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1) Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
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1. Definicja 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia 
lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań 
i kompetencji adresata petycji (art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach). 

Petycje wpływające do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) rozpatruje się w trybie określonym 
przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która weszła w życie z dniem 6 września 2015 r. 

2. Petycja indywidualna 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach petycja powinna być rozpatrzona bez 
zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. 

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję, termin ulega 
przedłużeniu. 

3. Petycje wielokrotne 

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji, składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, 
można zarządzić łączne rozpatrywanie petycji i ogłosić okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 
2 miesiące. 

Gabinet Prezesa monitoruje i koordynuje rozpatrywanie, przez właściwe departamenty, petycji 
wpływających do GUS. 

W 2020 r. do GUS wpłynęły 13 petycji indywidualnych. 

4. Zestawienie petycji indywidualnych: 

l.p. Przedmiot petycji 
Data wpływu do 

GUS 
Sposób załatwienia petycji 

1. 

ws. publikacji wyników 
reprezentacyjnego badania 
struktury wynagrodzeń wg 
zawodów w październiku 2018 r. 

2020-02-16 
pismo z dnia 2020-02-27 
odpowiedź drogą tradycyjną 

2. 
ws. klasyfikacji domów 
kempingowych  

2020-04-22 
pismo z dnia 2020-06-04 
odpowiedź drogą elektroniczną 
 

3. 

ws. indywidualnych danych 
dotyczących podatku VAT 
podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych  

2020-07-08 
pismo z dnia 2020-07-14 
odpowiedź drogą elektroniczną 

4. ws. emerytur 2020-07-30 
pismo z dnia 2020-08-26  
odpowiedź drogą elektroniczną 

5. 
ws. tłumaczeń dokumentów 
unijnych 

2020-07-31 
pismo z dnia 2020-09-11 
odpowiedź drogą elektroniczną 

6. 
ws. demograficznych badań 
statystycznych 

2020-08-03 
pismo z dnia 2020-09-11 
odpowiedź drogą elektroniczną 

7. 
ws. wprowadzenia badań 
statystycznych dot. korespondencji 
podmiotów publicznych 

2020-08-18 
pismo z dnia 2020-09-10 
odpowiedź drogą elektroniczną 

8. 
ws. przeprowadzenia badań 
statystycznych dot. Podatku VAT 

2020-08-26 
pismo z dnia 2020-09-16 
odpowiedź drogą elektroniczną 

9. ws. Narodowego Spisu Ludności 2020-10-19 
pismo z dnia 2020-12-09 
odpowiedź drogą elektroniczną 

10. 
ws. przeprowadzania badań dot. 
badania opinii społecznej 

2020-10-31 
pismo z dnia 2020-12-16 
odpowiedź drogą elektroniczną 
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11. 
ws. utworzenia rejestru 
samorządowego 

2020-10-20 
pismo z dnia 2020-12-16 
odpowiedź drogą elektroniczną 

12. 
ws. zmiany identyfikacji działek 
geodezyjnych 

2020-11-24 
pismo z dnia 2020-12-15 
odpowiedź drogą elektroniczną 

13. ws. zmian w PIT-37 2020-12-03 
pismo z dnia 2020-12-08 
odpowiedź drogą elektroniczną 

 

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach na stronie internetowej GUS, w Biuletynie 
Informacji Publicznej, w zakładce Petycje, zamieszczane są informacje zawierające odwzorowania cyfrowe 
(skan) petycji oraz – w przypadku wyrażenia zgody – dane osobowe podmiotu wnoszącego petycję, a także 
informacje o sposobie załatwienia petycji. 

Na wszystkie pisma, które wpłynęły do GUS w 2020 r. i zostały zarejestrowane jako petycje, odpowiedzi 
udzielono w ustawowym terminie. Nie wystąpiły przypadki braku poinformowania składającego petycję  
o sposobie jej rozpatrzenia.  
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