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OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY 

Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O PETYCJACH  

 

  

   Działając w imieniu stowarzyszenia „Wrażliwy obywatel” zgłaszam uwagi do 

projektu zmiany ustawy o petycjach (druk senacki nr 310). 

 

   W ocenie stowarzyszenia wątpliwości budzi proponowana treść art. 4 ust. 5 ustawy 

o petycjach. Nadanie temu przepisowi brzmienia: „Petycja składana za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej jest opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym oraz zawiera adres 

poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję” może rodzić wątpliwości 

interpretacyjne zwłaszcza w zestawieniu z obecnym przejrzystym jego brzmieniem: 

„petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także 

adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję”. 

Propozycja senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wraz  z 

uzasadnieniem aby „proponowane zmiany polegały na tym, że petycja składana w tej 

formie będzie mogła być opatrzona nie tylko kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, ale także podpisem zaufanym albo podpisem osobistym” zmierza de 

facto do ograniczenia istniejącej obecnie i wykorzystywanej przez obywateli 

możliwości wniesienia petycji za pomocą interaktywnego formularza udostępnionego 

przez podmioty, do których kierowana jest petycja.  



  W praktyce dokonanie zmiany ustawy o petycjach w proponowanym przez Senat 

brzmieniu doprowadzi do zawężenia możliwości składania petycji w formie 

elektronicznej.  

  Stowarzyszenie proponuje zatem nadanie art. 4 ust. 5 następującego brzmienia: 

„Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo 

podpisem osobistym oraz zawiera adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego 

petycję”. 

 

  Stowarzyszenie „Wrażliwy obywatel” wnosi o przyjęcie zaprezentowanego 

stanowiska i uwag do druku senackiego nr 310. 

 

  Jednocześnie stowarzyszenie informuje o złożeniu do Senatu RP petycji o zmianę 

ustawy o petycjach w zakresie art. 8 tej ustawy poprzez wprowadzenie obowiązku 

zamieszczenia na stronie internetowej urzędu informacji zawierającej odwzorowanie 

cyfrowe (skan) petycji.  

                                             

                                                                                             Z wyrazami szacunku 
            
 
                                                                                              dr A. H. 
 
 
 


