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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 

 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 
oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI  

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 
 

o projekcie ustawy o petycjach  

 

Senat na 45. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu 
– zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. ustosunkowały się do 
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje poparły wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 4 i 5 zestawienia wniosków i wnoszą 
o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy o petycjach oraz 
projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi 
w druku nr 285 S. 

 
Ponadto informujemy, że:  

– na podstawie art. 52 ust. 4 w związku z art. 82 ust. 2 Regulaminu Senatu następujący 
wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków: 

- senator Jan Rulewski (pkt 2, 4 i 6 zestawienia wniosków), 
- senator Mieczysław Augustyn (pkt 5 zestawienia wniosków). 
 

 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
 Ustawodawczej Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
 (-) Piotr Zientarski (-) Michał Seweryński 
   

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do projektu ustawy o petycjach 

 

 

1)  w art. 2 w ust. 3 po wyrazach „w sprawie dotyczącej” dodaje się 

wyrazy „podmiotu wnoszącego petycję,”; 

 

Poprawka 
senatorów: 
J. Rulewskiego, 
M. Seweryńskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

2)  w art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Petycja nie może dotyczyć spraw, dla których Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega wyłączną właściwość innych 

podmiotów.”; 

 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

3)  w art. 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wzór formularza zawierającego dane, o których mowa 

w art. 3 ust. 2, podmiot rozpatrujący petycję zamieszcza się na swojej 

stronie internetowej lub urzędu go obsługującego.”; 

 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 
 

4)  w art. 3 w ust. 4 po wyrazach „środków komunikacji elektronicznej” 

dodaje się wyrazy „może być opatrzona bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu oraz”; 

 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

5)  w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Osoba podpisująca petycję może w każdej chwili wycofać 

swoje poparcie dla petycji. Jeżeli swoje poparcie dla petycji wycofają 

wszystkie osoby, które ją podpisały, petycję pozostawia się bez 

rozpatrzenia.”; 

 

Poprawka 
sen. M. Augustyna 
poparta przez 
połączone komisje 
 

6)  po art. 10 dodaje się art. 10a i art. 10b w brzmieniu: 

„Art. 10a. 1. Petycja poparta przez grupę liczącą co najmniej 

20 tys. osób złożona do Sejmu lub Senatu po zaopiniowaniu jej 

w terminie, o którym mowa w art. 11 przez właściwą komisję, jest 

Poprawka 
sen. J. Rulewskiego 
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kierowana do rozpatrzenia na najbliższe posiedzeniu Sejmu lub Senatu. 

2. Petycję składa przedstawiciel grupy lub jego zastępca, 

wyznaczony przez tę grupę, po zebraniu wymaganej liczby podpisów. 

Przedstawicielowi grupy lub jego zastępcy przysługują określone 

w ustawie prawa i obowiązki podmiotu wnoszącego petycję. 

3. Do petycji załącza się wykaz osób ją popierających. Wykaz ten 

zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny 

PESEL, a także własnoręczny podpis osoby popierającej petycję. 

Petycja zawiera także imię i nazwisko oraz dane adresowe 

przedstawiciela grupy i jego zastępcy. 

4. Organizację i tryb postępowania, o którym mowa w ust. 1, 

określa odpowiednio regulamin Sejmu i Senatu. 

5. Wycofanie poparcia udzielonego petycji złożonej w trybie, 

o którym mowa w ust. 1, jest nieskuteczne. 

Art. 10b. 1. Petycja poparta przez grupę liczącą co najmniej 5 tys. 

osób będących mieszkańcami danego województwa jest kierowana 

do przewodniczącego sejmiku tego województwa. Po zaopiniowaniu 

przez właściwą komisję przewodniczący sejmiku województwa kieruje 

petycję do rozpatrzenia na najbliższe posiedzenie sejmiku 

województwa. 

2. Petycja poparta przez grupę liczącą co najmniej 2 tys. osób 

będących mieszkańcami danego powiatu jest kierowana 

do przewodniczącego rady tego powiatu. Po zaopiniowaniu przez 

właściwą komisję przewodniczący rady powiatu kieruje petycję 

do rozpatrzenia na najbliższe posiedzenie rady powiatu. 

3. Petycja poparta przez grupę liczącą co najmniej tysiąc osób 

będących mieszkańcami danej gminy jest kierowana 

do przewodniczącego rady tej gminy. Po zaopiniowaniu przez właściwą 

komisję przewodniczący rady gminy kieruje petycję do rozpatrzenia 

na najbliższe posiedzenie rady gminy. 

4. Organizację i tryb postępowania w sprawach, o których mowa 

w ust. 1–3, określa statut jednostki samorządu terytorialnego. 
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5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1–3, przepisy art. 10a 

ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.”. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


