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Aby poprawić jakość tworzonego prawa, w interesie publicznym proszę o 
podjęcie kroków, które doprowadzą do nowelizacji "Zasad techniki prawodaw
czej" (t.j. Dz.U. 2016.283). Uważam, że § 12 ZTP powinien zostać uzupełniony o 
punkt la, który miałby taki tekst: wskazanie celu ustanowienia każdego po
szczególnego przepisu projektu ustawy, wskazanie jego powiązań z innymi 
przepisami i jego objaśnienie. 

U zasadnienie 

"Zasadami techniki prawodawczej" zajmowałem się już w petycji z 22 lute
go 2019 zamieszczonej na stronie RCL. Odpowiedź na tę petycję nie jest opubli
kowana na stronie RCL, chociaż powinna być. O obowiązku publikowania odpo
wiedzi piszę w petycji z 8 maja 2018, która jest zamieszczona na stronie MS (pod 
datą 21 sierpnia 2018), a także na stronie Senatu (petycja nr 266), KPRM (petycja 
7/2018) i MRiRW (petycja 054P/0008/l/18). Twierdzę, że każdy, kto podejmuje 
decyzję o odmowie opublikowania odpowiedzi, działa z premedytacją na szkodę 
Narodu Polskiego. 

Jak powszechnie wiadomo, zmorą polskiego prawa jest jego niejasność i 
niejednoznaczność, co wywołuje niepewność w obszarze wykorzystywania i sto
sowania prawa, w tym niejednolitość orzecznictwa, co przyczynia się do zamula
nia polskich sądów zbędnymi postępowaniami, w tym do ciągania się z jedną 
sprawą po licznych, często tych samych sądach. 

O interpretacji prawa studenci prawa są uczeni na licznych zajęciach. Jeżeli 
określony przepis jest niejasny lub niejednoznaczny, to na wykładach zwłaszcza z 
teorii prawa jest mowa o tym, że prawnik powinien zapoznać się z uzasadnieniem 
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projektu aktu prawnego, a w przypadku ustawy nawet ze stenogramem z posiedze-

nia odpowiedniej komisji sejmowej. To oczywiste, że zapoznanie się z uzasadnie-

niem i stenogramem będzie tylko stratą czasu, jeżeli na temat danego przepisu nic 

nie jest napisane w uzasadnieniu i w stenogramie. Przykład takiego przepisu wska-

załem w petycji z 22 lutego 2019 opublikowanej na stronie RCL. 

Brak obowiązku wskazania celu ustanowienia każdego poszczególnego 

przepisu projektu aktu prawnego, sprzyja także ustanawianiu przepisów mających 

na celu głównie ograbianie Narodu Polskiego z miliardów złotych.  

O przepisach lub ich interpretacjach mających na celu ograbianie Narodu 

Polskiego piszę w petycji z 15 grudnia 2020 opublikowanej na stronie MF (petycja 

nr 6) oraz w petycjach z 9 kwietnia i 21 maja 2021 opublikowanych na stronie 

Sejmu i Senatu. Petycja z 9 kwietnia jest także zamieszczona na stronie MF (pety-

cja nr 4), a petycja z 21 maja na stronie MSWiA. 

Wykonywanie czynności narzuconych postulowanym przepisem nie będzie 

czasochłonne dla osoby sporządzającej projekt aktu prawnego i uzasadnienie tego 

projektu, ponieważ ta osoba musi tylko zapisać to, co powinna mieć w głowie, 

czyli cel przepisu (w tym potrzebę jego ustanowienia), powiązania każdego przepi-

su z innymi przepisami i jasność co do treści każdego z zaprojektowanych przepi-

sów. Niestety, obecnie jest często tak, że prawnik interpretujący określony przepis, 

musi się domyślać, co osoba sporządzająca projekt przepisu miała na myśli. Warto 

dodać, że obowiązek zapisania tego, co jest w głowie, osobie sporządzającej pro-

jekt aktu ułatwi ocenę, czy przepis „dokładnie i w sposób zrozumiały” wyraża „in-

tencje prawodawcy” (§ 6 ZTP).  

       Podpisem zaufanym podpisał 

                                       Roman Jacek Arseniuk 

 

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej powyższej petycji 

zawierającej moje imiona i nazwisko. 

     Podpisem zaufanym podpisał 

      Roman Jacek Arseniuk 




