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2020 r. 



Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 870), podmiot właściwy do ich rozpatrzenia corocznie umieszcza  

na stronie internetowej urzędu zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych  

w roku poprzednim.  

 

Od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Rzecznik Praw 

Obywatelskich rozpatrzył 9 petycji: 

 

 

L.p. 

 

Przedmiot petycji 

 

Data wpływu 

petycji do Biura 

Rzecznika Praw 

Obywatelskich 

 

 

Sposób załatwienia 

petycji 

1. Negatywne skutki dla ochrony 

przyrody uznania przez TK 

art. 129 ustawy – Prawo 

ochrony środowiska za 

niekonstytucyjny.  

27.02.2019 r. 

 

 

Udzielono 

odpowiedzi. 

2. Potrzeba zmian przyjętych 

przez ustawodawcę 

uregulowań prawnych, 

zmieniających z dniem 21 

kwietnia 2019 r. ustawę z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1234 ze zm.). 

03.03.2019 r. 

 

 

Udzielono 

odpowiedzi. 

 

3. Konieczność prawnego 

uregulowania zasad wykupu 

„mieszkań zakładowych” 

przez dotychczasowych 

najemców. 

15.04.2019 r. Udzielono 

odpowiedzi. 

4.  Działalność stowarzyszenia 

Terenowy Komitet Ochrony 

Praw Dziecka w Poznaniu. 

22.04.2020 r. 

 

Udzielono 

odpowiedzi. 



5. Marsz poparcia 

obywatelskiego projektu 

zmian w Kodeksie 

Rodzinnym i Opiekuńczym. 

Petycja wielokrotna. 

24.04.2019 r. Stanowisko RPO 

zostało umieszczone 

na stronie BIP RPO, 

jako odpowiedź na 

petycję wielokrotną – 

art. 11 ust. 4 ustawy o 

petycjach. 

6. Naruszenie uprawnień 

funkcjonariuszy instytucji 

kultury, artystów i 

animatorów kultury, 

mecenasów i kuratorów 

sztuki. 

15.05.2019 r. Udzielono 

odpowiedzi. 

7. Zaprzestanie organizowania 

przez Rzecznika Praw 

Obywatelskich bezpłatnych 

praktyk. 

20.05.2019 r. Udzielono 

odpowiedzi. 

8.  Publikacja „Standardy 

pomocy dziecku w sytuacji 

rozstania rodziców”. 

Petycja wielokrotna. 

19.06.2019 r. Stanowisko RPO 

zostało umieszczone 

na stronie BIP RPO, 

jako odpowiedź na 

petycję wielokrotną – 

art. 11 ust. 4 ustawy o 

petycjach. 

9. Publikowanie na stronach 

internetowych Rzecznika 

Praw Obywatelskich 

stanowisk, opinii i ekspertyz. 

Petycja wielokrotna. 

02.12.2019 r. Stanowisko RPO 

zostało umieszczone 

na stronie BIP RPO, 

jako odpowiedź na 

petycję wielokrotną – 

art. 11 ust. 4 ustawy o 

petycjach. 

 


