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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna. 

Sebastian Adamowicz. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.  

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania 

ciąży, w celu uaktualnienia występujących w ustawach odesłań do przepisów innych ustaw. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji wnosi o zmianę art. 19 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ,,Właściwy organ gminy  

o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach oraz dzielnicy miasta stołecznego 

Warszawy jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków 

egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej 

należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten 

organ”. Zmiana ta ma na celu dostosowanie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji do ustawy o ustroju m.st. Warszawy, która to ustawa m.in. zniosła gminy 

warszawskie i powiat warszawski, ustanawiając w ich miejsce dzielnice. 

Ponadto wnoszący petycje postuluje zmianę art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Autor 

petycji zauważa, iż przedmiotowy przepis w obecnym brzmieniu nie uwzględnia odesłania 

do nowej ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która zapewnia m.in. pomoc 

materialną i opiekę nad kobietami w ciąży, znajdującymi się w trudnych warunkach 

materialnych, co w konsekwencji powoduje, że takie odesłanie należałoby zamieścić. 

Wprowadzenie postulowanych zmian ma poprawić przejrzystość prawa. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.) w art. 19 § 2 stanowi, że właściwy organ 

gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach oraz gminy wchodzącej 

w skład powiatu warszawskiego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania 

wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania 

jest właściwy ten organ. 

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.2086183:part=a19§2:nr=1&full=1
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z 2015 r. poz. 1438 ze zm.) w art. 1 ust. 1 wskazuje, że miasto stołeczne Warszawa jest 

gminą mającą status miasta na prawach powiatu. W m.st. Warszawie utworzenie jednostek 

pomocniczych - dzielnic m.st. Warszawy, jest obowiązkowe (art. 5 ust 1). 

Omawiana ustawa o ustroju m.st. Warszawy w art. 15 i 16 zniosła gminy 

warszawskie, dzielnice w gminie Warszawa-Centrum, związek komunalny m.st. Warszawy 

i powiat warszawski utworzone ustawą z dnia 25 marca 1994 r.  

Dzielnicami m.st. Warszawy utworzonymi w dniu wejścia w życie ustawy zostały 

dzielnice: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, 

Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, 

Wola i Żoliborz w granicach dotychczasowych, odpowiednio, gmin warszawskich, gminy 

Wesoła lub dzielnic w gminie Warszawa-Centrum (art. 14). 

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 

78 ze zm.) w art. 2 ust. 1 pkt 2 stanowi, że organy administracji rządowej oraz samorządu 

terytorialnego, w zakresie swoich kompetencji (…), są obowiązane do zapewnienia 

kobietom w ciąży opieki medycznej, socjalnej i prawnej w szczególności m.in. poprzez: 

pomoc materialną i opiekę nad kobietami w ciąży, znajdującymi się w trudnych warunkach 

materialnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, 

poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. 

Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, 

poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792). 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 

ze zm.) określa: zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy 

społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania, organizację pomocy społecznej, zasady i tryb 

postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Do Sejmu 6 września 2018 r. również wpłynęła petycja tego samego autora, o takiej 

samej treści jak petycja prezentowana. Petycja (BKSP-145-401/18) 19 września 2018 r. 

została skierowana do sejmowej Komisji do Spraw Petycji.  
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