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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Osoba fizyczna. 

PRZEDMIOT PETYCJI:  

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 8 października 

1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. 

o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz 

ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży, w celu uporządkowania treści przepisów wymienionych 

ustaw. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autorka petycji wskazała, że wnioskowane zmiany mają charakter techniczny i dotyczą 

odniesień do organów państwowych w zakresie obowiązującego prawa.  

W ustawie o społeczno-zawodowych organizacjach rolników zaproponowano zmienić 

nazwę „Rada Państwa” na „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej” oraz o określić, że 

regulamin kolegiów arbitrażu społecznego nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  

w drodze rozporządzenia. 

W ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 

państwowych autorka petycji wnioskuje o zastąpienie wyrazów „Minister Transportu 

i Gospodarki Morskiej” wyrazami „Minister właściwy do spraw transportu”. 

W ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży autorka petycji wskazała na konieczność zastąpienia 

wyrazów „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej” wyrazami „Minister właściwy do spraw 

zdrowia”. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach 

rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491 ze zm.) w art. 8 ust. 6 stanowi: „Rada Państwa ustali 

w formie regulaminu tryb postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego”. 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509) w art. 8 ust 3 

wskazuje, że Minister Transportu i Gospodarki Morskiej określi sposób podnoszenia flagi 

państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej na cywilnych lotniskach i lądowiskach oraz 

na cywilnych samolotach komunikacyjnych podczas lotów za granicą. 
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Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 

i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) w art. 4a 

ust. 9 stanowi: „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady 

Lekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje zawodowe lekarzy, uprawniające 

do dokonania przerwania ciąży, oraz kwalifikacje lekarzy, o których mowa w ust. 5”.  

W treści ust. 10 zapisano, że: „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, kwalifikacje innych niż lekarz osób uprawnionych do przeprowadzania 

konsultacji, o których mowa w ust. 6, sposób tworzenia list osób konsultujących oraz sposób 

i tryb przeprowadzania konsultacji”. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Co do zmian w ustawie o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, Rada 

Państwa działała do dnia objęcia urzędu przez Prezydenta, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy 

z  dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. 

z 1989 r. nr 19 poz. 101), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 1989 r.(art. 3. „1. Rada 

Państwa działa do dnia objęcia urzędu przez Prezydenta i wykonuje swoje kompetencje 

określone w dotychczasowych przepisach Konstytucji i ustawach. 2. Kompetencje Rady 

Państwa określone w przepisach prawa przechodzą na Prezydenta z dniem objęcia przez 

niego urzędu, chyba że kompetencje te zostaną przekazane innym organom”). 

Odnośnie zmian w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

o pieczęciach państwowych, „Minister Transportu i Gospodarki Morskiej” to obecnie minister 

właściwy do spraw transportu, zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 22 i art. 27 ustawy z dnia 

4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945 ze zm.), która 

weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r. 

Co do zmian w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży, art. 4a ust. 10 zmieniony został przez art. 64 ustawy  

z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1997 r. nr 141 poz. 943) 

z dniem 1 kwietnia 1999 r. 

UWAGI DODATKOWE: 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 18 lipca 2018 r. rozpatrzyła petycję 

P9-16/18, w której autor wskazywał na konieczność zmian w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 

8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Senatorowie 

wysłuchali informacji przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który 

http://lex.senat.pl/#/document/16793065?unitId=art(3)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16782056?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799073?unitId=art(4)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799073?unitId=art(5)pkt(22)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16799073?unitId=art(27)&cm=DOCUMENT
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OPRACOWAŁA 

 

Gabriela Kopania 

 

WICEDYREKTOR 

 

 Danuta Antoszkiewicz 
 

poinformował o przyjęciu projektu ustawy mającej na celu usunięcie anachronicznych pojęć 

z ustawy z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, w tym 

nazwy „Rada Państwa”. Przygotowany przez resort rolnictwa projekt ustawy w całości 

obejmował postulat zawarty w petycji. W głosowaniu Komisja jednogłośnie zadecydowała  

o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją. 

Do dnia dzisiejszego strona rządowa nie podjęła prac w ww. zakresie. 

Należy zauważyć, że zmiany, o które wnioskuje autorka petycji, mają charakter stricte 

porządkujący, a ich funkcjonowanie w obecnym brzmieniu nie wpływa na prawidłowość ich 

rozumienia oraz stosowania.  


