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Dzien dobry. PROSZ^ UPRZEJMIE O POTWIERDZENIE ODBIORU WIADOMOSCI ORAZ JEJ
PRZECZYTANIA. PROSZ^ O PODANIE MOJEJ SYGNATURY W ODPOWIEDZIZWROTNEJ.
(adres o ktorym mowa w art. 25 kc, art. 3 pkt. 1) i 2) - Prawo pocztowe)
(adres do dor^czen i adres nadawczy, z uwagi na epidemi?)
PET 3110/2/100/2020
(sygnatura wlasna - nadawey, inicjatywy, spostrzezenia, petycji, skargi wniosku b^d^cego sygnalem
obywatelskim)
Sz.R
Centrum Badania Opinii Spolecznej
Glowny Urz^d Statystyczny
PETYCJA
Na mocy art. 2 ust. 1 w zbiegu z art. 2 ust. 2 pkt. 1) - Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj.
Dz.U. 2018 poz. 870) w zbiegu z art. 241 - Ustawy kodeksu post?powania administracyjnego z dnia 14
czerwca 1960 roku (tj. Dz.U. 2020 poz. 256) w zwi^ku z art. 63 w zwi^ku z art. 54 Konstytucji
przekladam petycj? w przedmiocie :
1. Sugestii przeprowadzania badan w przedmiocie :
a) czy kazdy projekt ustawy, rozporz^dzenia winien bye podany konsultacjom w postaci opinii publicznej
obywateli celem brania udziatu w procesie legislacyjnym ?
b) czy winny bye przetwarzane poprzednie dane osobowe w rejestrze PESEL, rejestrze dowodow
osobistych, rejestrze dokumentow paszportowych, rejestrze stanu cywilnego po wymianie dokumentow,
aktualizacji dokumentow, czy jest to naruszeniem prywatnosci, czy jest to naruszeniem przepisow
RODO w szczegolnosci „bycia zapomnianym", czy powinny bye takie dane przetwarzane skoro nie
mozna sif postugiwac dokumentem tozsamosci z poprzednimi danymi osobowymi ?
c) czy kazdy projekt uchwaly jednostki samorz^du terytorialnego winien bye poddany opinii publicznej
(jednostkom publicznym na terenie gminy) i spolecznej (obywateli) celem brania udzialu w procesie
legislacyjnym ?
Cel
- wi^ksza ochrona danych osobowych na podstawie opinii publicznej i danych statystycznych;
- wi^kszy udzial obywateli w procesie legislacyjnym
Adnotacja
1. Zgodnie z art. 25 kc, art. 60 kc, art. 415 kc, art. 416 kc, art. 417 kc - prosz? tylko i wyl^cznie o
odpowiedz elektroniczna.
2. Zgodnie z art. 25 kc, art. 60 kc, art. 415 kc, art. 416 kc, art. 417 kc, art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach nie

wyrazam zgody na publikacj? danych osobowych na odwzorowanej tresci petycji lub jego odwzorowania
cyfrowego (zdj?cie, skan) na serwisie intemetowym organu lub stronie intemetowej BIP.
3. Zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach, 65 kpa wnosz? o przekazanie pisma organowi wedlug
wlasciwosci.
4. Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach wnosz? o publikacj? petycji lub tresci petycji na stronie
intemetowej.
5. Prosz? o udzielenie odpowiedzi co do kwalifikacji archiwalnej niniejszego pisma wedlug Instrukcji
Kancelaryjnej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA).
* - Wers (linijka tekstu) podlegaj^ca usuni?ciu danych celem opublikowania tresci pisma na stronie BIP,
zgodnie z pkt. 1., 2.
6. Zgodnie z art. 4 ust. 2. Ustawy o petycjach - Petycja powinna zawierac:
1) oznaczenie podmiotu wnosz^cego petycj?; jezeli podmiotem wnosz^cym petycj? jest grupa
podmiotow, w petycji nalezy wskazac oznaczenie kazdego z tych podmiotow oraz osob? reprezentuj^c^
podmiot wnosz^cy petycj?; 2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnosz^cego
petycj? oraz adresu do korespondencji; jezeli podmiotem wnosz^cym petycj? jest grupa podmiotow, w
petycji nalezy wskazac miejsce zamieszkania lub siedzib? kazdego z tych podmiotow; 3) oznaczenie
adresata petycji; 4) wskazanie przedmiotu petycji. W zwi^ku z wymogiem formalnym nie wymaga celu,
szczegoiowego opisu przedmiotu petycji, uzasadnienia merytorycznego, faktyeznego i stanu prawnego.
7. Na podstawie Rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r) Na podstawie art.
226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks post?powania administracyjnego : § 5. Skargi i wnioski
mog4 bye wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomoc^ dalekopisu, telefaksu, poezty elektronicznej,
a takze ustnie do protokolu. § 7. Przyjmuj^cy skargi i wnioski potwierdza zlozenie skargi lub wniosku,
jezeli zaz^da tego wnosz^cy. § 8. 1. Skargi i wnioski niezawieraj^ce imienia i nazwiska (nazwy) oraz
adresu wnosz^cego pozostawia si? bez rozpoznania.
- Zostaly spelnione warunki zgodnie z aktem wykonawczym.
Za ewentualne bl?dy przepraszam oraz ilosc skladanych pism.
Z powazaniem.
31.10.2020 roku 13:00 CEST +01:00'

Prezes Gtdwnego Urz^du Statystycznego

dr Dominik Rozkrut

Warszawa, 2020-12-16
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Zawiadomienie o sposobie zatatwienia petycji
Dziataj^c na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjacfi (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w odpowiedzi
na petycj? z dnia 31 pazdziernika br. dotycz^c^ przeprowadzania badan statystycznych w sprawie badania opinii
spotecznej uprzejmie przekazuj? nast?puj^ce wyjasnienie.
Przeprowadzanie badaii statystycznych w przedmiocie konsultacji publicznych, czy szerzej badania opinii
spotecznej, aktow prawa powszechnie obowiqzuj^cego nie jest mozliwe, w zakresie Programu badan statystycznych
statystyki publicznej (dalej: Pbssp), gdyz zgodnie z art. 3 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 poz. 443 z pozn.
zm.) zadaniem statystyki publicznej jest zapewnienie przeprowadzania badaii o istotnym znaczeniu dla obserwacji
procesow demograficznych, spotecznych, gospodarczych oraz srodowiska naturalnego.
Proponowane w petycji pytania nie wpisuj^ si? w zakres dziataii statystyki publicznej, ktore formutowane
s^ w Pbssp ustalanym corocznie - na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa GUS - przez Rad§
Statystyki, t j . organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrow, a nastfpnie przyjmowanym w drodze
rozporz^dzenia przez Rad? Ministrow.
Zadaniem statystyki publicznej jest zapewnienie rzetelnego, obiektywnego i systematycznego informowania
spoteczeiistwa, organow panstwa i administracji publicznej oraz podmiotow gospodarki narodowej o sytuacji
ekonomianej, demograficznej, spotecznej oraz srodowiska naturalnego. Pozyskiwane w ramach badan
statystycznych informacje statystyczne s^ niezb^dne do okreslania podstawowych wielkosci i wskaznikow, do
ktorych ogtaszania, na podstawie odr^bnych przepisow, jest zobowiqzany Prezes Gtownego Urzfdu Statystycznego.
Zakres tematyczny badan statystycznych zapewnia takze mozUwosc wywi^zywania si? Polski z obowi^zkow
informacyjnych wobec Unii Europejskiej i organizacji mi?dzynarodowych.
Przeprowadzanie konsultacji ma na celu popraw? jakosci decyzji oraz wszerszym zakresie popraw? szeroko poj?tej
legislacji. Wstuchanie si? w stanowiska wielu stron pozwala na eliminacj? ew. bt?d6w oraz stworzenie
„dojrzalszych", bardziej wywazonych rozwi^zan. Decyzje podj?te w taki sposob b^^^ uwzgl?dniac zroznicowane
potrzeby obywateli, roznych grup, srodowisk czy instytucji spoteczehstwa obywatelskiego. Konsultacje stuz^
artykulacji oraz wymianie pogl^dow.
Podstawy prawne konsultacji publicznych w Polsce tworz^ rozbudowany wachlarz roznego rodzaju procesow
konsultacyjnych. Konsultacje mog^ bye przeprowadzane na roznych szczeblach - rz^dowym, parlamentarnym,

samorz^dowym, mog^ bye rowniez prowadzone przez Prezydenta RP. W l<onsultacjacii mog^ uczestniczyc rozne
podmioty- od indywidualnych obywateli, przez organizacje pozarz^dowe, do chociazby organizacji pracodawcow.
Przedmiotem konsultacji mog| bye wszelkiego rodzaju rozstrzygnigcia - od legislacyjnych po polityczne, jak np.
projekty planow, programow, strategii.
Ujfte w przestanej petycji kwestie, dotycz^ee skierowania pytan odnosnie przeprowadzania konsultacji
publicznych projektow ustaw i rozporz^dzen, regulowane s^ w stosunku do dokumentow rzadowych, m.in. przez
Regulamin Pracy Rady Ministrow (Dziat III Rozdziat 3 Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie projektu
dokumentu rz^dowego), wprowadzony uchwat? nr 190 Rady Ministrow z dnia 29 pazdziernika 2013 r. (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z pozn. zm.). Konsultacje publiczne
jednym z etapow rz^dowego procesu legislacyjnego, a wszystkie
procedowane dokumenty udost?pniane sq w Biuletynie Informacji Publicznej Rz^dowego Centrum Legislacji
wzaktadee Rz^dowy Proces Legislacyjny (RPL). Regulacje dotycz^ee konsultacji znajduj^ si? tez w regulaminach
Sejmu i Senatu. W trakcie posiedzen komisji i podkomisji mog^ miec miejsce konsultacje z uczestniczacymi w nich
podmiotami. Natomiast zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkahcami okreslaj^ uchwaty rad
odpowiednich jednostek samorz^du terytorialnego np.: uchwaty rady gminy, czy uchwaty sejmiku wojewodztwa.
Zgodnie z przepisami dotyez^cymi samorzgdu terytorialnego organy samorzgdowe mogq przeprowadzic
konsultacje spoteczne w przypadkach przewidzianych ustawy (wtedy cz?sto sg one obowi^zkowe) oraz w innych
sprawach waznych dla wspolnot samorz^dowyeh.
Maj^c na wzglfdzie przedstawione wyzej wyjasnienia uznaj? Pani petycj? za bezprzedmiotow^.

Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uprzejmie informuj?,
ze sposob zatatwienia petycji nie moze bye przedmiotem skargi.

Prezes
Gtownego Urz?du Statystycznego
dr Dominik Rozkrut
-podpisano podpisem elehtronicznym
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