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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na Pana pismo z 18 stycznia 2021 r., sygn. BPS.DKS.KU.0401.3.201, przekazujące 

projekt ustawy o zmianie ustawy o petycjach, przedstawiam następujące uwagi.

1. Główną zmianą w projektowanej ustawie jest ograniczenie prawa do składania petycji 

wyłącznie do jednego z podmiotów, określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o petycjach1 (dalej: ustawa o petycjach), tj. do organu władzy publicznej, a także do organizacji 

lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu 

administracji publicznej. 

Propozycja ta budzi wątpliwości w sytuacjach, gdy podmiot składający petycję nie ma 

odpowiedniej, merytorycznej wiedzy umożliwiającej mu zidentyfikowanie konkretnego 

podmiotu właściwego w zakresie przedmiotu petycji. Ponadto, obszary w zakresie przedmiotu 

petycji mogą nakładać się na tyle, że sprawa może dotyczyć zakresu właściwości kilku 

organów. W tej sytuacji problematyczne będzie, do którego organu powinna być kierowana 

petycja, skoro adresatem może być tylko jeden podmiot. 

Przy tak projektowanym rozwiązaniu znacząco wydłuży się także czas rozpatrzenia petycji, 

gdyż podmiot ją wnoszący mógłby być „odsyłany” z jednej instytucji do drugiej, ze względu 

na obowiązujące ograniczenie wnoszenia petycji tylko do jednego podmiotu.

Wątpliwości te powinny zostać rozpatrzone na gruncie przepisu art. 63 Konstytucji, 

gwarantującego każdemu prawo do składania petycji do „organów władzy publicznej oraz 

do organizacji i instytucji społecznych” oraz w sposób bardziej szczegółowy wyjaśnione 

1 Dz. U. z 2018 r. poz. 870.
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w uzasadnieniu do projektu ustawy (nota bene w art. 63 Konstytucji posłużono się liczbą 

mnogą z koniunkcją, a nie liczbą pojedynczą z alternatywą rozłączną „albo”).

2. W przedłożonym projekcie w art. 4 w ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o petycjach dodano 

nowy pkt 5 (o oświadczeniu, że adresat jest jedynym podmiotem, do którego jest wnoszona 

petycja w danej sprawie), którego nie uwzględniono w dalszej treści ustawy, tj. w art. 7 w ust. 

2 i w art. 11 w ust. 3. W art. 7 w ust. 2 określono sytuację wezwania do uzupełnienia lub 

wyjaśnienia, jeżeli petycja nie spełnia wymogów, natomiast w art. 11 w ust. 3, jeżeli petycja 

składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia określonych wymogów. Jeżeli petycja musi 

zawierać również oświadczenie podmiotu wnoszącego petycję, że adresat petycji jest jedynym 

podmiotem, do którego jest wnoszona petycja w danej sprawie, to należy uzupełnić zapisy 

o dodany pkt 5.

3. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach, opatrzenie petycji 

wniesionej drogą elektroniczną kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest fakultatywne. 

Wskazuje na to użyte w ww. przepisie sformułowanie: „może być opatrzone”.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o petycjach ww. sformułowanie zastąpiono zwrotem: 

„jest opatrzone”, rozszerzając jednocześnie katalog podpisów o podpis zaufany oraz podpis 

osobisty. Zapis taki wskazuje, że petycja składana za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej musi być opatrzona jednym z trzech rodzajów podpisów, wymienionych 

w projektowanym art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach, a więc de facto wprowadza obligatoryjność 

opatrzenia petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej jednym z trzech 

rodzajów podpisów.

Z kolei, ani uzasadnienie projektu, ani OSR nie określają, że opatrzenie petycji jednym z trzech 

rodzajów podpisów, wskazanych w projektowanym art. 4 ust. 5 ustawy o zmianie ustawy 

o petycjach, przewidywane było jako wprowadzenie nowego obowiązku dla wnoszącego.

W związku z powyższym, o ile intencją projektodawcy jest wprowadzenie obligatoryjności 

opatrzenia petycji wniesionej za pomocą środków komunikacji elektronicznej jednym z trzech 

wymienionych rodzajów podpisów, wydaje się, że doprecyzowania wymaga opis ww. zmiany 

w uzasadnieniu projektu i OSR.  

4. Wątpliwości budzi zaproponowany przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o petycjach 

(art. 1 pkt 3 projektu ustawy o zmianie ustawy o petycjach), zgodnie z którym „podmiot 

właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję, która w tej samej 
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sprawie i przez ten sam podmiot została złożona wcześniej do innego podmiotu właściwego do 

rozpatrzenia petycji”. Przepis ten jest niejasny, gdyż daje uprawnienie „podmiotowi 

właściwemu” do pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, gdy została złożona wcześniej 

do „innego podmiotu właściwego”. Mamy zatem dwa podmioty właściwe, w których jeden nie 

rozpatruje petycji tylko dlatego, że została ona złożona do innego podmiotu właściwego. Przy 

czym użycie w obu przypadkach terminu „podmiot właściwy” implikuje interpretację, że 

chodzi o sytuacje, gdy oba podmioty są właściwe do rozpatrzenia tej petycji. Ponadto, może 

wystąpić sytuacja, w której to oba podmioty są właściwe do jej rozpatrzenia, ze względu na 

przedmiot petycji i w takich przypadkach zaproponowany mechanizm ogranicza uprawnienia 

podmiotów składających petycje. 

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z proponowanym przepisem, wystarczy samo 

„złożenie” petycji do innego podmiotu właściwego, aby pozostawić ją bez rozpatrzenia. Nie 

jest jasne, jak należałoby postąpić w sytuacji, gdy podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, 

o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o petycjach nie rozpatrzył tej petycji i w ogóle się 

do niej nie odniósł. Wówczas  proponowany przepis może opóźniać lub nawet blokować drogę 

do skutecznego złożenia petycji do innego podmiotu. Ponadto, na podstawie dotychczasowego 

doświadczenia, można stwierdzić, że większość osób fizycznych, które wnoszą petycje, nie 

wyraża zgody na ujawnienie swoich danych osobowych na stronie internetowej i taka petycja 

jest anonimizowana przez podmiot właściwy. Nie jest w tej sytuacji jasne, w jaki sposób dana 

instytucja miałaby ustalić, czy tożsama petycja została wcześniej przekazana do innego 

podmiotu.

5. Proponowane brzmienie zdania drugiego w art. 14 ustawy o petycjach (art. 1 pkt 4 projektu 

ustawy o zmianie ustawy o petycjach) rozszerza nałożony na podmiot właściwy do rozpatrzenia 

petycji obowiązek sprawozdawczy. Projektowany przepis przewiduje bowiem, że informacja 

o petycjach będzie zawierała również dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu 

załatwienia pism, które wpłynęły i nie zostały uznane za petycje. 

W opinii Ministerstwa Finansów, przepis ten wprowadzi dodatkowe obowiązki na każdy organ 

administracji publicznej, polegające na konieczności zbierania i raportowania informacji, 

w kontekście przewidzianym w nowelizowanym art. 14 ustawy o petycjach, o każdym 

wpływającym piśmie. Nie jest jasny cel takiego rozwiązania, gdyż jego czasochłonność jest 

niewspółmierna do wartości poznawczych, jakie daje taka informacja. W odniesieniu do  
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działalności Ministerstwa Finansów, do którego wpływają setki tysięcy pism rocznie (w 2020 

r. wpłynęło niemal 200 tysięcy pism), obowiązki te mogą być sumarycznie bardzo 

pracochłonne i w efekcie absorbować znaczne zasoby kadrowe lub techniczne.

Z upoważnienia 
Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej

Piotr Patkowski
Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Finansów
/ podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym /
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