
Warszawa, dnia 23 maja 2017 r. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

Anna Streżyńska

BM-WSKN.053.9.2017

Pan 
Henryk Kowalczyk

Minister – członek Rady Ministrów 
przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów 

Szanowny Panie Ministrze,

uprzejmie informuję, że do Ministerstwa Cyfryzacji wpłynęła petycja dotycząca umożliwienia 
podpisywania ustaw obywatelskich na ePUAP oraz zrobienia portalu zbierania ustaw obywatelskich. 

Analiza obowiązujących przepisów prawa wykazała, że zgodnie z treścią art. 9 ust 1 ustawy z dnia 
24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli1, projekt ustawy musi 
być wyłożony do wglądu w miejscu zbierania podpisów, natomiast 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. Zatem obecne 
uregulowania prawne procedury udzielania poparcia obywatelskim projektom ustaw wymagają 
użycia dokumentów w postaci papierowej 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 taki nie stanowi 
realizującego zadania publiczne „podmiotu publicznego” w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne2, nie jest także wprost, ani 
pośrednio wskazany w tej ustawie jako podmiot do którego działania stosują się przepisy tej ustawy. 

1 Dz. U. z 1999 r. Nr 62 poz. 688 ze zm.
2 Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.
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Z tego powodu obecne przepisy prawa wykluczają możliwość wykorzystania Profilu Zaufanego ePUAP 
w procesie gromadzenia głosów poparcia obywateli pod obywatelskimi projektami ustaw oraz 
elektronicznego wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu. Nie jest zatem także możliwe 
wykonanie portalu / udostępnienie usługi zbierania ustaw obywatelskich. 

Mając powyższe na względzie należy zatem stwierdzić, iż realizacja zawartych w petycji postulatów 
dotyczących umożliwienia podpisywania ustaw obywatelskich na ePUAP oraz zrobienia portalu 
zbierania ustaw obywatelskich wymagałyby podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą o wykonywaniu 
inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Dlatego też pragnę poddać pod rozwagę Pana Ministra 
ocenę zasadności zmiany ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, która 
umożliwi obywatelom wykonywanie inicjatywy ustawodawczej na dwa alternatywne sposoby: 

1) w sposób dotychczasowy opisany w ustawie, 

2) z wykorzystaniem drogi elektronicznej (przy spełnieniu określonych warunków, przede 
wszystkim związanych z atrybutami  bezpieczeństwa i niezaprzeczalności). 

Z poważaniem, 

Anna Streżyńska

Minister Cyfryzacji
/-podpisano elektronicznie/
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