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Biuro Rzecznika Praw Dziecka Warszawa,03 września 2018 r. 

ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa 
tel. (22) 583 66 00, fax (22) 583 66 96 

ADM.053.70.20 18.MGA 
(w odp. należy podać  ni eprawy) 

Szanowna Pani, 

Informuję, że Rzecznik Praw Dziecka zapoznał  się  z Pani petycją  - Opinia obywatelska ws. 

praw pacjenta „przesłaną  drogą  mailową  w dniu 17 sierpnia 2018r. Jednocześnie wyjaśniam, że w 

Polsce, na mocy art. 118 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, prawo inicjalywy ustawodawczej 

przysługuje: Prezydentowi RP, Senatowi (jako całej izbie), Radzie Ministrów, posłom, przy czym 

Regulamin Sejmu wymaga, by projekt był  zgłoszony przez grupę  co najmniej 15 posłów lub poselską  

komisję  sejmową  oraz grupie co najmniej 100 tysięcy obywateli - w przypadku obywatelskiej 

inicjatywy ustawodawczej. 

Zgodnie z powyższymi zapisami Rzecznik Praw Dziecka nie posiada inicjatywy 

ustawodawczej, tym samym petycja nie powinna być  adresowana do RPD. 

Zgodnie z Art. 6. Pkt.l Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1123). „Adresat petycji, któty jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją  niezwłocznie, nie 

później jednak niż  w terininiè 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia 

petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszqcy petycję." 

Z uwagi na fakt, że ww. petycję  złożyła Pani nie tylko do Rzecznika Praw Dziecka ale jej 

adresatami są  również  wymienione w Konstytucji podmioty posiadające inicjatywę  ustawodawczą  - 

uprzejmie informuję, że petycja nie będzie przesyłana przez Rzecznika Praw Dziecka do ww. 

organów. 

Zpoważanieni 

Dyrektor Biura Rzecznika Praw Dziecka 

Małgorzata Gambrych 
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Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Rzecznika Praw Dziecka z dnia 2 stycznia 2015 roku wprowadzającym w Biurze 
Rzecznika Praw Dziecka system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, pismo podpisane elektronicznym 
podpisem kwalifikowanym nie wymaga podpisu własnoręcznego jako właściwie zatwierdzone w systemie 
teleinformatycznym BRPD. 


