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PETYCJA JAKO KONSTYTUCYJNE PRAWO 

Art. 63. Konstytucji RP 

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. 



ZANIM POWSTAŁA USTAWA O PETYCJACH 

W Senacie VIII kadencji 9 stycznia 2013 r. 

z inicjatywy grupy senatorów został 

złożony projekt ustawy o petycjach.  

 Senat 18 grudnia 2013 r. przyjął uchwałę 

w sprawie skierowania do Sejmu projektu 

ustawy. Wcześniej poświęcono mu wiele 

posiedzeń komisji praw człowieka i 

rodziny.  

 Na podstawie senackiego projektu 11 

lipca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o 

petycjach, 7 sierpnia 2014 r. poparł ją 

Senat, a 27 sierpnia 2014 r. podpisał 

prezydent Bronisław Komorowski.  

 Ustawa weszła w życie 5 września 2015 r. 



USTAWA O PETYCJACH  
z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz. U.  poz. 1195) 

 

Czego dotyczy petycja i do kogo można ją składać? 

Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu 
wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego za jego zgodą.  

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, 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. 

 Petycje można kierować do wszystkich organów władzy publicznej, 
np. Sejmu i Senatu, premiera, ministra, rady gminy czy powiatu, burmistrza 
lub marszałka województwa, organizacji lub instytucji społecznych 
wykonującej zadania publiczne.  

 O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania a nie jego forma 
zewnętrzna. 

 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001195
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001195


KTO MOŻE SKŁADAĆ PETYCJE? 
  

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę 

prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 

prawną lub grupę tych podmiotów – czyli KAŻDY. 

  

 TERMIN I SPOSÓB ROZPATRZENIA 
  

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, 

jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy 
od dnia jej złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję 

zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie 

jej  załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

  



Postępowanie w sprawie petycji 

Petycje są wolne od opłat.  

 Forma składania: osobiście, korespondencyjnie, 

elektronicznie; petycję składa się w formie pisemnej albo za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej (petycji nie 

można złożyć telefonicznie). 

Petycja wielokrotna: 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). 

Od rozstrzygnięcia nie przysługuje tryb odwoławczy 

 



Co musi zawierać petycja? 

• oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem 

wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać 

oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą 

podmiot wnoszący petycję; 

• wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu 

wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli 

podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji 

należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych 

podmiotów; 

• oznaczenie adresata petycji; 

• wskazanie przedmiotu petycji. 



ZASADY POSTĘPOWANIA Z PETYCJAMI W SEJMIE REGULUJE: 

  

UCHWAŁA 

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia  12 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

• Petycję złożoną do Sejmu Marszałek Sejmu kieruje do Komisji do 

Spraw Petycji, w celu rozpatrzenia. 

• Marszałek Sejmu, w trybie i na zasadach określonych w ustawie 

o petycjach, może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji. 

• W przypadku gdy petycja nie spełnia wymogów formalnych 

Marszałek Sejmu, w trybie i na zasadach określonych w tej 

ustawie, pozostawia petycję bez rozpoznania albo wzywa 

podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści 

petycji. 

• Marszałek Sejmu wyznacza Komisji termin rozpatrzenia petycji. 

• Rozpatrzenie petycji obejmuje przedstawienie petycji przez posła 

wyznaczonego przez prezydium Komisji, dyskusję oraz 

rozstrzygnięcie w sprawie sposobu załatwienia petycji. 



• Komisja może zwrócić się do innych komisji sejmowych o wyrażenie opinii o rozpatrywanej 

petycji. 

• Sposobem załatwienia petycji może być w szczególności: 

 wniesienie przez Komisję projektu ustawy lub uchwały, 

 wniesienie przez Komisję poprawki lub wniosku do projektu ustawy lub uchwały w czasie jego 

rozpatrywania przez inną komisję sejmową lub w czasie jego drugiego czytania, 

 przedstawienie przez Komisję innej komisji sejmowej opinii w sprawie lub wniosku. 

rozpatrywanego przez nią projektu ustawy lub uchwały, 

 wystąpienie przez Komisję z wnioskiem, o przeprowadzenie kontroli NIK (na podstawie art. 

162a ust. 1 regulaminu Sejmu), 

 nieuwzględnienie przez Komisję żądania będącego przedmiotem petycji. 

• Komisja przekazuje Marszałkowi Sejmu informację o sposobie załatwienia petycji, wraz z 

uzasadnieniem (ew. o nierozpatrywaniu sprawy, która była już przedmiotem rozstrzygnięcia). 

• Marszałek Sejmu zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia, a w 

przypadku, gdy dana sprawa była już przedmiotem rozstrzygnięcia zawiadamia, o 

poprzednim sposobie jej załatwienia, wraz z uzasadnieniem. 

• W Systemie Informacyjnym Sejmu zamieszcza się odwzorowanie cyfrowe petycji oraz 

informację o sposobie jej rozstrzygnięcia. 

• W przypadku gdy postępowanie w sprawie petycji nie zostanie zakończone przed upływem 

kadencji Sejmu jest ono prowadzone przez Komisję w następnej kadencji Sejmu. 

 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z PETYCJAMI W SEJMIE cd. 



Sejmowa Komisja do Spraw Petycji 



Tryb rozpatrywania petycji w Sejmie 



Tryb rozpatrywania petycji w Sejmie 
Część 2 



Tryb rozpatrywania petycji w Sejmie 
Część 3 



       Sprawy będące przedmiotem petycji - PRZYKŁADY 
 

>W sprawie liczenia okresu dla dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi w świetle kodeksu cywilnego; 
 

> w sprawie zrównania uprawnień świadka w postępowaniu o wykroczenia i w postępowaniu karnym 

(prawo odmowy składania zeznań, które mogłyby obciążyć osobę bliską); 

 

> w sprawie uprawnień osób głuchych do uzyskiwania prawa jazdy na samochody ciężarowe;  
 

> W sprawie zmiany art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych w 

zakresie zasad stwierdzania zgonu 
 

> W sprawie zmiany ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w zakresie wprowadzenia ustawowej 

regulacji instytucji rzecznika praw ucznia 
 

> W sprawie zmiany art. 102 i 110a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy – postulat 

by internet był prawem więźnia w każdej celi. 
 

> W sprawie zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie art. 16 ust. 4 

poprzez zrównanie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego z wysokością dodatku pielęgnacyjnego oraz 
wprowadzenie corocznej waloryzacji tego zasiłku. 

 

> W sprawie zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie możliwości wydawania 

z urzędu decyzji nakazującej usunięcie stwarzającego zagrożenie drzewa. 

 



Petycje organizacji pozarządowych (1) 

 Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE - w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
dotyczącej nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości na cele mieszkaniowe. 

 Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 - w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 marca 2015 
r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych. 

 Fundacja Instytut Thomasa Jeffersona - w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr. 89, poz. 555 ze zm.) w taki sposób, aby do 
każdej z tych ustaw została dodana norma prawna, z której wprost będzie wynikać, że świadek może 
uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę 
dla niego najbliższą na odpowiedzialność za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe. 

 Fundacja Instytut Thomasa Jeffersona - w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o 
adwokaturze (Dz.U. z 2015 r. poz. 615 ze zm.) oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 233 ze zm.) w zakresie praw osób, które ukończyły aplikację adwokacką lub 
radcowską oraz zasad przeprowadzania egzaminu adwokackiego i radcowskiego. 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich - w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw. 

 Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Główny - w sprawie podwyższenia podstawy wymiaru renty 
inwalidy wojennego, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2015 r. poz. 840 ze zm.). 



Petycje organizacji pozarządowych (2) 
 Stowarzyszenie "Ciche Niebo nad Warszawą"  - w sprawie zmiany art. 123 ust. 1 oraz art. 211 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. 

Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 605 ze zm.) poprzez wprowadzenie zakazu wykonywania przez statki powietrzne lotów 
szkoleniowych i treningowych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności oraz w bezpośredniej ich bliskości. 

 Fundacja im. Stefana Batorego - w sprawie zmiany uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32 ze zm.) w zakresie zasad przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących 
komisyjnych i poselskich projektów ustaw w trybie art. 34 ust. 3 oraz upubliczniania informacji o tych konsultacjach. 

 Stowarzyszenie Otwarte Klatki - w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze 
zm.) w zakresie wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt z rodziny psowatych na futro. 

 Stowarzyszenie "NaprawMy"  - w sprawie usunięcia odniesień do zdezaktualizowanych pojęć i nieistniejących instytucji we 
wskazanych ustawach. 

 Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących 
"VEGA" - w sprawie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 
ze zm.) w zakresie dostosowania warunków selektywnej zbiórki odpadów do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób z 

dysfunkcją wzroku, poprzez odpowiednie oznakowanie pojemników na śmieci. 

 Stowarzyszenie OBURZENI - w sprawie zmiany zasad opodatkowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – w  sprawie zmiany art. 10a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 
2017 r. poz. 210) poprzez uchylenie ust. 6.  [6. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego terenowej jednostki 
organizacyjnej z osobowością prawną traci ona osobowość prawną, a stowarzyszenie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej 

jednostki.] 

 Związek Miast Polskich - w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 
2147 ze zm.) w zakresie art. 37. 

 Fundacja Centrum Analiz dla Rozwoju - w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 2186) w 
zakresie zobowiązania osób pełniących wybrane funkcje w związkach metropolitarnych do składania oświadczeń lustracyjnych. 



Petycje organizacji pozarządowych (3) 
 Podlaski Związek Rolniczych Zrzeszeń Branżowych Producentów Trzody Chlewnej - w sprawie zmiany ustawy 

z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r., poz. 546 ze zm.) w zakresie 

art. 12 ust. 3a oraz art. 20 ust. 2a. 

 Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze - w sprawie zmiany art. 6 oraz art. 214a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) poprzez poszerzenie katalogu celów 

publicznych o zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez podmioty dysponujące, jako właściciele lub 

posiadacze samoistni, publicznym zasobem mieszkaniowym oraz poszerzenie możliwości odmówienia 

ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz poprzedniego właściciela gruntu w rozumieniu art. 7 

ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. 

 Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze - w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) w zakresie zatrzymywania się i postoju pojazdów 

samochodowych na chodnikach. 

 Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych - w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) poprzez podwyższenie kwoty wolnej od 

podatku do 30 000 złotych w przypadku osób pobierających najniższe świadczenia rentowe. 

 Związek Powiatów Polskich - w sprawie zmiany art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 

i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912 ze zm.) w zakresie zasad stwierdzania zgonu. 

 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Zarząd Główny - w sprawie podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej w zakresie przyznania funkcjonariuszom Policji prawa do odszkodowania za szkodę 

poniesioną wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia podczas pełnienia służby przedmiotów osobistego 

użytku, niezależnie od tego, czy skutkiem zdarzenia powodującego szkodę był uszczerbek na zdrowiu albo 

śmierć funkcjonariusza. 





Stan prac Komisji ds. Petycji 
na dzień 12 września 2019 r. 

 

 

Liczba petycji, które wpłynęły – 570 

rozpatrzone – 535 

uchwalone dezyderaty – 196 

decyzja o wniesieniu projektu ustawy – 69 

projekty ustaw skierowane do Marszałka Sejmu – 36 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Komisja odbyła 207 posiedzeń  

W skład Komisji wchodzi 14 posłów 



                                       PETYCJE W INSTYTUCJACH I SAMORZĄDZIE 



OLEŚNICA – petycje (Miasto, Gmina) 



PETYCJE W UNII EUROPEJSKIEJ 

 Jedno z podstawowych praw obywateli Unii - każdy obywatel, działając indywidualnie lub łącznie 

z innymi osobami, może w dowolnym czasie skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia 

petycji do Parlamentu Europejskiego, na podstawie art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. 

 Dotyczy to spraw, które wchodzą w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy 

bezpośrednio danej osoby lub osób. Prawo do złożenia petycji, zagwarantowane traktatem, 

przysługuje także przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na 

terenie Unii Europejskiej. 

 Petycja może mieć formę skargi lub wniosku i może dotyczyć spraw leżących w interesie 

publicznym lub prywatnym. 

 Petycja może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania 

wspólnotowego prawa, lub też wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w 

danej sprawie. Petycje umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie 

przypadki naruszenia praw obywateli Unii Europejskiej przez państwo członkowskie, władze 

lokalne lub instytucję. 



STRONA PETYCJI SKŁADANYCH DO PE 



Sądzę, że jest w naszej mocy wyłączyć spod 

działania sił rynkowych wartości najważniejsze: 

miłość, godność, prawa człowieka. 

           Jacek Kuroń 



Jacek Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) – polski 

polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, współzałożyciel KOR, dwukrotny 

minister pracy i polityki socjalnej, w latach 1989–2001 poseł na Sejm X, I, II i III kadencji. 

Kawaler Orderu Orła Białego.  

• Od 1962 był współinicjatorem zebrań działaczy studenckich z okresu października 1956 r. i nieco 

młodszych, którzy stworzyli Polityczny Klub Dyskusyjny przy ZMS na UW. 

• Na początku 1968 współorganizator protestów studenckich, które rozwinęły się w wydarzenia 

marcowe. 9 marca 1968 został tymczasowo aresztowany, atakowany w publicznych 

przemówieniach jako czołowy „wichrzyciel”. W styczniu 1969 skazany we wspólnym procesie z 

Karolem Modzelewskim jako inspirator wystąpień studenckich na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia 

wolności. 

• W 1975 Jacek Kuroń współorganizował akcję przeciw projektowanym przez PZPR poprawkom w 

Konstytucji PRL.  Należał do współautorów i sygnatariuszy Listu 59. 

• We wrześniu 1976 był jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników, a w 1977 współtwórcą 

Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. 

• Od września 1980 był doradcą Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Gdańskiego oraz MKZ Regionu 

„Mazowsze”, następnie od października doradcą Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ 

„Solidarność”. 

• Po wprowadzeniu stanu wojennego został 13 grudnia 1981 zatrzymany, internowany, a 2 września 

1982 tymczasowo aresztowany pod zarzutem próby obalenia ustroju.  

• W 1989 r. Jacek Kuroń wziął udział w rozmowach Okrągłego Stołu w ramach strony solidarnościowej. 

• Od 12 września 1989 do 12 stycznia 1991 i ponownie od 11 lipca 1992 do 26 października 1993 był 

ministrem pracy i polityki socjalnej w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej. 

 



Dziękuję za uwagę! 
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