Prawo petycji jako odrębne prawo, różne od skarg i wniosków
Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.
W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub
propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.
Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U.2014.1195)
Opłaty :
Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Przedmiot petycji :
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 wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Nadawca petycji :
Petycje mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące
osobą prawną lub grupa tych podmiotów.
Adresat petycji :
Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej
sprawie .
Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać :
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli 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 petycje jest grupa podmiotów, w petycji
należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów ,
- adresata petycji,
- wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja musi być podpisana :
- składana listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub
gdy petycję wnosi grupa podmiotów , podpis składa osoba ją reprezentująca ,
- składana za pomocą składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być
opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej wnoszącego
petycję .
Rozpatrywanie petycji :
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od
dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji – listownie albo za
pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.
Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego
adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę
petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję .

Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierająca skan petycji, datę
jej złożenia – i po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.
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.
Petycje nie zawierające imienia i nazwiska ( nazwy ) oraz adresu wnoszącego pozostawia się
bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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