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Pan Pawef Plata

Szanowny Panie,

w związku ze złożoną w dniu 7 marca 2017 r. petycją dotyczącą umożliwienia podpisywania
ustaw obywatelskich na ePUAP oraz zrobienia portalu zbierania ustaw obywatelskich, uprzejmie
przekazuję poniższą informację.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa inicjatywa obywatelska przysługuje grupie co najmniej
100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu zgodnie z art. 118 ust 1 Konstytucji RP. Tryb
postępowania w tej sprawie określa ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli” Zgodnie z treścią art. 9 ust 1 ustawy, projekt ustawy musi być
wyłożony do wglądu w miejscu zbierania podpisów, dalej ustawa przewiduje, że obywatel udziela
.

poparcia projektowi ustawy, składając na wykazie własnoręczny podpis, obok swojego imienia
i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL. Następnie pełnomocnik komitetu inicjatywy
ustawodawczej, odpowiedzialny za organizację zbierania podpisów obywateli, wnosi do Marszałka
Sejmu projekt ustawy wraz z załączonym wykazem podpisów obywateli popierających projekt.
Zgodnie z powyższym należy zauważyć, że obecne uregulowania prawne procedury udzielania
poparcia obywatelskim projektom ustaw wymagaią użycia dokumentów w postaci papierowei bez
możliwości wykorzystania dokumentów i podpisów elektronicznych.
Dodatkowo czynności związane z przygotowaniem projektu ustawy, jego rozpowszechnianiem,
kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów obywateli popierających projekt,
wykonuje komitet inicjatywy ustawodawczej. Komitet posiada osobowość prawną, którą nabywa
z chwilą przyjęcia przez Marszałka Sejmu zawiadomienia o utworzeniu tego komitetu. Komitet taki
nie stanowi realizującego zadania publiczne „podmiotu publicznego” w rozumieniu art. 2 ust. 1
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujqcych zadania publiczne2, nie jest także
wprost, ani pośrednio, wskazany w tej ustawie jako podmiot do którego działania stosują się przepisy
tej ustawy. Z tego powodu obecne przepisy prawa wykluczają możliwość wykorzystania Profilu
1
2

Dz. U. z 1999 r. Nr 62 pozycja 688 ze zm.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.

Zaufanego ePUAP w procesie gromadzenia głosów poparcia obywateli pod obywatelskimi projektami
ustaw oraz elektronicznego wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu.
Podsumowując oba elementy petycji (podpisywania ustaw obywatelskich za pomocą Profilu
Zaufanego ePUAP oraz wykonania portalu zbierania ustaw obywatelskich), uznając zasadność
postulatów, należy podkreślić, że ich realizacja wymaga podjęcia prac legislacyjnych nad ustawq

o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
Mając na uwadze powyższe, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skierowane zostało pismo z prośbą
o rozważenie zasadności zmiany ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Niezależnie od powyższego pragnę zapewnić, że naszym celem jest, aby każdy obywatel oraz
przedsiębiorca mógł sprawie załatwić drogą elektroniczną dowolną sprawę z administracją publiczną.
Dlatego też pragnę zapewnić, iż dokładamy wszelkich możliwych starań w celu dostarczenia
najlepszych rozwiązań informatycznych w zakresie funkcjonowania nadzorowanych przez Ministra
Cyfryzacji systemów.
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Z upoważnienia,
ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Ministra Ministerstwa Cyfryzacji
Magdalena Soszyńska
J-podpisano elektronicznie!
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