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Pan  

Krzysztof Kwiatkowski 

Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej Senatu RP 

 Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

w związku z przekazanym, z prośbą o przedstawienie opinii, projektem ustawy o zmianie ustawy 

o petycjach – druk 310, pragnę zgłosić następujące uwagi: 

1) w art. 2 ust. 4 doprecyzowania wymaga, co w przypadku, gdy treść petycji (pomimo oświadczenia 

składającego petycję) wskazuje na kompetencję kilku resortów. Niejasne jest, czy w konsekwencji 

tej zmiany przekazanie petycji zgodnie z art. 6 ust. 1 również odbywać się powinno tylko do 

jednego podmiotu. Nie zostało bowiem określone, co w przypadku właściwości kilku podmiotów; 

2) w art. 4 ust. 5 wprowadza się zmianę dotyczącą petycji składanej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej tj. wymóg podpisu kwalifikowanego, zaufanego lub osobistego. Nie wskazano 

jednak konsekwencji braku takiego podpisu. Nie zostało określone, czy petycja nieopatrzona 

podpisem zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, czy też podmiot do którego ją skierowano 

powinien zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie petycji; 

3) w art. 12 ust. 1 pkt 2 proponuję po wyrazie „złożona” dodać wyrazy „lub przekazana”; 

4) wskazać należy, że dodanie w art. 14 ustawy wymogu zawarcia w informacji zbiorczej o petycjach 

„(…) petycji przesłanych do innych podmiotów do rozpatrzenia, a także pism, które wpłynęły i nie 

zostały uznane za petycje” nasuwa wątpliwości natury zarówno technicznej, jak i interpretacyjnej. 

Niejasnym jest, czy w informacji ma być podawana zarówno liczba, przedmiot, jak i sposób 

załatwienia, czy jedynie sama liczba w odniesieniu do petycji przekazywanych oraz pism, które 

nie zostały uznane za petycje. Wydaje się również zasadne wyjaśnienie, co w sytuacji, gdy 

podmiot właściwy otrzymujący wystąpienie nie uznaje go za petycję. Jednocześnie wskazać 

należy, że dla instytucji takich, jak np. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w których odnotowuje 

się codzienny wpływ bardzo dużej liczby wystąpień obywatelskich (czasem są to setki pism 

dziennie), wśród których znaczną cześć stanowią petycje, może to powodować poważne 

trudności natury technicznej oraz konieczność dokonania nakładu pracy niewspółmiernie dużego 

w stosunku do uzyskiwanych efektów. Agregowane są bowiem w ten sposób informacje o 

faktycznie niewielkim, wręcz marginalnym znaczeniu dla obywateli. 

Ponadto, należy (do rozważenia) zasygnalizować potrzebę zmian w zakresie niezawartym w 

nowelizacji np. w zakresie definicji petycji, której szerokość powoduje problemy interpretacyjne. 

Wskazać należy, iż obecnie petycją może być w zasadzie każde żądanie zachowania, a taki czynnik 



 

występuje w większości wystąpień obywatelskich. Dodatkowo, proponuję rozważenie wprowadzenia 

możliwości informowania o przekazaniu petycji wielokrotnych poprzez stronę internetową urzędu. 

 

      Z wyrazami szacunku 

z up. Rafał Siemianowski 

Podsekretarz Stanu 

Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

/podpisano cyfrowo/ 

 

 

 


