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WNOSZĄCY PETYCJĘ: dwie petycje indywidualne  

Sebastian Adamowicz. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany: 

- art. 1 ust. 2 i art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych; 

- art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych; 

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania 

kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, w celu uporządkowania przepisów 

wymienionych ustaw. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji postuluje zmianę art. 1 ust. 2 ustawy o strażach gminnych poprzez 

nadanie mu brzmienia: „Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, 

wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw człowieka i obywateli.”  

W art. 17 ustawy o strażach gminnych wnoszący petycję proponuje nadanie 

przepisowi następującego brzmienia: „strażnik, o którym mowa w art. 16, na polecenie 

właściwego komendanta straży może zostać wyposażony w broń palną na czas 

wykonywania zadań określonych w art. 11 ust. 1 pkt 5 i 9.”.  

Zdaniem wnoszącego petycję strażnicy gminni winni są szanować godność i prawa 

nie tylko obywateli, lecz i cudzoziemców zgodnie z brzmieniem art. 30 Konstytucji RP 

(Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka 

i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 

publicznych.) Autor petycji uzasadnia potrzebę zmiany art. 17 ustawy konstrukcją art. 11, 

który redakcyjnie jest podzielony na ustępy. 

W kontekście art. 1 ust. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  

autor proponuje nadanie mu następującego brzmienia „Minister Obrony Narodowej  

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy i ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia  

i gromadzenia środków Funduszu oraz wysokość odpisu na Fundusz - jednak nie wyższą  

od określonej w ustawie - w stosunku do pracowników cywilnych wojska.” 

Wnoszący petycję postuluje by dokonać zmiany art. 12 ust. 1 ustawy o dopłatach  

do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej poprzez nadanie 

mu następującego brzmienia: „Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza zbiorcze 
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rozliczenie dopłat przekazanych bankom za dany kwartał i przekazuje je ministrowi 

właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale.”.  

Zdaniem autora zarówno ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jak 

i ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie 

procentowej w przywołanych przepisach odnoszą się do nieistniejących organów. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1795) stwierdza, iż straż gminna spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, 

wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Zgodnie z art. 37 

Konstytucji RP, każdy, kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta  

z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji, a więc m.in. równości wobec prawa  

i równego traktowania przez władze publiczne, dotyczy to również cudzoziemców.  

Przedmiotowa ustawa w art. 11 jest podzielona na trzy ustępy, które szczegółowo 

określają zadania straży gminnej. W związku z budową art. 11 odesłanie zawarte w art. 17 

powinno dotyczyć art. 11 ust. 1 pkt 5 i 9. Odesłanie zawarte w art. 17 wynika z pierwotnego 

brzmienia art. 11 ustawy o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779), który 

enumeratywnie wymieniał zadania straży gminnej. 

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1070) stanowi, iż Minister Obrony Narodowej w porozumieniu  

„z Ministrami Pracy i Polityki Socjalnej” oraz „Finansów” może określić, w drodze 

rozporządzenia, sposób tworzenia i gromadzenia środków Funduszu oraz wysokość odpisu 

na Fundusz - jednak nie wyższą od określonej w ustawie - w stosunku do pracowników 

cywilnych wojska.  

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1220 ze zm.) pojęcie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej zostało zastąpione określeniem „minister właściwy do spraw pracy” oraz 

„minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego”, zaś Minister Finansów jest 

obecnie określany „ministrem właściwym do spraw finansów publicznych”.  

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze postanowienia art. 79 pkt 2 tej ustawy, w którym 

wskazano, że „ilekroć w przepisach obowiązujących jest mowa o ministrze określonym 

nazwą jego urzędu – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw oznaczonych 

nazwą jego urzędu i określonych w odpowiednich przepisach ustawy …”.  
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W ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 

mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1454) ustawodawca 

posługuje się pojęciem Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, który zgodnie  

z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej został zastąpiony 

pojęciem „ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa”. 


