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dnia, 13 września 2019r. 
 
Renata Sutor  
 

Kancelaria Senatu 
 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa 
 
 

PETYCJA 
 
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa oraz zmiany głównego 
programu 500+ 
Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach, składam niniejszą petycję w interesie publicznym i postuluje o: 
 

4. zmianę opłat za wydanie paszportu dla studentów studiów doktoranckich, tzn. 
wprowadzenie dla nich 50 % ulgi w jej uiszczeniu, tj. tak jak dla studentów 
magisterskich (licencjackich), które wynoszą 70 zł, a nie tak jak obecnie 140 zł. 
Opłaty te są niezgodne z art 32 i 2 Konstytucji RP. Nie może być tak, ze student 
studiów magisterskich ma ulgę, a student studiów doktoranckich jej nie ma. 
Uważam, ze nie powinno się kategoryzować studentów tylko przyznać zniżkę dla 
studentów magisterskich, jak również dla studentów doktoranckich, tak jak jest np. 
na kolei. 

 
5. zmianę ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych poprzez 

wprowadzenie nowej rubryki „innych faktycznych” przyczyn wyrobienia nowego 
dowodu osobistego dla małoletniego dziecka. Obecnie każdy rodzic może wyrobić 
dowód osobisty dla swojego dziecka. Problem zaczyna się, gdy rodzice są w 
rozłączeniu, a opiekę nad dzieckiem sprawuje 1 z nich, który nie otrzymał dowodu 
osobistego dziecka od drugiego z rodziców, a co za tym idzie ma duży problem z 
normalnym funkcjonowaniu w Polsce, tzn. chociażby w podróżowaniu komunikacja 
miejska (nie ma jak wylegitymować dziecka). Uważam, że przepisy powinny być tak 
sformułowane, ze składa się nowy wniosek o dowód osobisty dla dziecka wraz z 
złożeniem oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, ze to on sprawuje 
wyłączną opiekę na małoletnim dzieckiem, a 2 rodzic nie chce mu wydać dowodu 
osobistego. 

 
 
W tym miejscu wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej moich danych 
osobowych.  
Z poważaniem 
        Renata Sutor 
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