy. Nie należy wpisywać wyłącznie ulicy, samego 
kodu lub skrótów nazw miejscowości; 

3. zawsze należy wpisać  kompletny numer PESEL; 
4. zawsze należy złożyć podpis na liście; brak podpisu oznacza, że obywatel nie 

udzielił poparcia projektowi ustawy; 
5. swój podpis pod projektem ustawy można złożyć tylko raz, i tylko na jednej 

liście; 
6. osoby popierające inicjatywę i składające swój podpis powinny otrzymać do 

wglądu projekt ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży 
Bezpośredniej. 

 
Listy z podpisami osób popierających projekt ustawy są przechowywane przez 
współpracującą z Polskim Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej kancelarię 
prawną Łaszczuk i Wspólnicy. W dniu 4 grudnia 2013 r. wszystkie listy z podpisami 
złożone zostaną w Kancelarii Sejmu RP.  
 
W każdej zrzeszonej w PSSB firmie, została wyznaczona osoba koordynująca 
proces zbierania podpisów. W naszej firmie jest to Joanna Klupp. Informacje o 
postępach procesu i liczbie zebranych podpisów będę przekazywane do 
koordynatora procesu a następnie, raz na dwa tygodnie, przesyłane drogą 
elektroniczną do wszystkich Liderów, Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży 
Bezpośredniej oraz firm zrzeszonych. Bieżące informacje o podjętej inicjatywie i 
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liczbie zebranych już podpisów, będą zamieszczane na www.pssb.pl oraz na 
stronach internetowych zrzeszonych firm. Do dnia 9 września 2013 r., 2110 osób 
złożyło swój podpis pod projektem ustawy, popierając inicjatywę.  
 
FIRMY ZRZESZONE W PSSB: 

 ACN Communications Polska Sp. z o.o.    

 Amway Polska Sp. z o.o.     

 Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.    

 Betterware Poland Limited Sp. z o.o.     

 DLF Sp. z o.o.      

 Flavon Group Polska Sp. z o.o.     

 Forever Living Products Poland Sp. z o.o.   

 Herbalife Polska Sp. z o.o.    

 Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o.   

 Morinda Sp. z o.o.   

 NSA AG      

 Oriflame Poland Sp. z o.o.    

 Partylite Sp. z o.o.  

 Vorwerk Polska Sp. z o.o.     

 Exence SA 

 Brian Tracy International Sp. z o.o.  

 
 

 

 

http://www.pssb.pl/

