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Lp. Imię nazwisko Firma/organizacja

/instytucja 

Uwagi Poprawki Stanowisko  

KPCPP i KU 

1.  Grażyna Kopińska 

Grzegorz Makowski 

Fundacja im. 

Stefana Batorego 

1) art. 10 ust. 1 – na stronie 

internetowej organu 

rozpatrującego petycję powinien 

być zamieszczany skan petycji 

zamiast informacji zawierającej jej 

zwięzły opis; 

 

 

2) art. 2 ust. 1 – katalog podmiotów 

uprawnionych do składania petycji 

nie jest pełny;  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) w art. 10 w ust. 1 wyrazy 

„informację zawierającą 

zwięzły opis treści” 

zastępuje się wyrazami 

„odwzorowanie cyfrowe 

(skan)”; 

 

 

2) Uwaga nie zawierała 

propozycji 

doprecyzowania 

przepisu; 

 

 

 

 

 

 

 

1) Połączone 

komisje 

poparły najdalej 

idącą 

propozycję 

zawartą w pkt 

8.3. 

 

2) Uwaga nie 

została 

uwzględniona. 

Regulacja 

zawarta w art. 2 

ust. 1 jest 

wyczerpująca. 

Połączone 

komisje 

nie uważają 

za zasadne 
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3) art. 5 – może zostać uznany 

za niekonstytucyjny ze względu 

na to, że prawo wnoszenia petycji 

przysługuje „każdemu”, a zatem 

także podmiotom, które 

zawodowo wykonują działalność 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  skreśla się art. 5; 

 

 

 

 

 

uzupełnianie 

katalogu 

podmiotów 

uprawnionych 

do wnoszenia 

petycji, tym 

bardziej że 

wnioskodawcy 

nie przedstawili 

propozycji 

ewentualnego 

doprecyzowani

a przepisu 

w tym zakresie; 

 

3) Uwaga została 

uwzględniona; 
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lobbingową; 

 

4) wyłączenie z ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej 

instytucji wysłuchania 

publicznego i przeniesienie jej 

do projektu ustawy o petycjach, 

ze względu na to, że instytucja 

wysłuchania publicznego jest 

jednym ze sposobów realizowania 

prawa do petycji; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Uwaga nie zawierała 

propozycji poprawki; 

 

 

 

 

 

4) Uwaga nie 

została 

uwzględniona. 

Instytucja 

wysłuchania 

publicznego 

nie jest 

przedmiotem 

projektu ustawy 

o petycjach, 

a tym samym 

propozycja 

zmian w tym 

zakresie 

wykracza poza 

materię 

projektu; 
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2.  Ireneusz Kamiński Helsińska Fundacja 

Praw Człowieka 

1) skrócenie 3–miesięcznego terminu 

na rozpatrzenie petycji; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ujawnianie danych dotyczących 

tożsamości osób składających 

1) Uwaga nie zawierała 

propozycji poprawki; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) poprawki: 

a) w art. 6 wyrazy „zgodę 

1) Uwaga nie 

została 

uwzględniona. 

Określone 

w projekcie 

ustawy 

o petycjach 

terminy 

uwzględniają 

specyfikę pracy 

takich 

podmiotów jak 

Sejm i Senat 

oraz organów 

stanowiących 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego; 

 

2) Uwaga została 

uwzględniona; 
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petycje powinno być regułą; 

wyłączenie tej jawności –

 wyjątkiem od reguły; 

 

na ujawnienie” zastępuje 

się wyrazami „wniosek 

o utajnienie”, 

b) w art. 10 w ust. 1 wyrazy 

„wyrażenie zgody, 

o której” zastępuje się 

wyrazami „braku 

wniosku, o którym”; 

 

 

3.  Hanna 

Franciszkiewicz 

Urząd Miasta 

Poznania 

– art. 2 nie definiuje pojęcia „petycja” 

w sposób dostatecznie precyzyjny; 

stosowanie pojęć nieostrych może 

powodować problemy w zakresie 

właściwej kwalifikacji pisma przez 

organ rozpatrujący petycję; 

 

– w art. 2 ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: 

„3. Przedmiotem petycji 

może być żądanie 

ustanowienia lub zmiany 

przepisów prawa, 

podjęcia decyzji lub 

innego działania 

w sprawie dotyczącej 

życia zbiorowego lub 

wartości wymagających 

szczególnej ochrony 

Uwaga została 

uwzględniona 

poprzez przyjęcie 

poprawek 

mających na celu 

doprecyzowanie 

zakresu 

przedmiotowego 

petycji, a tym 

samym jej 

definicji; 
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w imię dobra wspólnego, 

mieszczących się 

w zakresie zadań 

i kompetencji podmiotu 

rozpatrującego petycję.”; 

2) w art. 2 skreśla się ust. 4; 

 

4.  Ryszard Pyziak Pilski Bank 

Żywności 

1) art. 10 ust. 1 nie precyzuje, kiedy 

na stronie internetowej organu 

rozpatrującego petycję ma być 

zamieszczana informacja 

zawierająca zwięzły opis treści 

petycji; uwaga zawiera 

propozycję, aby zwięzły opis 

petycji zamieszczany był na 

stronie internetowej 

„niezwłocznie”; 

 

2) art. 13 ust. 1 – potrzeba 

doprecyzowania terminu, od 

którego liczy się czas oczekiwania 

1) w art. 10 w ust. 1 

po wyrazach „urzędu 

go obsługującego” 

dodaje się wyraz 

„niezwłocznie”; 

 

 

 

 

 

 

2) w art. 13 w ust. 1 wyrazy 

„otrzymania petycji 

przez właściwy organ 

1) Uwaga została 

uwzględniona; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Uwaga nie 

została 

uwzględniona. 
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na dalsze petycje składane w tej 

samej sprawie;  

 

rozpatrujący” zastępuje 

się wyrazami „od dnia 

zamieszczenia na stronie 

internetowej organu 

rozpatrującego petycję 

lub urzędu go 

obsługującego”; 

 

Według 

połączonych 

komisji 

zasadnym jest, 

aby termin 

oczekiwania 

na kolejne 

petycje 

dotyczące tej 

samej sprawy 

był liczony 

od dnia 

otrzymania 

petycji, a nie od 

dnia jej 

zamieszczenia 

na stronie 

internetowej 

organu 

rozpatrującego 

petycję lub 
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urzędu go 

obsługującego; 

 

5.  Grzegorz Rzymski ZHP Komenda 

Hufca w Pile 

– art. 11 ust. 2 – propozycja zmiany 

powodująca, że statut jednostki 

samorządu terytorialnego będzie 

przewidywał obligatoryjne 

rozpatrywanie petycji przez właściwe 

komisje;  

 

– w art. 11 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie:  

„2. W przypadku złożenia 

petycji do jednostki 

samorządu terytorialnego 

przewodniczący organu 

stanowiącego tej 

jednostki kieruje petycję 

do rozpatrzenia przez 

właściwą komisję.”; 

 

Uwaga została 

uwzględniona.  

6.  Lech Gąsiorowski Pilskie Centrum 

Pomocy Bliźniemu 

Monar Markot 

– art. 18 – doprecyzowanie, jakiego 

rodzaju informacje dot. rozpatrzonych 

petycji mają być corocznie 

zamieszczane przez organ 

rozpatrujący petycje na stronach 

internetowych; 

 

– w art. 18: 

a) wyrazy „informacje 

o rozpatrzonych 

petycjach” zastępuje się 

wyrazami „zbiorczą 

informację 

o rozpatrzonych 

Uwaga została 

uwzględniona; 
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petycjach”, 

b) dodaje się zdanie drugie 

w brzmieniu: 

„Informacja ta zawiera 

w szczególności dane 

dotyczące ilości, zakresu 

przedmiotowego oraz 

sposobu rozpatrzenia 

petycji.”; 

 

7.  Jerzy Płókarz Sztab Ratownictwa 

Społeczna Krajowa 

Sieć Ratunkowa 

Polskie Radio 

Obywatelskie 

1) art. 14 ust. 1 – petycję złożoną 

w sprawie, która była już 

przedmiotem rozpatrzonej petycji 

można pozostawić bez 

rozparzenia, jeżeli petycja ta nie 

odnosi się do nowych faktów lub 

okoliczności; 

 

 

 

 

1) w art. 14 w ust. 1 

po wyrazach 

„,pozostawić bez 

rozpatrzenia” dodaje się 

wyrazy „,jeżeli petycja 

ta nie powołuje się 

na nowe fakty lub 

dowody nie znane 

przedtem organowi 

rozpatrującemu”;  

 

Uwaga została 

uwzględniona; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– 10 – 

 

2) art. 10 ust. 1 – propozycja 

zamieszczenia na stronie 

internetowej organu 

rozpatrującego pełnej treści 

złożonej petycji w dowolnej 

formie; 

2) w art. 10 w ust. 1 wyrazy 

„informację zawierającą 

zwięzły opis treści” 

zastępuje się wyrazami 

„pełną treść”; 

 

2) Połączone 

komisje 

poparły najdalej 

idącą 

propozycję 

zawartą w pkt 

8.3; 

 

8.  Zofia Komorowska Fundacja 

Pracownia Badań 

i Innowacji 

Społecznych 

„Stocznia” 

1) petycja wielokrotna – 

wprowadzenie możliwości 

„poparcia” petycji, która została 

już złożona; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) poprawki: 

a) w art. 2 w ust. 1 po 

wyrazach „niebędącą 

osobą prawną” dodaje się 

wyrazy „lub grupę tych 

osób”; 

b) po art. 3 dodaje się art. 

3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. 1. W przypadku, 

gdy petycję składa grupa 

osób, osoby te wyznaczają 

przedstawiciela grupy. 

1) Uwaga 

uwzględniona 

poprzez 

przyjęcie 

poprawki 

umożliwiającej 

wnoszenie 

petycji przez 

grupę osób oraz 

przewidzianą 

w projekcie 

ustawy petycję 

wielokrotną. 
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2) art. 2 ust. 3 – propozycja, aby 

petycje można było kierować 

także do organizacji, które 

incydentalnie wykonują zadania 

zlecone z zakresu administracji 

. 

. 

2) Uwaga nie zawierała 

propozycji zmian; 

 

 

 

 

Pełne 

uwzględnienie 

propozycji 

wymaga 

specjalistyczne

go 

oprzyrządowani

a; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Uwaga jest 

niezasadna. 

Redakcja art. 2 

ust. 3 

nie wyłącza 
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publicznej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) zamieszczanie na stronie 

internetowej organu 

rozpatrującego petycję skanu 

petycji oprócz informacji 

zawierającej zwięzły jej opis; 

 

4) utworzenie strony internetowej, 

poprzez którą mogłyby być 

zamieszczane wszystkie petycje, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) w art. 10 w ust. 1 

po wyrazach „treści 

petycji,” dodaje się 

wyrazy „odwzorowanie 

cyfrowe (skan) petycji,”; 

 

 

możliwości 

kierowania 

petycji także 

do organizacji, 

które 

incydentalnie 

wykonują 

zadania zlecone 

z zakresu 

administracji 

publicznej; 

 

3) Uwaga została 

uwzględniona; 

 

 

 

 

4) Temat do 

ewentualnych 

rozważań 
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a następnie kierowane 

do właściwych organów 

rozpatrujących; 

 

i dyskusji 

w przyszłości; 

 

 

9.  Witold Zakrzewski Fundacja 

Ogólnopolskie 

Porozumienie 

Organizacji 

Radioamatorskich 

– propozycja wykreślenia art. 5 

ze względu na wątpliwości, co do 

jego zgodności z Konstytucją RP. 

– skreśla się art. 5. 

 

Uwaga została 

uwzględniona. 

 


