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WNOSZĄCY PETYCJE: trzy petycje indywidualne  

Sebastian Adamowicz 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – 

Kodeks wyborczy, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych 

uprawnieniach pracowników oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej, w celu ich uaktualnienia oraz osiągnięcia zgodności przepisów 

z zasadami techniki prawodawczej. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJE: 

Autor petycji wnosi o wprowadzenie następujących zmian w ustawach: 

– z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy zmiana brzmienia art. 108 § 1 pkt 1, 

art. 494 § 1 pkt 1 oraz art. 497a; 

– z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników zmiana treści art. 37 ust. 5 tej ustawy; 

– z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej nadanie nowego 

brzmienia art. 150 ust. 8 i 8a – dodanie w tytule przywołanej w przepisie ustawy „Służby 

Ochrony Państwa’ i „Straży Marszałkowskiej” w miejsce „Biuro Ochrony Rządu”. 

Zdaniem autora petycji, postulowane zmiany mają charakter porządkujący, prowadzą 

do uaktualnienia brzmienia przepisów w celu osiągnięcia zgodności z ustawą zasadniczą 

oraz zasadami techniki prawodawczej. Zmiany wnioskowane w Kodeksie wyborczym 

odnoszą się do uniemożliwienia prowadzenia agitacji wyborczej na terenie prokuratury. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), 

w art. 108 § 1 stanowi, że zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej: 

1) na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego 

oraz sądów; 

2) na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne 

funkcjonowanie; 

3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych 

jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

Zabroniona jest agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów (§ 2). 
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Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu 

edukacji obywatelskiej polegającej na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach 

i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego 

państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów (§ 3). 

Zgodnie z art. 494 § 1 ustawy, kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację 

wyborczą: 

1) na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu 

terytorialnego bądź sądów, 

2) na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne 

funkcjonowanie, 

3) na terenie jednostek wojskowych lub innych jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej lub oddziałów obrony cywilnej bądź skoszarowanych 

jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, 

4) w lokalu wyborczym lub na terenie budynku, w którym lokal się znajduje 

– podlega karze grzywny. 

Tej samej karze podlega, kto prowadzi agitację wyborczą na terenie szkół wobec 

uczniów (§ 2). 

Przepis art. 497a ustawy stanowi, że kto w dniu wyborów wynosi kartę do 

głosowania poza lokal wyborczy lub taką kartę poza lokalem wyborczym przyjmuje lub 

posiada, nie będąc do tego uprawnionym, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności 

lub pozbawienia wolności do lat 2. 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 

pracowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 425), w art. 37 ust. 1 stanowi, że rolnikom lub 

rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb 

Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru.  

Liczba akcji przypadająca na jednego rolnika lub rybaka nie może przekroczyć 

najwyższej liczby akcji przypadającej na jednego uprawnionego pracownika (ust. 1a). 

Akcje na rzecz uprawnionych rolników lub rybaków w imieniu Skarbu Państwa 

zbywa minister właściwy do spraw aktywów państwowych (ust. 1b). 

Każdemu rolnikowi i rybakowi przysługuje prawo nabycia akcji w równej liczbie 

(ust. 3). Rolnicy i rybacy mają prawo do nabycia akcji nie więcej niż w dwóch spółkach 

(ust. 4). 
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WICEDYREKTOR 

 

Danuta Antoszkiewicz 
 

Zgodnie z ust. 5, Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności, 

o których mowa w art. 2 pkt 6, oraz szczegółowy tryb nabywania przez nich akcji. 

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 422 ze zm.), w art. 150 ust. 8 stanowi, że członkowi korpusu służby 

cywilnej, który stał się funkcjonariuszem, okres stażu pracy w służbie cywilnej lub 

jednostkach organizacyjnych KAS wlicza się do okresu służby w Służbie Celno-Skarbowej, 

z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, 

Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Zgodnie z ust. 8a przepisu, okresy, o których mowa w ust. 8, nie są traktowane jako 

okresy służby ani okresy równorzędne ze służbą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 

1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz 

ich rodzin. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Do Sejmu wpłynęły tożsame petycje tego autora (BKSP-144-IX-367/21, BKSP-144-

IX-364/21 i BKSP-144-IX-357/21), które 10 i 23 marca 2021 r. zostały skierowane do 

Komisji do Spraw Petycji, w której oczekują na rozpatrzenie. 


