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Ustawa z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1195) weszła w życie 6 września 2015 roku.

Co zmieniła ustawa o petycjach?

•określiła sposób i zasady rozpatrywania petycji,

•zwiększyła jawność i przejrzystość procesu 
rozpatrywania petycji.



Składający petycję:
osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca           

   osobą prawną lub grupa tych podmiotów (art. 2, § 1 ustawy)

Składający petycję:
osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca           

   osobą prawną lub grupa tych podmiotów (art. 2, § 1 ustawy)

Adresat petycji:
organ władzy publicznej lub organizacja społeczna w związku                      

           z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu      
administracji publicznej (art. 2, § 1 ustawy)

Adresat petycji:
organ władzy publicznej lub organizacja społeczna w związku                      

           z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu      
administracji publicznej (art. 2, § 1 ustawy)

Petycja może dotyczyć zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub 
innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra 

wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (art. 
3 ustawy)

Składa petycję w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego 
petycję lub podmiotu trzeciego, za jego zgodą (art. 2, § 2 

ustawy)



Co powinna zawierać petycja (art. 4 § 2 ustawy ):
 



w formie elektronicznej za 
pomocą poczty, 
elektronicznej, on-line lub 
specjalnego 
oprogramowania

Jak składać petycję? (art. 4 § 1 ustawy ):

w formie pisemnej: 
osobiście, faksem lub 
pocztą



  
Petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana Petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana 
przez podmiot wnoszący (przez podmiot wnoszący (a jeżeli nie jest to osoba fizyczna 
lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba 
je reprezentująca). Anonimy nie są rozpatrywane Anonimy nie są rozpatrywane (art. 4 § 4 
ustawy ).

Petycja składana w formie elektronicznej może być opatrzona 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz zawierać 
adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję 
(art. 4 § 5 ustawy )

Złożenie petycji jest wolne od opłat.Złożenie petycji jest wolne od opłat.



Zasady rozpatrywania petycji:

publikacja petycji, daty jej złożenia i danych podmiotu 
składającego (w przypadku wyrażenia zgody) na stronie 
internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go 
obsługującego (art. 8 § 1 ustawy ),

•niezwłoczne aktualizowanie informacji o przebiegu 
postępowania w sprawie, zasięganych opiniach, 
przewidywanym terminie i sposobie załatwienia petycji (art. 
8 § 2 ustawy ),

 
adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, 

przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 
dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do 
rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie 
podmiot wnoszący petycję,

jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających 
rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji 
rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz 
przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
30 dni od dnia jej złożenia, do pozostałych właściwych 
podmiotów, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot 
wnoszący petycję,



Zasady rozpatrywania petycji:

petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, 
jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej 
złożenia (art. 10 § 1 ustawy ),

adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, 
przesyła ją niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od 
dnia jej złożenia), do podmiotu właściwego, zawiadamiając o 
tym równocześnie podmiot wnoszący petycję (art. 6 § 1 
ustawy ),

 



Zasady rozpatrywania petycji:

jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających 
rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat petycji 
rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości i 
przekazuje ją niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 
30 dni od dnia jej złożenia), do właściwych podmiotów, 
zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący 
petycję (art. 6 § 2 ustawy ),

petycja złożona do organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ, 
chyba że w statucie tej jednostki zostanie wskazany organ 
wewnętrzny tego organu stanowiącego właściwy w tym 
zakresie (art. 9 § 2 ustawy ),



Zasady rozpatrywania petycji 

•jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot 
właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje 
dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do 
rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie 
petycji (petycja wielokrotna), (art. 11 § 1 ustawy ),
•podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić 
bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była 
przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, 
jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody 
nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji 
(art. 12 § 1-2 ustawy ),



Zasady rozpatrywania petycji 

podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot 
wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z 
uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (art. 13 § 1 ustawy ),

 rozstrzygnięcie petycji przez właściwy organ nie podlega 
zaskarżeniu (art. 13 § 2 ustawy ),

podmiot składający petycję może złożyć skargę na 
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w 
sprawie rozpatrzenia petycji albo nie wypełnianie przez 
organ rozpatrujący petycję obowiązków informacyjnych 
określonych w ustawie.



Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!

paulina.sobiesiak@isp.org.pl
Tel. 22 556 42 81

Zapraszamy na stronę internetową: 
http://www.petycje.edu.pl
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