
 
 

INSTRUKCJA ZBIERANIA PODPISÓW 
POD PROJEKTEM USTAWY ZŁOŻONYM NA PODSTAWIE USTAWY O WYKONYWANIU INICJATYWY 

USTAWODAWCZEJ PRZEZ OBYWATELI 
 
 

1. Obywatel udziela poparcia projektowi ustawy, składając na wykazie: 

• imię (imiona) i nazwisko,  

• adres zamieszkania,  

• numer ewidencyjny PESEL,  

• własnoręczny podpis. 

2. Wzór wykazu określa rozporządzenie Premiera. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się nazwa 

komitetu i tytuł projektu ustawy, na której obywatel udziela poparcia. 

3. W miejscu zbierania podpisów musi być wyłożony do wglądu projekt ustawy. 

4. Wycofanie złożonego poparcia (podpisu) jest nieskuteczne. 

5. Do kampanii promocyjnej, a także zbierania podpisów, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

wyborczego dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej (dział I, rozdział 12 – od art. 112).  

 

W przypadku zbierania podpisów oznacza to między innymi: 

• Zakaz zbiórek na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu 

terytorialnego oraz sądów, na terenach wojskowych i podległych MON; 

• Możliwość zbiórek na terenie zakładów pracy w sposób i formach nie zakłócających 

normalnego funkcjonowania; 

• Zakaz łączenia zbiórki podpisów z loteriami, konkursami, darmowym rozdawaniem 

przedmiotów – chyba, że nie mają one wartości wyższej niż zwyczajowo używane w celach 

reklamowych lub promocyjnych, a także zakaz podawania alkoholu za darmo lub w cenach 

poniżej kosztów nabycia (wytworzenia); są to postanowienia istotne w kontekście 

organizowanych eventów takich jak festyny, itp. 

6. Umieszczając informacje o zbieraniu podpisów powinniśmy umieszczać je w taki sposób, by nie 

powodować szkód, stosować przepisy porządkowe i uzyskiwać właściwe zgody właścicieli 

nieruchomości, zarządców, itd. 

7. Rekomendowaną praktyką będzie wyłożenie klauzuli informacyjnej RODO lub (koniecznie) 

umieszczenie informacji, gdzie (np. na stronie internetowej) z klauzulą taką można się zapoznać. 

 
 
Opracowano na podstawie: 

− Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1277); 

− Ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2120); 

− Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej 
przedmiot inicjatywy ustawodawczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 79, poz. 893). 


