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INSTYTUT SPRAW
PUBLICZNYCH

ZGOD NIE Z KON STY TUCJ¥ RP KA ̄  DY MA PRA WO SK£ADAÆ PE TY CJE,

WNIO SKI I SKA R GI W IN TE RE SIE PU B LI CZ NYM, W£AS NYM LUB IN NEJ

OSO BY ZA JEJ ZGOD¥ DO OR GA NÓW W£ADZY PU B LI CZ NEJ

ORAZ DO OR GA NI ZA CJI I IN STY TU CJI SPO£ECZ NYCH W ZWI¥ZKU

Z WYKO NY WA NY MI PRZEZ NIE ZA DA NIA MI ZLE CO NY MI Z ZA KRE SU

AD MI NI STRA CJI PU B LI CZ NEJ. TRYB ROZ PA TRY WA NIA PETYCJI,

WNIOSKÓW I SKARG OKREŒLA USTAWA. 

PO MI MO UP£YWU 15. LAT, KON STY TUCY J NA DE LE GA CJA DO WY DA NIA

USTA WY O PE TY CJACH NIE ZO STA£A ZREA LI ZO WA NA, CO UZ NAÆ NA LE ̄ Y

ZA PO WA¯N¥, I NIE ZNA J DUJ¥C¥ UZA SAD NIE NIA LUKÊ PRAWN¥.

SZANS¥ NA ZMIA NÊ TEJ SY TU A CJI S¥ ZA PO WIE DZI SE NA TU WY KO NA NIA

PO NO W NEJ INICJATYWY USTAWODAWCZEJ W TEJ SPRAWIE.

PRZYSZ£A RE GU LA CJA USTA WO WA TRY BU ROZ PA TRY WA NIA PE TY CJI

Z JED NEJ STRO NY MUSI CHRO NIÆ KON STY TUCY J NE PRA WO PE TY CJI

POD MIO TÓW, KTÓ RE W PRZYSZ£OŒCI BÊD¥ JE SK£ADAÆ, ABY STA£Y SIÊ

ONE RE A L NYM I EFE KTY W NYM NA RZÊ DZIEM SPO£ECZ NEJ PAR TY CY PA CJI 

W ¯Y CIU PU B LI CZ NYM, ALE JED NO CZE Œ NIE ELI MI NO WAÆ DZIA£ANIA

MAJ¥CE NA CELU DE STA BILI ZA CJÊ I BLO KO WA NIE PRACY INSTYTUCJI,

DO KTÓRYCH PETYCJE S¥ ADRESOWANE.

RZE CZY WI STE FUN KCJO NO WA NIE TEJ IN STY TU CJI ZA LE ̄ EÆ BÊ DZIE

OD STO P NIA EDU KA CJI I ŒWIA DO MO ŒCI SPO£ECZ NEJ. DZIA£ANIA

INFO RMA CY J NE I EDU KA CY J NE PO WIN NY BYÆ KIE RO WA NE ZA RÓW NO

DO POD MIO TÓW UPRA W NIO NYCH DO SK£ADA NIA PE TY CJI W CELU

UPO WSZE CH NIE NIA WIE DZY I UŒWIA DO MIE NIA OBY WA TE LOM

ICH PRAW, JAK I PO TEN CJA L NYCH AD RE SA TÓW PE TY CJI. 

ANNA RYTEL-WARZOCHA

USTAWOWA REGULACJA PRAWA PETYCJI
– SZANSA NA SKUTECZNE NARZÊDZIE
SPO£ECZNEJ PARTYCYPACJI
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Pra wo pe ty cji ma d³ug¹ tra dy cjê, pie r wsze fo r my tej in sty tu cji od na leŸæ mo ¿ -

na ju¿ w œred nio wie cz nej Hi sz pa nii i An glii. Pra w na re gu la cja pra wa pe ty cji

po ja wi³a siê w XVII w., a na stê p nie w pie r wszych kon sty tu cjach no wo ¿y t -

nych – w I popra w ce do kon sty tu cji Sta nów Zjed no czo nych z 1789 r., czy ko lej -

nych kon sty tu cjach fran cu skich (1791 r., 1793 r., 1799 r.). W XIX i XX w. sta³o siê

ono sta³ym ele men tem w usta wach za sad ni czych i obe c nie re gu lo wa ne jest

w kon sty tu cjach wiê kszo œci pañstw demo kra ty cz nych, jak rów nie¿ fun kcjo -

nu je w porz¹dku miê dzy naro do wym i eu ro pe j skim.

W Pol sce pra wo pe ty cji po raz pie r wszy ure gu lo wa ne zo sta³o w okre sie

miê dzy wo jen nym. Art. 107 Kon sty tu cji Ma r co wej sta no wi³, i¿ „oby wa te le

maj¹ pra wo wno siæ po je dyn czo lub zbio ro wo pe ty cje do wsze l kich cia³

repre zenta cy j nych i w³adz pu b li cz nych, pa ñ stwo wych i sa morz¹do wych”.

W okre sie PRL kon sty tu cja i inne akty nie wspo mi na³y ju¿ o pe ty cjach, ale

o ska r gach i wnio skach, któ re w do ktry nie tra kto wa ne jed nak by³y, jako re a li -

za cja pra wa pe ty cji. Pro ble ma ty ka pe ty cji, jako œro d ka o szcze gó l nym cha rak -

terze pod jê ta zo sta³a w la tach 1990- tych w de ba cie nad now¹ kon sty tucj¹.

Pra wo sk³ada nia pe ty cji prze wi dy wa³a wiê kszoœæ pro je któw no wej kon sty -

tu cji1. Osta te cz nie, od nosz¹cy siê dziœ do pe ty cji art. 63 Kon sty tu cji

 Rzeczypospolitej Pol skiej otrzy ma³ brzmie nie: „Ka ¿ dy ma pra wo sk³adaæ

 petycje, wnio ski i ska r gi w in te re sie pu b li cz nym, w³as nym lub in nej oso by za

jej zgod¹ do or ga nów w³adzy pu b li cz nej oraz do or ga ni za cji i in sty tu cji

spo³ecz nych w zwi¹zku z wyko ny wa ny mi przez nie za da nia mi zle co ny mi

z za kre su admi ni stra cji pu b li cz nej. Tryb roz pa try wa nia pe ty cji, wnio sków

i skarg okreœ la usta wa”.
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PRAWO JEDNOSTKI 
O D£UGIEJ TRADYCJI

1  Treœæ prze pi sów od nosz¹cych siê do pe ty cji za wa r tych w po szcze gó l nych pro je ktach cy tu je

W. Or³owski, Pra wo sk³ada nia pe ty cji, wnio sków i skarg, [w:] Wol no œci i pra wa po li ty cz ne,  W. Skrzyd³o (red.),

Kra ków 2002, s. 155.



Obe c nie obo wi¹zuj¹ca re gu la cja pra w na nie za wie ra le ga l nej de fi ni cji pe ty -

cji.  W li te ra tu rze przed mio tu po jê cie to u¿y wa ne jest w ró ¿ nych zna cze -

niach. Po pie r wsze, te r mi nem tym okre œla siê wsze l kie go ro dza ju pi s ma

kie ro wa ne do w³adz pu b li cz nych. Przy j muj¹c tak sze rok¹ de fi ni cjê pe ty cji,

trze ba by³oby jed nak uz naæ, i¿ na grun cie kon sty tu cji pra wo pe ty cji rea li zo -

wa ne jest, np. przez pra wo do s¹du (art. 45), wnie sie nia ska r gi kon sty tucy j nej

(art. 79), zwró ce nia siê do RPO (art. 208), wy ko na nie oby wa te l skiej ini cja ty wy

usta wo da w czej (art. 118), pra wo wy ra ¿a nia pogl¹dów oraz roz po wszech nia -

nia in fo r ma cji (art. 54), zwra ca nie siê z pro œba mi o in ter we ncjê do pos³ów

i se na to rów na pod sta wie usta wy wska za nej w art. 106 kon sty tu cji, czy te¿

sk³ada nie skarg i wnio sków w try bie prze wi dzia nym w Ko de ksie po stê po wa -

nia admi ni stra cyjne go (da lej k.p.a.). Maj¹c na uwa dze za sa dê ra cjo nal ne go

ustro jo da w cy, jak rów nie¿ hi sto ry cz ne umo co wa nie pe ty cji, na le ¿y jed nak

przyj¹æ, i¿ w kon te k œcie art. 63 Kon sty tu cji pe ty cja po win na byæ ro zu mia na,

jako œro dek ro dza jo wo od rê b ny od skarg i wnio sków, z któ ry mi ze sta wio na

zo sta³a w tym sa mym prze pi sie. Pro blem z ja s nym zde fi nio wa niem pe ty cji

wy ni ka rów nie¿ z tego, i¿ cha ra kte ry styka kon sty tucy j na tych trzech in sty tu -

cji jest taka sama w od nie sie niu do pod mio tów upra w nio nych do ich wno -

sze nia, krê gu ad re sa tów i chro nio ne go in te re su. Z za pi sów prze bie gu

dys ku sji w cza sie po sie dzeñ Ko mi sji Kon sty tucy j nej Zgro ma dze nia Na ro do -

we go (KKZN) wy ra Ÿ nie wy ni ka, i¿ cz³on ko wie Ko mi sji post rze ga li pe ty cjê

jako wyst¹pie nie zbio ro we, co jed nak nie zna laz³o wy ra zu w te k œcie Kon sty -

tu cji. Po jê cia wnio sku i ska r gi zde fi nio wa ne zo sta³y w k.p.a., któ ry prze wi du -

je, i¿ „przed mio tem wnio sku mog¹ byæ w szcze gó l no œci spra wy ule p sze nia

or ga ni za cji, wzmo c nie nia pra worz¹dno œci, uspra w nie nia pra cy i za po bie ga -

nia na du ¿y ciom, ochro ny w³as no œci, le p sze go za spo ka ja nia po trzeb lud no œ -

ci” zaœ „przed mio tem ska r gi mo¿e byæ w szcze gó l no œci za nie dba nie lub
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nie na le ¿y te wy ko ny wa nie za dañ przez w³aœci we or ga ny albo przez ich pra -

co w ni ków, na ru sze nie pra worz¹dno œci lub in te re sów skar¿¹cych, a ta k ¿e

prze wlek³e lub biu ro kra tycz ne za³atwia nie spraw”. Pe ty cja tra dy cy j nie

mia³a na to miast bar dziej cere mo nia l ny cha ra kter, oz na czaj¹c mo ¿ li woœæ

zbio ro wych wyst¹pieñ oby wa te li w do nios³ych spra wach pu b li cz nych, choæ

w œwie t le art. 63 pe ty cje mog¹ byæ sk³ada ne rów nie¿ indy widu a l nie w in te re -

sie w³as nym. W do ktry nie wska zu je siê, i¿ przed miot pe ty cji po zo sta waæ

 powinien w œcis³ym zwi¹zku z jej ce lem, któ rym jest sk³onie nie ad re sa ta do

za jê cia kon kre t ne go sta no wi ska lub pod jê cia okre œlo nej de cy zji, co od ró ¿ nia 

pe ty cje od wnio sku i ska r gi2.
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2  R. Pio tro wski, Kon sty tucy j ne uwa run ko wa nia pra wa pe ty cji oraz po¿¹da nych kie run ków zmian

legi sla cy j nych w tym za kre sie, [w:] Pra wo pe ty cji w usta wo da wstwie pol skim, Biu ro In fo r ma cji

i Do ku men ta cji, Dzia³ Ana liz i Opra co wañ Te ma ty cz nych Kan ce la rii Se j mu, Opi nie i eks per ty zy OE-85,

Wa r sza wa 2008, s. 24; P. Win czo rek, Ko men tarz do Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej z dnia 2 kwie t nia

1997 r., Warszawa 2000, s. 86.



Kon sty tucy j ne pra wo pe ty cji jest pra wem po li ty cz nym, o czym œwia d czy

jego umie js co wie nie w sy ste ma ty ce Kon sty tu cji, jak te¿ jego pu b li cz ny cha -

ra kter wy ni kaj¹cy z art. 63 usta wy za sad ni czej. Jako pra wo po li ty cz ne,

 powinno umo ¿ li wiaæ jed no stkom wspó³dzia³anie w wype³nia niu fun kcji

 publicznych. Pra wo to ma cha ra kter ro sz cze nio wy, gdy¿ wnie sie nie pe ty cji

ob li gu je ad re sa ta do jej roz pa trze nia, usto sun ko wa nia siê do jej przed mio tu

i po wia do mie nia sk³adaj¹cego pe ty cjê o swo im sta no wi sku. Co pra wda, taki

sku tek pe ty cji nie zo sta³ wprost wska za ny w Kon sty tu cji, co pro po no wa no

w tra kcie prac KKZN, nie mniej jed nak wy ni ka on z isto ty tego pra wa.  Prawo

pe ty cji post rze ga ne jest rów nie¿ jako naj bar dziej po wszech na i naj ³atwie j -

sza fo r ma ochro ny praw i in te re sów jed no stki, za rów no w³as nych jak

i  cudzych. O jego ran dze œwia d czy te¿ szcze gó l na ochro na. Ogra ni cze nia

w za kre sie ko rzy sta nia z pra wa pe ty cji mog¹ byæ wpro wa dza ne je dy nie pod

okre œlo ny mi w art. 31 ust. 3 Kon sty tu cji wa run ka mi. Ponad to, Kon sty tu cja

wprost wska zu je  w art. 233, i¿ pra wo to nie mo¿e byæ ogra ni cza ne w cza sie

sta nu wo jen ne go, wyj¹tko we go i klê ski ¿y wio³owej, tym sa mym ze sta wiaj¹c

je z naj wa¿ niej szy mi pra wa mi cz³owie ka i oby wa te la, ta ki mi jak pra wo do

po sza no wa nia god no œci, pra wnej ochro ny ¿y cia, huma nita r ne go tra kto wa -

nia, wol no œci su mie nia i re li gii, czy pra wo do oby wa te l stwa pol skie go.
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Ustro jo da w ca wska za³ trzy kon sty tucy j ne ele men ty pra wa pe ty cji. Po pie r wsze,

pe ty cje sta no wi¹ ro dzaj ac tio po pu la ris, a wiêc œro d ka przys³uguj¹cego ka ¿ de mu

– oso bie fi zy cz nej, pra wnej, jak i jed no stkom orga niza cy j nym nie po sia daj¹cym

oso bo wo œci pra wnej. Kon sty tu cja nie zawie ra w tym wzglê dzie ¿ad nych ogra ni -

czeñ, któ re spo t kaæ mo ¿ na, np. w Hi sz pa nii, czy Nie mczech, do pu sz czaj¹c sk³ada -

nie pe ty cji za rów no indy widu a l nie, jak i zbio ro wo. Po mi mo, ¿e nie zo sta³o to

wy ra ¿o ne wprost w usta wie za sad ni czej, pe ty cje zbio ro we mog¹ sk³adaæ rów -

nie¿ gru py nie for ma l ne, jak np. mie sz ka ñ cy ka mie ni cy, czy gru pa ro dzi ców dzie ci

uczê sz czaj¹cych do tego sa me go przed szko la. Po dru gie, pe ty cje mog¹ byæ kie ro wa -

ne do wsze l kich in sty tu cji po sia daj¹cych ko m pe ten cje w za kre sie za dañ pu b licz nych.

Kr¹g ad re sa tów obe j mu je wszy stkie or ga ny w³adzy pu b li cz nej, fun kcjo nuj¹ce za -

rów no na po zio mie cen tra l nym, jak i lo ka l nym, bez wzglê du na za kres ich fun kcji,

jak rów nie¿ inne pod mio ty wy ko nuj¹ce za da nia zle co ne z za kre su ad mi ni stra cji

pu b li cz nej, acz ko l wiek pe w ne ogra ni cze nia w tym za kre sie wy ni kaj¹ z orze cz ni c -

twa Try bu na³u Kon sty tucy jne go, któ ry wska za³, i¿ pra wo pe ty cji nie mo¿e do ty -

czyæ dzia³al no œci orze cz ni czej s¹dów3. 

Osta t nim ele men tem pra wa pe ty cji okre œlo nym w usta wie za sad ni czej

jest wska za nie, i¿ pe ty cje mog¹ byæ sk³ada ne w „in te re sie pu b li cz nym, w³as -

nym lub in nej oso by za jej zgod¹”. Trze ba w tym mie j s cu wy ja œ niæ, i¿ zgo da

oso by trze ciej jest wy ma ga na wy³¹cz nie  w przy pa d ku, gdy bez po œred nim ce lem

pe ty cji jest ochro na in te re sów kon kre t nej oso by. W przy pa d ku, gdy pe ty cja

sk³ada na jest w in te re sie ogó l nym, np. osób nie pe³no spra w nych, mie sz ka ñ -

ców da ne go mia sta czy da nej ka mie ni cy, nie trze ba za³¹czaæ zgo dy ka ¿ de go

pod mio tu, któ re go in te res indy widu a l ny jest w ten spo sób rea li zo wa ny, co

w przy pa d ku du ¿ych grup spo³ecz nych by³oby zreszt¹ nie wyko na l ne.
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TRZY ISTOTNE ELEMENTY PETYCJI

3  Wy rok Try bu na³u Kon sty tucy jne go z dnia 16 li sto pa da 2004 r., sygn. akt P 19/03.



Prze pi sy kon sty tucy j ne nie wska zuj¹ wprost, ja kie kwe stie mog¹ byæ przed -

mio tem pe ty cji. Z cha ra kte ru pe ty cji, jako pra wa poli ty cz ne go wy ni ka

 jednak, i¿ po win ny one do ty czyæ sze ro ko po jê tych spraw pu b li cz nych.

W  doktrynie, za spra wy o cha ra kte rze pu b li cz nym uz na je siê wsze l kie

dzia³ania lub za nie cha nia osób tworz¹cych sk³ad oso bo wy or ga nów w³adzy

pu b li cz nej, jak i tych osób, któ re w za kre sie wy ni kaj¹cym z po wie rze nia lub

po ro zu mie nia ucze st nicz¹ w pro ce sie wy ko ny wa nia po wie rzo nych im

 zadañ i ko m pe ten cji publi czno pra w nych, za rów no w zna cze niu or ga ni za -

cy j nym, do tycz¹cym stru ktu ry pod mio tów, or ga nów, jak i po zo sta³ych in sty -

tu cji, ma te ria l nym, jak i fo r ma l nym4.
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CZEGO PETYCJE MOG¥ DOTYCZYÆ?

4  Zob. M. Jab³oñ ski, K. Wy go da, Usta wa o do stê pie do in fo r ma cji pu b li cz nej – ko men tarz, Wroc³aw 2002,

s. 17 i n.



Kon sty tu cja nie okre œla sku t ku, jaki wywo³uje wnie sie nie pe ty cji. Pe ty cje

z na tu ry swo jej nie maj¹ cha ra kte ru w³ad cze go. Z isto ty  tej in sty tu cji wy ni ka 

jed nak, i¿ ad re sat pe ty cji musi siê z ni¹ za po znaæ i usto sun ko waæ do niej,

o czym za wia do miæ po wi nien jej au to ra, acz ko l wiek re a li za cja po stu la tów

za wa r tych w pe ty cji za le ¿y wy³¹cz nie od  woli ad re sa ta. W ze sta wie niu z in -

ny mi œro d ka mi de mo kra cji par tycy pacy j nej pe ty cje s¹ niew¹tpli wie na rzê -

dziem najs³ab szym, nie oz na cza to jed nak, i¿ s¹ in sty tucj¹ nie sku teczn¹. Ich

pra wid³owe fun kcjo no wa nie spe³nia ki l ka fun kcji – pro mu je bez po œred nie

zaan ga ¿o wa nie spo³ecze ñ stwa w spra wy pu b li cz ne wywo³uj¹c de batê

spo³eczn¹, jak rów nie¿ uwia ry gad nia aktu a l ne pro ble my i zwra ca na nie

uwa gê me diów, a tym sa mym syg na li zu je je in sty tu cjom pu b li cz nym5. 
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JAKI JEST SKUTEK Z£O¯ENIA PETYCJI?

5  G. Smith, Po wer Be y ond the Bal lot. 57 De mo c ra tic In no va tions from Aro und the World, Lon dyn 2005, s. 34.



Po mi mo ¿e prze pi sy Kon sty tu cji mog¹ byæ sto so wa ne bez po œred nio, dla sku te cz -

ne go ko rzy sta nia z pra wa do pe ty cji nie zbêd ne jest szcze gó³owe ure gu lo wa nie

try bu ich sk³ada nia i roz pa try wa nia, któ re to kwe stie sta no wi¹ ma te riê usta -

wow¹. Po mi mo up³ywu 15 lat, za wa r ta w art. 63 Kon sty tu cji de le ga cja usta wo -

wa nie zo sta³a zrea li zo wa na, co uz naæ na le ¿y za po wa¿n¹, i nie zna j duj¹c¹

uza sad nie nia, lukê prawn¹. Poza usta wow¹ form¹ re gu la cji, treœæ Kon sty tu cji

nie przes¹dza na to miast, czy przed mio to wa ma te ria ure gu lo wa na po win na

 zostaæ w od rê b nym akcie pra wnym, po œwiê co nym wy³¹cz nie pe ty cjom lub

³¹cz nie regu luj¹cym wszy stkie trzy wska za ne w art. 63 in sty tu cje – pe ty cje, skargi

i wnio ski, czy mo¿e od po wied nie prze pi sy na le ¿a³oby wpro wa dziæ do ustaw ju¿

obo wi¹zuj¹cych. W szcze gó l no œci, al te r na tyw¹ dla od rê b nej usta wy mog³oby

byæ wpro wa dze nie prze pi sów do tycz¹cych pe ty cji do k.p.a. Art. 221 ko de ksu ju¿

obe c nie sta no wi, i¿ „§ 1. Za gwa ran towa ne ka ¿ de mu w Kon sty tu cji Rze czypo spo -

li tej Pol skiej pra wo sk³ada nia pe ty cji, skarg i wnio sków do or ga nów pa ñ stwo -

wych, or ga nów jed no stek sa morz¹du tery to rial ne go, or ga nów sa morz¹do wych

jed no stek orga niza cy j nych oraz do or ga ni za cji i in sty tu cji spo³ecz nych rea li zo -

wa ne jest na za sa dach okre œlo nych prze pi sa mi ni nie j sze go dzia³u. § 2. Pe ty cje,

ska r gi i wnio ski mog¹ byæ sk³ada ne do or ga ni za cji i in sty tu cji spo³ecz nych

w zwi¹zku z wyko ny wa ny mi przez nie za da nia mi zle co ny mi z za kre su ad mi ni -

stra cji pu b li cz nej. § 3. Pe ty cje, ska r gi i wnio ski mo ¿ na sk³adaæ w in te re sie pu b licz -

nym, w³as nym lub in nej oso by za jej zgod¹”. W ko de kso wej re gu la cji pra wa

pe ty cji brak jed nak kon se k wen cji, gdy¿ w da l szej czê œci prze pi sów dzia³u VIII

brak ju¿ odwo³ania do in sty tu cji pe ty cji. Do pe ty cji nie od no si siê rów nie¿ wy da -

ne na pod sta wie art. 226 k.p.a. roz porz¹dze nie Rady Mi ni strów z dnia 8 sty cz nia

2002 r. w spra wie or ga ni za cji przy j mo wa nia i roz pa try wa nia skarg i wnio sków6.
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6  Dz.U. 2002, Nr 5, poz. 46.



Na tym tle ry su je siê ogro m na po trze ba przy jê cia od po wied niej re gu la cji

pra wnej. Szan sê na to daj¹ za po wie dzi Se na tu po no w ne go wnie sie nia do

 Sejmu pro je ktu usta wy o pe ty cjach. Pro jekt ten przy go to wa ny zo sta³ przez

 senack¹ Ko mi sjê Praw Cz³owie ka i Pe ty cji jako od po wiedŸ na po stu la ty

zg³asza ne se na to rom przez or ga ni za cje po zarz¹dowe i co do za sa dy bar dzo

po zy ty w nie przy jê ty zo sta³ przez œro do wi ska na uko we, po se l skie, sa mo -

rz¹dowe, jak i przez g³ów nych zain tere so wa nych – spo³ecze ñ stwo. Co wiê cej,

Se nat ju¿ w 2008 r. wpro wa dzi³ do Re gu la mi nu Izby re gu la cje okre œlaj¹ce tryb

roz pa try wa nia pe ty cji sk³ada nych do tego or ga nu. Przy go to wuj¹c pro jekt

 senatorzy wspó³dzia³ali rów nie¿ z Mi ni ste r stwem Spraw We wnê trz nych

i  Administracji, któ re za nie cha³o pra ce nad zmian¹ k.p.a. w za kre sie wpro wa -

dze nia do ko de ksu re gu la cji do tycz¹cej pe ty cji i prze ka za³o swój do ro bek

w tej ma te rii do dys po zy cji Se na tu. Pro jekt usta wy wnie sio ny zo sta³ do Se j mu

wiosn¹ 2011 r., i po pie r wszym czy ta niu tra fi³ do ko mi sji, jed nak pra ce nad nim

prze r wa³ ko niec VI ka den cji pa r la men tu. Ini cja ty wê Se na tu oce niæ na le ¿y bar dzo

po zy ty w nie, gdy¿ obe c ny brak szcze gó³owej re gu la cji pra wnej okre œ la j¹cej

tryb po stê po wa nia z pe ty cja mi po wo du je, i¿ ko rzy sta nie z kon sty tucy j nie

zagwa ran towa ne go pra wa pe ty cji czê sto nie mo¿e byæ sku te cz nie rea li zo wa ne.

Ko nie cz noœæ usta wo wej re gu la cji try bu roz pa try wa nia pe ty cji pod kre -

œlaj¹ za rów no in sty tu cje pa ñ stwo we, jak Naj wy ¿sza Izba Kon tro li czy Rze cz -

nik Praw Oby wa te l skich, jak i przed sta wi cie le sa morz¹du tery to rial ne go.

Prof. Ire na Li po wicz pod kre œla, i¿ pe ty cja mo¿e staæ siê wa ¿ nym na rzê dziem

s³u¿¹cym prze³ama niu kry zy su za ufa nia spo³ecz ne go dla in sty tu cji pu b li cz -

nych, w tym pa r la men tu. Jest to bo wiem in stru ment, któ ry po zwo li oby wa te -

lom w szy b ki i spon ta ni cz ny spo sób od dzia³ywaæ na pro ce sy de cy zy j ne

w pa r la men cie7. Przed sta wi cie le sa morz¹du tery to rial ne go rów nie¿ po pie -

raj¹ tê ini cja ty wê, do strze gaj¹c, i¿ pe ty cja wpi su je siê w mo del no wo cze s nej

ad mi ni stra cji, gdy¿ bê dzie umo ¿ li wiaæ mie sz ka ñ com ucze st ni cze nie w de cy -

zjach po dej mo wa nych przez lo ka l ne w³adze. Wa ¿ ne jest jed nak, aby ten

kana³ ko mu ni ka cji po miê dzy spo³ecze ñ stwem a w³adz¹ do sto so wa ny by³ do

obe cnych wa run ków ¿y cia. Po zy ty w nym sku t kiem pe ty cji mo¿e byæ rów nie¿

uto ¿ sa mia nie siê mie sz ka ñ ców ze wspól not¹ sa morz¹dow¹ i roz wój par ty -

cy pa cji spo³ecz nej w ¿y ciu pu b li cz nym. Sa morz¹do wcy wska zuj¹ jed nak,

i¿ lo ka l ne w³adze po win ny za cho waæ pewn¹ au to no miê w kszta³to wa niu

spo so bów tej par ty cy pa cji w swo ich wspól no tach sa morz¹do wych do pa so -

wuj¹c je do lo ka l nych po trzeb i wa run ków8. 
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7  Zob. Wyst¹pie nie RPO prof. Ire ny Li po wicz na se mi na rium „Pra wo Pe ty cji” w Se na cie RP w dniu

27 cze r w ca 2012 r. 

8  Wyst¹pie nie Mar ka Wó j ci ka, Zwi¹zek Po wia tów Pol skich na se mi na rium „Pra wo Pe ty cji” w Se na cie RP

w dniu 27 cze r w ca 2012 r. 



Niew¹tpli wie po stê po wa nie w spra wie po no w ne go wy ko na nia ini cja ty wy

usta wo da w czej w spra wie pro je ktu usta wy sta no wi do bry mo ment, aby nie -

któ re roz wi¹za nia prze my œleæ po no w nie. Mo ¿ na na tym tle przed sta wiæ te¿ 

ki l ka po stu la tów de lege fe ren da. 

Do okre œlaj¹c w przysz³ej usta wie kr¹g pod mio tów upra w nio nych do

sk³ada nia de cy zji wa r to by³oby wy ra Ÿ nie wska zaæ dopu sz czal no œci pe ty cji

zbio ro wych. Na grun cie prze pi sów kon sty tucy j nych, po mi mo, ¿e nie zo sta³o

to wy ra ¿o ne wprost, nie ule ga w¹tpli wo œci, i¿ pe ty cje mog¹ byæ sk³ada ne

 zarówno indy widu a l nie, jak i przez nie for ma l ne gru py osób. Z de bat na

 temat pra wa pe ty cji wy ni ka jed nak, i¿ mo ¿ li woœæ ta nie dla wszy stkich jest

oczywista.

Pre cy zy j ne okre œle nie przed mio tu pe ty cji jest nie zwy kle isto t ne w celu

od ró ¿ nie nia tej in sty tu cji od ska r gi i wnio sku, któ re zde fi nio wa ne zo sta³y

w k.p.a., rów nie¿ przez wska za nie ich przed mio tu. Za uwa ¿yæ na le ¿y, i¿

w œwie t le art. 63 Kon sty tu cji roz ró ¿ nie nie ta kie nie mo¿e byæ do ko na ne po -

przez wska za nie pod mio tu upra w nio ne go do wnie sie nia da ne go œro d ka,

jego ad re sa ta ani in te re su, dla któ re go ochro ny dany œro dek zo sta³ pod jê ty.

Sy tu a cja ta mo¿e spo wo do waæ, i¿ or gan, któ ry otrzy ma pi s mo bê dzie mia³

pro blem z okre œle niem, czy jest to pe ty cja czy wnio sek, a w zwi¹zku z tym,

czy wnie sio ne pi s mo po win no byæ roz pa try wa ne w spo sób okre œlo ny

w prze pi sach usta wy o pe ty cjach czy dzia³u VIII k.p.a., szcze gó l nie, i¿ zgod nie

z art. 7 pro je ktu, o tym, czy pi s mo jest pe tycj¹ de cy du je jego treœæ, a nie forma 

zewnêtrzna.

Za pro po no waæ mo ¿ na te¿ ode jœcie od za sa dy, i¿ pe ty cje do tycz¹ce spraw 

le¿¹cych w ko m pe ten cji ki l ku or ga nów s¹ roz pa try wa ne przez ki l ka pod mio -

tów. W pro je kcie przy jê to, ¿e w sy tu a cji, gdy pe ty cja do ty czy ki l ku spraw

pod le gaj¹cych roz pa trze niu przez ró ¿ ne or ga ny, ad re sat roz pa tru je spra wy
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na le¿¹ce do jego w³aœci wo œci, a po zo sta³e prze ka zu je do in nych or ga nów,

za wia da miaj¹c o tym sk³adaj¹cego pe ty cjê. Roz wi¹za nie ta kie nie bu dzi

w¹tpli wo œci pra wnych, jed nak za sta no wiæ siê mo ¿ na, czy nie bê dzie po wo -

do wa³o pro ble mów ju¿ na eta pie sto so wa nia usta wy. Roz wa ¿yæ mo ¿ na, czy

nie by³oby le p sze wpro wa dze nie roz wi¹za nia na wzór li te wski, i¿ roz pa trze -

nie pe ty cji na stê pu je przez ten or gan, któ re go za kres w³aœci wo œci jest naj -

sze r szy w aspe kcie tery to ria l nym i rze czo wym. Pod miot ten za wsze mo¿e

przed osta te cz nym roz pa trze niem pe ty cji za siêgn¹æ opi nii eks per tów, czy

te¿ in nych or ga nów, co wy eli mi nu je ewen tu a l ne roz bie ¿ no œci w spo so bie

roz pa trze nia spra wy, któ re mog¹ po wstaæ w sy tu a cji, gdy ta sama spra wa

rozpatrywana jest niezale¿nie przez kilka podmiotów.

Za sta no wie nia wy ma ga rów nie¿ re zy g na cja z usta na wia nia wyj¹tku od

za sa dy dys kon tynu a cji prac pa r la men tu w od nie sie niu do pro je któw ustaw

wnie sio nych w wy ni ku roz pa trze nia pe ty cji, prze wi dzia na w art. 16 pro je ktu.

O ile wyj¹tek taki jest w pe³ni uza sa d nio ny w przy pa d ku pro je któw wnie sio -

nych w ra mach oby wa te l skiej ini cja ty wy usta wo da w czej, tu nie zna j du je

uza sad nie nia. Nie ma bo wiem prze szkód, aby or gan ko le j nej ka den cji po now -

nie wniós³ pro jekt wy ni kaj¹cy z uprze d nio z³o¿o nych pe ty cji. Mo¿e zda rzyæ

siê rów nie¿ sy tu a cja, i¿ w ob li czu klê ski wy bo r czej, pos³owie prze gra nej

 partii bêd¹ sk³adaæ pe ty cje, a na stê p nie w opa r ciu o nie przedk³adaæ ini cja ty -

wy usta wo da w cze. Za sad nym by³oby na to miast utrzy ma nie wyj¹tku od

 zasady dys kon tynu a cji w od nie sie niu do pro ce du ry roz pa trze nia wnie sio -

nych pe ty cji, któ rych nie zd¹¿y roz pa trzyæ ad re sat przed ko ñ cem ka den cji.

Ko le j nym po stu la tem pod ad re sem przysz³ej re gu la cji usta wo wej jest

 zapewnienie sku te cz nej re a li za cji pra wa pe ty cji, czy li np. okre œle nie ja kie

œro d ki przys³uguj¹ wnosz¹cemu, je ¿e li or gan we wska za nym w usta wie

 terminie nie usto sun ku je siê do z³o¿o nej pe ty cji. Za sta no wiæ siê rów nie¿

 mo¿na nad zwiê ksze niem udzia³u au to rów pe ty cji w pro ce sie ich roz pa try -

wa nia po przez np. mo ¿ li woœæ udzia³u w po sie dze niach or ga nów je

rozpatruj¹cych. 

Do ce niæ na to miast na le ¿y gwa ran to wan¹ w pro je kcie trans pa ren t noœæ

po stê po wa nia w spra wie roz pa trze nia pe ty cji, jak rów nie¿ mo ¿ li woœæ ich

sk³ada nia za po œred ni c twem In ter ne tu, co w pra kty ce w du ¿ym sto p niu

mo¿e zwiê kszyæ ich dostêpnoœæ.
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Mówi¹c o pod mio to wym pra wie do pe ty cji nie mo ¿ na za po mi naæ, i¿ jest ono

sko re lo wa ne z od po wied nim obo wi¹zka mi or ga nów, do któ rych pe ty cje

mog¹ byæ ad re so wa ne. Mog¹ siê w zwi¹zku z tym po ja wiæ oba wy, i¿ wej œcie

w ¿y cie usta wy spo wo du je ma so wy nap³yw pe ty cji pa ra li ¿uj¹cy pra cê lo ka l -

nych or ga nów. Wy daj¹ siê one jed nak nie uza sad nio ne z ki l ku co naj mniej po -

wo dów. Po pie r wsze, jako in stru ment niew³ad czy i roz pa try wa ny za ocz nie,

pe ty cje mog¹ byæ post rze ga ne przez mie sz ka ñ ców jako na rzê dzie mniej

 efektywne ni¿ inne fo r my lo ka l nej par ty cy pa cji, ta kie jak re fe ren dum lo ka l -

ne, czy bez po œred nie spo t ka nia z przed stawi cie la mi w³adz. Po dru gie, pro -

jekt za wie ra re gu la cje, któ re po zwa laj¹ sku te cz nie ra dziæ so bie z prze ja wa mi 

pie nia c twa, czy ma so wym za le wem or ga nu pe ty cja mi, ta kie jak sto sun ko wo

d³ugie te r mi ny na roz pa trze nie pe ty cji, wpro wa dze nie od rê b nej re gu la cji

 petycji wie lo kro t nej, mo ¿ li woœæ po zo sta wie nia pe ty cji bez roz po zna nia,

 wyraŸne do pu sz cze nie roz pa try wa nia pe ty cji przez wska za ne w sta tu cie

 komisje, wy³¹cze nie za sa dy ska r go wo œci, czy do pu sz cze nie In ter ne tu, jako

œro d ka komu ni ko wa nia siê ze sk³adaj¹cym pe ty cjê. Po trze cie, po kre w ne

 petycjom pra wo sk³ada nia wnio sków i skarg, ure gu lo wa ne w k.p.a., fun kcjo -

nu je w Pol sce ju¿ od da w na, g³ów nie na po zio mie lo ka l nym. Kr¹g ad re sa tów

pe ty cji, wnio sków i skarg, jak rów nie¿ kr¹g pod mio tów upra w nio nych do ich

sk³ada nia, ure gu lo wa ny zo sta³ w Kon sty tu cji w iden ty cz ny spo sób. Dane na

te mat ko rzy sta nia przez oby wa te li z tych œro d ków jed noz na cz nie wska zuj¹,

i¿ in sty tu cje te nie s¹ na du ¿y wa ne. Po czwa r te, obaw ta kich nie po twier dzaj¹ 

te¿ do œwia d cze nia in nych pañstw, w któ rych pe ty cje fun kcjo nuj¹ od da w na.

W Bu³ga rii, Ru mu nii, na S³owa cji, £otwie, czy Wê grzech oby wa te le z pra wa

pe ty cji ko rzy staj¹ w umiar ko wa ny sposób. 

Niemniej jed nak, przysz³a re gu la cja usta wo wa try bu roz pa try wa nia pe -

tycji z jed nej stro ny musi chro niæ kon sty tucy j ne pra wo do pe ty cji pod mio tów, 
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któ re w przysz³oœci bêd¹ z pe ty cja mi wy stê po wa³y, aby sta³y siê one  realnym 

i efe kty w nym na rzê dziem spo³ecz nej par ty cy pa cji w ¿y ciu pu b li cz nym, ale

z dru giej stro ny prze pi sy pro cedu ra l ne do tycz¹ce np. kon tro li wstêp nej

 petycji po win ny byæ tak skon stru o wa ne, aby eli mi no waæ dzia³ania maj¹ce

na celu de sta bili za cjê i blo ko wa nie pra cy in sty tu cji, do któ rych pe ty cje s¹

 adresowane.

Nie mo ¿ na mieæ jed nak z³udzeñ, i¿ nie za le ¿ nie od tego jak do brze, w zna -

cze niu pro oby wate l sko, pra wo pe ty cji zo sta nie ure gu lo wa ne, rze czy wi ste

fun kcjo no wa nie tej in sty tu cji za le ¿eæ bê dzie od sto p nia edu ka cji i bu do wy

œwia do mo œci spo³ecz nej na jego te mat. Ponad to, je ¿e li oby wa te le nie

uwierz¹ w efe kty w noœæ na rzê dzia, ja kim jest pra wo pe ty cji, nie bêd¹ z nie go

ko rzy staæ. Dzia³ania info rma cy j ne i edu ka cy j ne po win ny byæ kie ro wa ne

 zarówno w od nie sie niu do pod mio tów upra w nio nych do wy stê po wa nia

z pe ty cja mi w celu upo wsze ch nie nia wie dzy i uœwia do mie nia oby wa te lom

ich praw, jak rów nie¿ do po ten cja l nych ad re sa tów pe ty cji – or ga nów pu b licz -

nych, szcze gó l nie fun kcjo nuj¹cych na szcze b lu lo ka l nym. 
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jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa

Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdañskiego.

W swojej pracy naukowej skupia siê przede wszystkim na problematyce

instytucji demokracji bezpoœredniej i partycypacyjnej, zarówno

na szczeblu lokalnym, krajowym i ponadnarodowym, jak równie¿

zagadnieniach gwarancji konstytucyjnoœci

i legalnoœci prawa 
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„Ana li zy i Opi nie” – se ria kilku stro ni co wych ana liz do tycz¹cych wa ¿ nych te ma tów dla Pol ski i Eu ro py.
W ten spo sób In sty tut Spraw Pu b li cz nych chce akty w nie w³¹czyæ siê w de ba tê pu b liczn¹ – po ka zy waæ
isto t ne pro ble my, czê sto nie obe c ne w pol skiej i ogól noeu rope j skiej de ba cie, oraz pro po no waæ
kon kre t ne roz wi¹za nia. Tematyka poruszana w „Analizach i Opi niach” obe j mu je za gad nie nia zwi¹zane
miê dzy in ny mi z in te gracj¹ eu ro pejsk¹, po li tyk¹ spo³eczn¹, edukacj¹, ad mi ni stracj¹ pu b liczn¹,
po li tyk¹ mi gra cyjn¹ i po li tyk¹ wschod ni¹.

Analiza zosta³a przygotowana w ramach prac Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo VI.
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