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KANCELARIA SEJMU

WARSZAWA

WARSZAWA

UL. WIEJSKA 4/6/8

WNIOSEK

wniosek z art. 241 KPA

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego składamy

wniosek o poprawienie przejrzystości tworzenia procesu legislacyjnego poprzez ujawnianie dokumentów z 

poprawkami zgłaszanymi przez posłanki i posłów w procesie legislacyjnym poprzez umieszczenie ich w czasie, gdy 

są rozważane, na stronie Komisji Finansów Publicznych przy podanej informacji o obradach Komisji lub w ramach 

procesu legislacyjnego.

Nasz wniosek dotyczy przyszłych działań Komisji Finansów Publicznych i wprowadzenia odpowiednich procedur we 

wszystkich Komisjach.

2 grudnia 2021 roku, w rozmowie telefonicznej z pracownicą Komisji Finansów Publicznych, otrzymaliśmy 

informację, że możemy obejrzeć transmisję z obrad Komisji "ale i tak nie rozumiemy o czym mowa, gdyż posłowie i 

posłanki głosują numery poprawek". Komisja obradowała w dniu, gdy dzwoniliśmy. Na pytanie jak możemy poznać 

te numery, otrzymaliśmy informację, że musimy złożyć wniosek o informację. Wniosek złożyliśmy i informację 

otrzymaliśmy, jednak wymagało to od nas nieracjonalnej i niepotrzebne pracy i nastąpiło po obradach Komisji. 

UZASADNIENIE

1) Nieudostępnienie informacji na stronie Sejmu w czasie, gdy są one dyskutowane i głosowane, nie pozwala 

obywatelkom i obywatelom śledzić procesu przyjmowania ustawy w realnym czasie.

2) Posłowie wiedzą co głosują, musi zatem istnieć gotowy dokument z poprawkami. Otrzymaliśmy go na wniosek, 

jest zatytułowany: "Zestawienie poprawek do głosowania w Komisji Finansów Publicznych zgłoszonych w czasie 

rozpatrywania projektu ustawy budżetowej na rok 2022 – Druk Sejmowy Nr 1624" Skoro informacja jest 

wytworzona, a posiedzenie jest transmitowane, należy dostarczyć wszystkie informacje potrzebne do zrozumienia 

działań posłów i posłanek przez wyborczynie i wyborców.

Członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji.
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