Nazwa Ministerstwa

1.
2.
3.
4.
5.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Obrony Narodowej

6.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

7.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacje zawarte na stronie internetowej na temat
petycji

brak informacji

Liczba
petycji

1

kto może złożyć petycje, czego dotyczy, co powinna zawierać,
forma petycji, petycja wielokrotna, termin i sposób załatwienia
sprawy, dane kontaktowe komórki odpowiedzialnej, opłaty, link
do ustawy, tryb odwoławczy, przykładowy formularz
1
plik "wzór formularza petycji", który jest raczej wzorem
formularza ‐ wewnętrznej notatki nt. złożonych petycji
brak danych

Odwzorowanie
cyfrowe
petycji(TAK/NIE)

TAK

Data złożenia petycji
(TAK/NIE)

TAK

TAK

TAK

brak danych

brak danych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

12.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

13.

Ministerstwo Sprawiedliwości

14.

15.

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Zdrowia

17.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Rejestr/zbiorcze zestawienie
petycji (TAK/NIE)

Link do strony internetowej

NIE

nie dotyczy (nie minął jeszcze
termin załatwienia petycji)

NIE

https://men.gov.pl/pl/ministerstwo/kontakt‐z‐
urzedem/petycje

wskazany termin załatwienia
petycji

NIE

nie dotyczy (nie minął jeszcze
termin załatwienia petycji)

TAK

http://www.mpips.gov.pl/bip/petycje/

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

https://bip.minrol.gov.pl/Petycje

NIE

nie dotyczy (nie minął jeszcze
termin załatwienia petycji)

NIE

http://mir.bip.gov.pl/petycje/

nie dotyczy

nie dotyczy

TAK ‐ istnieje odrębna zakładka
na stronie internetowej

brak danych

brak danych

brak danych

http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/petycje/

TAK

TAK

NIE

http://www.mos.gov.pl/kategoria/5989_petycje/

1. Petycja dotyczy zmiany § 55 rozporządzenia w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych, 2.Petycja
dotyczy uregulowania nadzoru nad
projektowaniem instalacji w prawie budowlanym
oraz zgłoszenia w kodeksie postępowania
administracyjnego, 3. Petycja dotyczy zmiany art.
81c ust 2 Prawa budowlanego.

wskazany termin załatwienia
petycji, informacja nt.
zasięganych opinii i szczegóły
związane z przebiegiem
postępowania
brak informacji nt. petycji; zakładka: skargi i wnioski
brak informacji nt. petycji

brak informacji

3

TAK

TAK

informacja, gdzie i w jaki sposób można składać petycje,
wskazanie, jakiego typu informacje powinny one zawierać,
NFORMACJA dla osób, które chcą złożyć petycję przy pomocy
tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Jęzkowo‐
Migowego (SJM) lub Sposobu Komunikowania się Osób
Głuchoniewidomych (SKOGN), INFORMACJA dotycząca
przyjmowania obywateli w sprawach petycji przez członków
kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, odwołanie
do ustawy (brak linku do niej)

0

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

zakładka: petycje, skargi i wnioski, ale brak jakichkolwiek danych nt. petycji
informacja, gdzie i jak składać petycje oraz co powinna zawierać
petycja, odwołanie do ustawy (brak linku do niej)
brak danych

informacja, gdzie i jak składać petycje oraz co powinna zawierać
petycja

krótka informacja nt. ustawy, link do ustawy

6

5

brak danych

TAK

TAK

brak danych

TAK

definicja petycji, wskazanie, czego może dotyczyć, odwołanie się
do ustawy i link do niej
informacja, co może być przedmiotem petycji, wskazanie
podstawy prawnej, możliwych sposobów złożenia petycji i tego,
co powinny zawierać

3

TAK

brak danych

brak danych

1. petycja w sprawie poprawy warunków
związanych z pracą firm leśnych; 2. Petycja w
sprawie przywrócenia obowiązku posiadania
zabezpieczenia finansowego dla przedsiębiorców
chcących uzyskać zezwolenie na zbieranie i
przetwarzanie odpadów niebezpiecznych, 3. Petycja
dot. zmiany przepisów w zakresie uzyskiwania
decyzji środowiskowych w przypadku
przetwarzania odpadów w postaci gruzu, 4. petycja
w sprawie zmiany przepisów regulujących
skladowiska odpadów, 4. Petycja w sprawie ustawy data wpływu petycji, wskazany
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 5. termin rozpatrzenia sprawy oraz
Petycja ws. recyklingu odpadów opakowaniowych informacja, gdzie petycja została
po środkach niebezpiecznych
przekazana

http://bip.msw.gov.pl/bip/petycje
https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/kontakt/skargi_i_wni
oski/

TAK

1. petycja w sprawach pracowniczych, 2. petycja o
refundację skutecznych leków w rzadkich
nowotoworach szpiku, 3. Petycja mająca na celu
poprawe trudnej sytuacji osób wymagających
opieki hospicyjnej w domu pacjenta na terenie
powiatu kłodzkiego
4. Petycja w sprawie obrony przed zamknięciem
podmiotu leczniczego świadczącego usługi
radioterapii
5. Petycja na rzecz pacjentów diabetologicznych w
ramach projektu "Cukrzyca bez powikłań"

w niektórych wypadkach
publikacje odpowiedzi

TAK

TAK

NIE

http://www.bip.mz.gov.pl/petycje

TAK

1. Petycja w sprawie zmian w nauce i szkolnictwie
wyższym z dnia 30 października 2015 r., 2. Petycja
z 28.10.2015 dotycząca przepisów o ratownictwie
medycznym, 3. Petycja w sprawie obniżenia
wymagań przy przyjmowaniu na studia

brak danych

TAK

TAK

NIE

http://www.bip.nauka.gov.pl/petycje/
http://mac.bip.gov.pl/zalatwianie‐spraw/informacja‐
dotyczaca‐trybu‐skladania‐petycji‐w‐ministerstwie‐
administracji‐i‐cyfryzacji.html

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
16.

Wskazanie uzasadnienia
(TAK/NIE)

Petycja dotyczy przygotowania przez rząd
propozycji: 1. rozwiązań legislacyjnych blokujących
liczbę umów cywilno‐prawnych i umów na czas
określony; 2. rozwiązań likwidujących wysokie
bezrobocie

Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sportu i Turystyki

11.

Publikacja odpowiedzi
(TAK/NIE)

Petycja o podjęcie działań mających na celu
wprowadzenie powszechnej i obowiązkowej nauki
wskazany termin załatwienia
pierwszej pomocy do szkół podstawowych
petycji
brak informacji nt. petycji na stronie internetowej, w BIP
brak informacji; zakładka: skargi i wnioski
brak informacji; zakładka: skargi i wnioski
brak informacji nt. petycji; dostępne informacje nt. składania skarg i wniosków

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

8.
9.
10.

Czego dotyczy petycja

Dane dotyczące przebiegu
postępowania, w szczególności
dotyczące zasięganych opinii,
przewidywanego terminu oraz
sposobu załatwienia petycji

brak danych

