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DPA-I.0511.1.2021 

 

 

Szanowny Pan 

Maciej Wąsik 

Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

ul. Stefana Batorego 5  

02-591 Warszawa 

                

 

 

 

W związku z pismem Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP Pana 

Krzysztofa Kwiatkowskiego z dnia 18 stycznia 2021 r., nr BPS.DKS.KU.0401.3.2021, 

zawierającym prośbę o sporządzenie opinii w zakresie projektu o zmianie ustawy o petycjach 

(druk senacki nr 310), na podstawie art. 79a ust.1 Regulaminu Senatu, uprzejmie informuję, 

co następuje. 

Jak wskazano w treści uzasadnienia do przedmiotowego projektu ustawy, przewiduje 

się zmianę ustawy o petycjach poprzez wprowadzenie regulacji, której celem jest 

ograniczenie ewentualnej możliwości składania przez tę samą osobę petycji dotyczącej tego 

samego problemu do kilku podmiotów jednocześnie. W tym celu projekt proponuje 

wprowadzenie przepisu jednoznacznie wskazującego, że petycję w danej sprawie składa się 

wyłącznie do jednego z podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 (organ władzy publicznej, 

organizacja lub instytucja społeczna).  

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie brak jest 

możliwości podjęcia przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w oparciu o przesłany projekt 

Sekretarz Stanu 



jakichkolwiek działań. Wskazać należy bowiem, iż problematyka rozpatrywania petycji 

pozostaje w zakresie kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publicznej.  

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej (t.j. Dz.U.2020.1220) dział administracja publiczna obejmuje sprawy administracji, 

w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych. 

W myśl natomiast art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U.2018.870) 

petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną 

niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym 

petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej 

w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji 

publicznej. 

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż przedmiotowe pismo należało 

przekazać zgodnie z właściwością ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. 

 

 

 

Z upoważnienia  

                                                                                               Ministra Sprawiedliwości 

Sekretarz Stanu    

Sebastian Kaleta                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- pismo z dnia 18.1.2021 r, 

- wydruk wiadomości e-mail z dnia 18.1.2021 r., 

- pismo z dnia 7.1.2021 r. wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o petycjach. 

 

Otrzymują: 

1) Adresat, 

2) Pan Krzysztof Kwiatkowski - Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP, 

3) Aa. 

 


