
Szanowny Panie Marszałku! 

Nazywam się Mikołaj Wolanin, mam 18 lat i mam przyjemność pełnić funkcję prezesa i 

fundatora Fundacji na rzecz Praw Ucznia. 

Piszę do Pana Marszałka z prośbą o rozważenie ewentualnej możliwości wniesienia jednej 

poprawki do ustawy anty-covidowej. Jako Fundacja na rzecz Praw Ucznia zbieramy bowiem w 

tym momencie podpisy pod naszym obywatelskim projektem ustawy wprowadzającym 

psychologów do wszystkich szkół. Ustawa ta jest — w naszej ocenie — zupełnie 

ponadpodziałowa i apartyjna, a termin na złożenie u Pani Marszałek Sejmu 100 000 podpisów 

upływa pod koniec grudnia (28.12, wobec czego do tego dnia poprawka musiałaby już wejść w 

życie). 

Obecna sytuacja epidemiczna oraz wprowadzane obostrzenia uniemożliwiają wręcz nam i innym 

Komitetom Inicjatywy Ustawodawczej faktyczną zbiórkę podpisów np. na ulicy. Zamykane są 

ponadto niektóre sklepy, firmy, co także utrudnia zbiórkę. Stacjonarnie nie działają też szkoły, 

które mogłyby znacznie pomóc w zbiórce pod chociażby naszym projektem ustawy. 

W związku z tym czy byłaby możliwość ustawowego (np. w ustawie anty-covidowej) 

zawieszenia biegu terminu 3 miesięcy na złożenie 100 000 podpisów pod obywatelskim 

projektem ustawy wyrażonym w art. 10 ust. 2 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej 

przez obywateli? Skutki wprowadzane ustawą są niewielkie dla ogółu społeczeństwa. Dotyczą 

przecież wyłącznie kilku inicjatyw obywatelskich, które w chwili obecnej zbierają podpisy pod 

swoimi ustawami. Dla tychże Komitetów byłoby to jednak bardzo duże ułatwienie w sytuacji, 

gdy niezwykle utrudnione jest zbieranie podpisów wśród pełnoletnich obywateli. Zawieszenie 

biegu terminu pozwoliłoby bowiem na wydłużenie tego terminu i faktyczne zebranie wymaganej 

liczby podpisów, gdy będzie to już możliwe. Próbowaliśmy wnieść ją w zeszłym tygodniu w 

Sejmie w ramach II czytania ustawy anty-covidowej, ale niestety odpowiednie osoby nie zdążyły 

jej przygotować. W związku z tym Senat jest naszą ostatnią deską ratunku. Inaczej nie uda nam 

się zebrać podpisów pod inicjatywą obywatelską wprowadzającą psychologów do wszystkich 

polskich szkół. 

Uprzejmie proszę o rozważenie tej kwestii. Wprowadzenie takiego przepisu do ustawy anty-

covidowej niezwykle pomogłoby w naszej i nie tylko naszej zbiórce podpisów. Jestem do 

dyspozycji Pana Marszałka. 

Tu link do strony naszej ustawy: 

http://ustawa.prawaucznia.pl/ 

Z poważaniem 

Mikołaj Wolanin 
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