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Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Zientarski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do projektu 
ustawy o petycjach.  

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Zbigniew Cichoń, Stanisław 
Gogacz, Leon Kieres, Krzysztof Majkowski, Bohdan Paszkowski, Krzysztof 
Piesiewicz, Grażyna Sztark i Piotr Zientarski,  

− członkowie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji: Zbigniew 
Cichoń, Zbigniew Romaszewski, Jan Rulewski, Jacek Swakoń,  

− senator Mieczysław Augustyn, 
 

 − przedstawicielka Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Danuta Drypa. 
 

 

Przebieg posiedzenia: 
Ad. 1 

 
Przewodniczący obradom senator Piotr Zientarski przypomniał, że w trakcie drugiego czytania na 
posiedzeniu Senatu senator Mieczysław Augustyn oraz senator Zbigniew Romaszewski zgłosili 
wnioski o wprowadzenie łącznie 8 poprawek do projektu ustawy o petycjach. Senator M. Augustyn 
zgłosił 7 poprawek a senator Z. Romaszewki – 1 poprawkę.  
Następnie zgłoszone poprawki omówiła przedstawicielka Biura Legislacyjnego Danuta Drypa.  
Poprawka senatora Z. Romaszewskiego (nr 5 w zestawienia wniosków) powoduje, że zasada 
dyskontynuacji nie będzie miała zastosowania do projektu ustawy wniesionego do Sejmu w wyniku 
rozpatrzenia petycji przez komisję właściwą na podstawie regulaminu Sejmu lub regulaminu Senatu. 
Poprawka ta została poparta przez połączone komisje (10 głosów „za”, 1 wstrzymał się od głosu). 
Poprawki senatora M. Augustyna miały na celu m.in: określenie terminu, w jakim potwierdzenie 
zgody powinno zostać wyrażone przez podmiot, w interesie którego petycja jest składana oraz skutki 
jego nieuzyskania (nr 1); uszczegółowienie odesłania do wskazanych przepisów (nr 2); 
doprecyzowanie sposobu liczenia terminu na rozpatrzenie petycji, w przypadku gdy petycja dotyczy 
kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy (nr 3); usunięcie fragmentu przepisu, 
który wyłącza możliwość rozpatrywania petycji przez osoby działające z upoważnienia organu 
rozpatrującego petycję we wszystkich innych przypadkach, niż wskazany w tym przepisie (nr 4); 
doprecyzowanie, że organ rozpatrujący petycję jest obowiązany do corocznego umieszczania na 
stronie internetowej informacji o rozpatrzonych petycjach (nr 7); doprecyzowanie, iż w zakresie 
nieuregulowanym w ustawie do petycji będą odpowiednio stosowane przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego (nr 8).  
Nadto senator M. Augustyn zgłosił poprawkę poprzez którą na Prezesa Rady Ministrów zostanie 
nałożony obowiązek corocznego (w terminie do 30 czerwca) składania Sejmowi informacji o 
petycjach rozpatrzonych przez ministrów i centralne organy administracji rządowej (nr 6 zestawienia 
wniosków). W wyniku dyskusji, w której udział brali senator P. Zientarski, Z. Romaszewski, L. Kieres 
oraz J. Rulewski - wnioskodawca dokonał zmiany wniosku poprzez rozszerzenie obowiązku Prezesa 
Rady Ministrów do informowania również Senatu o rozpatrzonych petycjach.  
Wszystkie zgłoszone przez senatora M. Augustyna poprawki zostały jednomyślnie poparte przez 
komisje (11 głosów „za”). 
Na sprawozdawcę połączonych komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Leona Kieresa. Jako 
upoważnionego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem pozostawiono senatora 



Mieczysława Augustyna. 
 

Konkluzja: Komisje poparły wszystkie zgłoszone w trakcie drugiego czytania wnioski i wnoszą o ich przyjęcie 
przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy o petycjach oraz projektem uchwały w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy (druk senacki nr 1036 X). 

 
 
 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 
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