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Szanowni Paóstwo, . , . 

W załączeniu przesyłam projekt petycji skierowanej do Pani Marszałek Sejm:.·Elżbiety Wit�k. Proz
-' 

zapoznanie się z jego treścią oraz wyrażenie opinii co do jej ewentualnej zasadności. Proszę również o 
wskazanie czy przyłączyliby się Paóstwo do stanowiska wyrażonego w petycji. 
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Radomsko, dnia 12 maja 2020r. 

Pani Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu RP 

Kancelaria Sejmu 

ul. Wiejska 4/6/8 

00-902 Warszawa

PETYCJA 

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach 

w interesie publicznym wskazuję na konieczność rozważenia zmiany do ustawy z dnia 14 

czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego poprzez dodanie do art. 223 § 1 

k.p.a. zapisu o następującej treści: ,,pozostawia się bez rozpoznania pisma, których treść

jednoznacznie wskazuje, iż mają na celu wyłącznie dezorganizację funkcjonowania tychże

organów."

UZASADNIENIE 

Z art. 223 § 1 k.p.a. wynika, iż organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i 

inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych - rozpatrują oraz załatwiają 

skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. Do powyższego artykułu proponuje się 

dodanie następującego zapisu: ,,pozostawia się bez rozpoznania pisma, których treść 

jednoznacznie wskazuje, iż mają na celu wyłącznie dezorganizację funkcjonowania tychże 

organów." 

Powyższy zapis stanowi wyłom w zasadzie legalizmu. Jednakże należy wskazać, iż 

może on być konieczny. Coraz bowiem częstsze są przypadki, w których zarówno osoby 

fizyczne jak i firmy wysyłają wnioski lub skargi do organów państwowych i jednostek 

samorządu terytońalnego nie w celu wynikającego z przepisów kp.a. lecz celów innych np. 




