
 Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

Data: 12 lutego 2021
Znak sprawy: DKT-II.0220.1.2021

Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Przewodniczący
Komisji Ustawodawczej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Dotyczy: opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o petycjach.

Szanowny Panie Przewodniczący,

w odpowiedzi na pismo z 18 stycznia 2021 r. dotyczące opiniowania projektu ustawy 

o zmianie ustawy o petycjach poniżej przedstawiam stanowisko wobec proponowanych 

w projekcie rozwiązań.

1. W odniesieniu do proponowanego ograniczenia możliwości składania przez tę samą 

osobę petycji, dotyczącej tego samego zagadnienia, do kilku podmiotów jednocześnie 

wydaje się, że w intencji projektodawcy wprowadzane zmiany mają przyczynić się przede 

wszystkim do racjonalizacji i usprawnienia procesu rozpatrywania petycji, ograniczenia 

konieczności zaangażowania w rozpatrzenie tej samej sprawy kilku instytucji i powielania 

pracy nad badaniem sprawy i finalnym rozpatrzeniem petycji, a także do wyeliminowania 

częstego zjawiska kierowania tych samych petycji do wielu podmiotów oraz ponawiania 

ich w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia.

Analizując powyższą propozycje należy mieć na względzie art. 63 Konstytucji RP, zgodnie 

z którym każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, 

własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji 

i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi 

z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa 

ustawa. Prawo wystąpienia z petycją do organów władzy publicznej, organizacji lub 

instytucji społecznej gwarantowane jest w Konstytucji RP każdemu, niezależnie od jego 

doprecyzowania w przepisach ustawowych. Ustawa ma jedynie określać tryb, procedurę 



Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

składania wniosków, natomiast nie może ograniczać konstytucyjnego prawa do 

dokonywania tej czynności. Należałoby zatem rozważyć, czy wzmiankowana regulacja 

konstytucyjna nie stoi na przeszkodzie w normowaniu w ustawie zakresu uprawnień 

podmiotu składającego petycję.  

Nadto należy zauważyć, że nie powinno się wymagać od składającego petycję, aby 

posiadał wiedzę, który organ lub instytucja jest właściwa w sprawie. Należy również 

zwrócić uwagę, że niektóre sprawy, z uwagi na ich skomplikowany merytoryczny 

charakter, wymagają skierowania ich do kilku podmiotów, np. do wielu samorządów. 

Ponadto proponowana zmiana w konsekwencji spowoduje, że podmiot właściwy do 

rozpatrzenia petycji będzie mógł pozostawić petycję bez rozpatrzenia także w przypadku 

petycji, która w tej samej sprawie i przez ten sam podmiot została złożona wcześniej do 

innej instytucji. Również ograniczając zakres podmiotów, do których można skierować 

petycję, poprzez wskazanie tylko jednego, ogranicza się możliwość zainteresowania swoją 

sprawą Sejmu, Senatu i instytucji państwowych, które mogą podjąć uzasadnione działania 

w zakresie wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych.

Należy mieć na uwadze, że często organizacje społeczne lub instytucje podejmują 

działania w sprawach poruszanych w petycjach. Postulowana w projekcie 

bezalternatywność w zakresie wskazywania adresata petycji może skutkować 

kierowaniem petycji do organów władzy publicznej kosztem pomijania organizacji lub 

instytucji społecznych. Wydaje się również dalece nieuzasadnione ograniczanie 

możliwości wnoszenia petycji w danej sprawie wyłącznie do jednej organizacji albo 

instytucji społecznej. Może istnieć wiele organizacji społecznych czy instytucji, które mogą 

być potencjalnie zainteresowane podjęciem działań w sprawie objętej zakresem danej 

petycji.

2. W odniesieniu do proponowanego w przepisie art. 12 ust. 2 uprawnienia podmiotu 

właściwego do rozpatrzenia petycji do pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

w przypadku, gdy w tej samej sprawie i przez ten sam podmiot została ona złożona 

wcześniej do innego podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, należy zwrócić uwagę 

na trudność w zrealizowaniu tego uprawnienia przez podmiot, do którego wpłynęła 

petycja. Zweryfikowanie, czy dana sprawa była już rozpatrywana przez inny podmiot, czy 

dany organ jest jedynym adresatem danej petycji, wydaje się być czynnością uciążliwą 

w realizacji i tym samym stojącą w sprzeczności z intencją racjonalizacji i usprawnienia 

procesu rozpatrywania petycji. Organy władzy publicznej, organizacje lub instytucje 

społeczne, do których wpłynęłaby petycja, musiałyby bowiem zbadać zbiorcze informacje 
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o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim innych podmiotów, a także sprawdzić 

bieżące informacje udostępniane na stronach internetowych innych podmiotów w zakresie 

koniecznym do ustalenia, czy petycja dotycząca tego samego zagadnienia nie została już 

złożona przez tą samą osobę do innego podmiotu i rozpatrzona.

3. W związku z wprowadzonym w art. 4 ust. 2 pkt 5 nowym wymaganiem dotyczącym 

petycji, zgodnie z którym powinna ona zawierać oświadczenie podmiotu wnoszącego 

petycję, że adresat petycji jest jedynym podmiotem, do którego jest wnoszona petycja 

w danej sprawie, proponuje się rozważenie  uzupełnienia art. 7 ust. 2 ustawy o wskazanie 

braku złożenia tego oświadczenia, jako przesłanki do skierowania przez podmiot właściwy 

do rozpatrzenia petycji wezwania podmiotu wnoszącego petycję do uzupełnienia lub 

wyjaśnienia. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku petycji wielokrotnej – należałoby 

rozważyć dodanie w art. 11 ust. 3 ustawy niespełnienia wymagania złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w projektowanym art. 4 ust. 2 pkt 5, jako podstawy do 

wezwania podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do 

uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Rozstrzygnięcia wymaga również kwestia, kto jest zobowiązany do złożenia 

przedmiotowego oświadczenia w przypadku, gdy petycja składana jest przez grupę 

podmiotów.

Ponadto, należy również zwrócić uwagę na przypadek, w którym petycja składana jest 

w interesie podmiotu trzeciego (art. 5 ustawy) i doprecyzować, kto miałby przedłożyć 

oświadczenie, o którym mowa w projektowanym art. 4 ust. 2 pkt 5: czy podmiot, w imieniu 

którego składana jest petycja, czy też podmiot, który składa petycję w interesie podmiotu 

trzeciego.

4. W związku z dodawanym ust. 4 w art. 2, zgodnie z którym „4. Petycję w danej sprawie 

składa się wyłącznie do jednego z podmiotów, o których mowa w ust. 1.” w celu 

zachowania spójności wprowadzanych rozwiązań należałoby również rozważyć zmianę 

w art. 2 ust. 1 i przy wymienianiu podmiotów, do których można wnieść petycję użyć 

alternatywy rozłącznej – spójnika „albo”.

5. W związku z proponowaną zmianą art. 14 ustawy o petycjach konieczne wydaje się 

dostosowanie treści proponowanego zdania drugiego w art. 14 do zdania pierwszego 

w tym przepisie. Zdanie pierwsze dotyczy obowiązku umieszczenia informacji zbiorczej 

o rozpatrzonych petycjach. Tymczasem zdanie drugie w proponowanym brzmieniu, mimo 

użycia sformułowania „w szczególności”, odnosi się do petycji przesłanych do innych 

podmiotów do rozpatrzenia oraz pism, które wpłynęły i nie zostały uznane za petycje. 
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Pojęcie „petycji rozpatrzonych” wyklucza się z petycjami przekazanymi do innych 

podmiotów do rozpatrzenia oraz tym bardziej wyklucza się z „pismami, które wpłynęły i nie 

zostały uznane za petycje”.

Niezależnie od powyższego, konieczne wydaje się również doprecyzowanie 

zaproponowanego sformułowania „pism, które wpłynęły i nie zostały uznane za petycje”. 

W obecnym brzmieniu treść przepisu stwarza duże wątpliwości, gdyż wskazuje na 

wszystkie pisma, które nie są petycjami. Taka interpretacja skutkowałaby koniecznością 

zamieszczania przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji zbiorczej informacji 

o wszystkich pismach, które wpłynęły do danego podmiotu (petycje oraz wszystkie inne 

pisma), co nie wydaje się odpowiadać intencjom proponowanych zmian. Zasadnym 

wydaje się więc doprecyzowanie, o jakie dodatkowe pisma chodzi w projektowanym 

zdaniu drugim art. 14, bądź usunięcie sformułowania „a także pism, które wpłynęły i nie 

zostały uznane za petycje”.

W projekcie nie zawarto także uzasadnienia odnośnie powodów, dla których proponowane 

zmiany dotyczące rozszerzenia zakresu zbiorczych informacji dotyczących petycji 

rozpatrzonych w roku poprzednim powinny zostać wprowadzone.

6. Należy także zwrócić uwagę na brak przepisu intertemporalnego dotyczącego zbiorczej 

informacji o petycjach, o której mowa w art. 14 ustawy o petycjach. Skoro ustawa ma 

wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, to oznacza to, że zbiorcza informacja 

o petycjach powinna być sporządzona według znowelizowanego brzmienia art. 14 ustawy 

o petycjach, podczas gdy zbiorcza informacja dotyczy roku 2020, a więc roku, w którym 

art. 14 obowiązywał w brzmieniu innym niż nadany projektem ustawy. Zasadnym jest więc 

dodanie przepisu intertemporalnego, zgodnie z którym zbiorcza informacja o petycjach za 

2020 r. będzie sporządzona według dotychczasowego brzmienia art. 14 ustawy 

o petycjach.

Reasumując, wskazane jest przeprowadzenie przez Projektodawcę ponownej analizy 

dotyczącej zasadności wprowadzania przedmiotowych zmian w ustawie z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach.

Z poważaniem 
Jarosław Gowin

[podpisano elektronicznie]




