
Inicjatywa obywatelska - zasady

Podstawa prawne: ustawa z dnia 24 czerwca i999 roku o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawc zej przez obywateli

l.Etap l-zaŁoŻerue komitetu inicjaĘwy ustawodawczej i opracowanie projektu ustawy
Ż-Etap II - zawiadomienie Marszałka Sejmu o powstaniu komitetu
3.Etap III - kampania informacyjna i zbieranie podpisów pod projektem ustawy
 .EtapIY _ złoŻenle projektu ustawy w Sejmie
5.Etap V _ udział wpostępowanie z obywatelskim projektem ustawy

ETAP l - zAŁozEl\tIE KoIVIITETU I oPRACowANm PROJEKTU

Założenie komitetu inicjatywy ustawodawczej
Komitet występuje pod nazwą która zgodnie z ustawą musi zawieraó co najmnlej dwa

elemenĘ - wyraźne wskazanie na ,'komitet inicjatywy ustawodawczej'' oraz pehy tJ.tuł
projektu ustawy.
Opracowanie projektu ustawy

Do Sejmu wnoszony jest gotowy projekt ustawy opracowany zgodnie z wymogami
zawartymi w KonsĘrtucji, ustawie oraz regulaminie Sejmu.

Dla dopuszczalności wniesienia projekru nie ma maezenia wcześniejsze z}oż.ente
ptzez inny uprawniony podmiot projektu regulującego tę samą materię.

ETAP u - ZAWIADoMIENIE MARSZAŁKA SEJMU o PowsTAlilU KoMITETU

Następnym działaniem podejmowan ym ptz.ezkomitet jest zawiadomienie Marszałka
Sejmu o utworzenirr komitetu. Aby tego dokonać, komitet musi wcześniej zebrać 1000
podpisów osób popieraj ących projekt.

Zaluadomienia o rrtworzeniu komitetu dokonuje peŁromocnik komitetu lub jego
zastępca. Do zawiadomienia na/'eĘ dołączyć pruygotowany projekt ustawy omz wykaz
tys!ąca obywateli, |<tórzy s.łoim podpisem poparli projekt.

Marszałek Sejmu w temrinie 14 dni powinien wydać postanowienie o przyjęciu
zawiadomielńąz Ęm momentem komitet nabywa osobowość prawną.

Braki formalne
IeŻe|i zawiadomienie zawiera błędy forrnalne, Marszałek w terminie 14 dni od

ottzymania zawiadomieniawrywa pełnomoónika komitefu do ich uzupełnienią w terminie 14
dni od doręczenia.

Zwloka Marszałka - skarga do NSA
Gdyby Marszałek w terminie 14 dni od zawiadomienia nie podjął żadnej decyzji,

pełnomocnik komite.tu składa do sądu administracyjnego skargę nabezcrynność organu.

Odmowa
Gdy Marszałek zwrócił zawiadomienie do uzupełnienią a braki formalne, dotyczące

samego zawiadomieni lub któregoś z załączników, nie zostaną przez pelnomocnika
usunięte w wanaczonym terminie, Marszałek odmawia przyjęcia zawiadomienia.

Skarga na odmołyę do SN


