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RF/23/2021 

WSA.0212.7.2021 

 

 

Szanowny Pan 

Krzysztof Kwiatkowski 

Przewodniczący Komisji 

Ustawodawczej 

 

 

 Szanowny Panie Przewodniczący, 

 W odpowiedzi na pismo z dnia 18 stycznia 2021 r. o sygnaturze BPS.DKS.KU.0401.3.2021, 

w którym zawarta została prośba o sporządzenie opinii na temat rozwiązań zaproponowanych 

w projekcie o zmianie ustawy o petycjach – poniżej zamieszam stanowisko Biura Rzecznika 

Finansowego. 

 

 Petycja jest konstytucyjnie zagwarantowanym prawem zaliczanym do praw politycznych, jak 

również jest uznawana jako środek ochrony innych praw i wolności konstytucyjnych w przypadku 

ich naruszenia. Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP każdy ma prawo do składania petycji, wniosków 

i skarg 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. Co istotne, jest to prawo przysługujące wszystkim 



 

Str. 2 
 

Rzecznik Finansowy  biuro@rf.gov.pl  Tel. 22 333 73 26  
Al. Jerozolimskie 87   www.rf.gov.pl  22 333 73 27  

02 – 001 Warszawa    facebook.com/Rzecznik Finansowy  fax. 22 333 73 29 

 

jednostkom znajdującym się pod jurysdykcją RP. Tym samym Konstytucja nie ogranicza go 

podmiotowo do osób posiadających obywatelstwo polskie, uznając że prawo petycji jest jednym 

z podstawowych praw politycznych, przysługujących jednostkom w państwie demokratycznym 

i gwarantowanych im na poziomie konstytucyjnym. Zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 63 

Konstytucji RP tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Aktualnie jest to ustawa 

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).  

 

 Z inicjatywy senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji powstał projekt 

o zmianie obowiązującej dotychczas ustawy. Już na wstępie pojawia się wątpliwość dotycząca  

nazwy ustawy redukującej prawo petycji w sposób pomijający wnioski i skargi, które obejmuje 

art. 63 Konstytucji RP. O tym zaś czy petycja jest przejawem realizacji prawa petycji, prawa do 

wniosków i prawa do skarg przesądza jego treść nie zaś nazwa określona przez autora. Należy mieć 

na uwadze, że petycje, wnioski i skargi stanowią różne formy realizacji tego samego prawa  

konstytucyjnego. Można jednakże przyjąć w związku z tym podział na petycje w sensie ścisłym 

i petycje w sensie szerokim obejmującym wnioski i skargi, co w pewnym stopniu usprawiedliwia 

tytuł ustawy o petycjach. 

 

 Co się tyczy zmiany ustawy o petycjach to zgodnie z proponowanym projektem zmiany 

ustawy o petycjach, w art. 2 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: „Petycję w danej sprawie składa się 

wyłącznie do jednego z podmiotów, o których mowa w ust. 1”. Zmiana ta wzbudza wątpliwość 

z punktu widzenia jej zgodności z art. 63 Konstytucji RP. Zgodnie z tym postanowieniem Konstytucji 

RP adresatami petycji mogą być organy władzy publicznej, a więc wszelkie organy władzy 

ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej jak również organy centralne i terenowe administracji 

publicznej oraz organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone administracji 

publicznej. Z zastrzeżeniem, że w przypadku organizacji i instytucji społecznych przedmiotem 

petycji może być wyłącznie wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej. 

W odniesieniu do proponowanej zmiany nasuwają się wobec tego trzy uwagi.   
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 Po pierwsze, doprecyzowania wymaga znaczenie użytego terminu „petycja” 

w proponowanym ustępie 4 art. 2 ustawy, a co za tym idzie sprecyzowanie, czy jest on użyty 

w znaczeniu ścisłym, czy w znaczeniu szerokim obejmującym wnioski i skargi. Petycja w sensie 

ścisłym różni się od skargi i wniosku.  

 Po drugie, proponowane w ustawie o zmianie ustawy o petycjach ograniczenie prawa do 

składania petycji wyłącznie do jednego z podmiotów będących adresatami petycji stanowi 

ograniczenie konstytucyjnego prawa petycji, adresatem których są, zgodnie z art. 63 Konstytucji RP, 

organy władzy publicznej oraz organizacje i instytucje społeczne w związku wykonywaniem przez 

nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, a nie jeden z organów władzy publicznej, 

bądź jedna organizacja lub instytucja społeczna. Szeroki zakres spraw będących przedmiotem petycji, 

wniosków i skarg oraz podmiotów uprawnionych do składania petycji, wniosków i skarg uzasadnia 

dopuszczalność ich składania do wielu organów władzy publicznej i organizacji oraz instytucji 

społecznych wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.  

 Po trzecie, art. 63 wyraźnie określa zakres odesłania do regulacji ustawowej ograniczonej do 

trybu rozpatrywania petycji, wniosków i skarg. Propozycja ustawowego ograniczenia prawa petycji 

poprzez prawo składania petycji wyłącznie do jednego z podmiotów wykracza poza zakres udzielonej 

w art. 63 delegacji dla regulacji ustawowej. Oznacza to, iż proponowana zmiana ustawy ma 

niekonstytucyjny charakter w jaskrawy sposób naruszając art. 63 Konstytucji RP. Podobne uwagi 

nasuwa propozycja wprowadzenia ust. 5 w art. 2 ustawy o petycjach, zapisu przewidującego 

oświadczenie podmiotu wnoszącego petycję, że adresat petycji jest jedynym podmiotem, do którego 

wnoszona jest petycja w danej sprawie. Kolejnym ograniczeniem konstytucyjnego prawa petycji jest 

propozycja, aby petycja była składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym 

oraz zawierała adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję, co w wyraźny sposób 

pozbawia możliwości realizacji konstytucyjnego prawa podmioty nie dysponujące środkami 

komunikacji elektronicznej. Należy zaznaczyć, że art. 63 Konstytucji RP nie przesądza o formie 

petycji. Co więcej, art. 63 nie zawiera zastrzeżenia dla formy pisemnej, co oznacza dopuszczalność 

formy ustnej. W związku z tym należy uznać wprowadzenie wymogu składania petycji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej za nieuzasadnione treścią art. 63 Konstytucji RP i w dalszym 

ciągu dopuścić formę pisemną petycji, aby tym samym zapewnić jak najszerszy zakres podmiotów 

uprawnionych do korzystania z konstytucyjnego prawa petycji.   
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 Na koniec należy podkreślić, że petycje, wnioski i skargi stanowią ugruntowaną formę̨ dialogu 

i komunikacji obywateli z przedstawicielami władzy publicznej. Z jednej strony, pozwalają one na 

zaspokojenie praw i interesów jednostek, z drugiej zaś oferują organom państwowym możliwość 

zapoznania się̨ z oczekiwaniami i stanowiskiem społeczeństwa w żywotnych dla niego kwestiach. 

Prawo do petycji należy do najbardziej powszechnych, najłatwiej dostępnych i najstarszych praw 

w państwie demokratycznym. Dlatego tak ważne jest by nowa regulacja ustawowa normująca tryb 

rozpatrywania petycji wzmacniała, a nie osłabiała znaczenie tej niezwykle ważnej instytucji. Tylko 

poprzez aktywne działania ukierunkowane na zwiększenie udziału obywateli w podejmowaniu 

decyzji możemy przyczynić się do kształtowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego.  

 

                                                                                         Łączę wyrazy szacunku, 

 

 


		2021-02-12T09:25:41+0100
	Andrzej Kiciński




