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Słowo wstępne

Uchwalona 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP1 jest aktem, w którym prawa i wol-
ności człowieka i obywatela uregulowano bardzo szeroko. Na ogólną liczbę 243 artyku-
łów ustawy zasadniczej, aż 57 poświęcono określeniu statusu jednostki we współcze-
snym państwie.

Nie budzi wątpliwości, że zakres regulacji konstytucyjnych gwarancji w obszarze 
wolności i praw jednostki jest bardzo szeroki. Niektórzy uważają nawet, że tak obszerna 
regulacja jest zbędna, podkreślając, iż w każdym przypadku, w którym Konstytucja RP 
odsyła do ustawy, powinno się zrezygnować z takiego przepisu2. W pewnym sensie 
twierdzenie to zdawała się również potwierdzać praktyka, która polegała na braku odpo-
wiednich działań ustawodawcy nakierowanych na uchwalenie ustaw konkretyzujących 
treść (w niezbędnym zakresie), a w szczególności procedurę realizacji niektórych gwa-
rantowanych konstytucyjnie wolności i praw jednostki. 

Przez blisko dwie dekady można było odnieść wrażenie, że właśnie takim fasado-
wym prawem jest prawo petycji (art. 63 Konstytucji RP). Petycje, skargi i wnioski trak-
towano zbiorczo, nie wskazując, na czym polega różnica między nimi, i dodatkowo roz-
patrzenie ich regulowały przepisy jednej procedury (przepisy art. 221 i n. Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Sytuacja taka w istotny sposób prowadziła do identy-
fikacji instytucji petycji ze skargami i wnioskami, w zasadzie uniemożliwiając ustalenie 
samoistnego charakteru tej pierwszej. 

Dopiero inicjatywa Senatu podjęta w 2013 r. ostatecznie doprowadziła do uchwa-
lenia przez polski parlament ustawy o petycjach, która, jak wskazuje się w uzasadnieniu 
projektu, „[…] ma na celu wypełnienie obowiązku dostosowania ustawodawstwa zwy-
kłego do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to jest do określonego w art. 
63 obowiązku ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji”3.

Mimo uchwalenia tego aktu prawnego – co trzeba podkreślić w stosunkowo krót-
kim okresie – podstawowym pytaniem pozostaje czy rzeczywiście nowa ustawa o pety-
cjach może przyczynić się do wzrostu znaczenia prawa petycji, w szczególności zaś 
tego, czy przyjęte regulacje ustawowe zagwarantują odpowiedni sposób jego egzekwo-
wania. Wielką niewiadomą jest również to, w jaki sposób następować będzie weryfika-
cja przez adresata petycji istoty roszczenia zawartego w treści konkretnego pisma (wy-

1 Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
2 Zob.: F. Siemieński, Prawnicze niedoróbki, „Dziś” 1997, nr 8, s. 51; na drobiazgowy charakter nowej 

polskiej konstytucji wskazuje także L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 
1999, s. 35. 

3 Projekt ustawy o petycjach wraz z uzasadnieniem, Druk 2135 z dnia 18 grudnia 2013 r., dostępny na 
stronie: http://orka.sejm.gov.pl [dostęp 12 lipca 2015 r.].
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stąpienia), zwłaszcza pod kątem odróżnienia go od sprecyzowanego wieloletnią 
praktyką mechanizmu identyfikacji treści skarg i wniosków. Problemów, w tym także 
tych wynikających z procedury postępowania w związku z wpłynięciem petycji do kon-
kretnego organu (np. sądu), wydaje się bardzo dużo i trudno spodziewać się, że uda się 
je rozwiązać już na początku obowiązywania ustawy o petycjach. 

Nie budzi jednak wątpliwości, że problematyka praw i wolności jednostki jest jed-
nym z najciekawszych zagadnień naukowych. Wielość i różnorodność pytań, które po-
wstają w związku z praktycznym uzasadnieniem treści uprawnień gwarantowanych 
jednostce, sprzyja prowadzeniu wielu dyskusji, a często i żarliwych sporów zarówno 
w doktrynie, jak i w praktyce stosowania norm konstytucji. Mając powyższe na uwa-
dze, Autorzy przygotowali zbiorowe opracowanie monograficzne, którego celem jest 
zaprezentowanie teoretycznych i praktycznych aspektów towarzyszących realizacji 
prawa petycji.

Nie było przy tym celem Redaktorów takie ukierunkowanie badań prowadzonych 
przez poszczególnych Autorów, które prowadziłoby do przygotowania analiz mających 
wykazać, że istnieje tylko jeden (jedynie właściwy) sposób rozumienia treści prawa pe-
tycji oraz przyjętego w ustawie trybu jego rozpatrzenia. Wręcz odwrotnie, starali się oni, 
aby w monografii znalazły się poglądy różne, nie zawsze zgodne ze sobą zarówno w oce-
nie poszczególnych rozwiązań konstytucyjnych, jak i ustawowych. W założeniu chodzi-
ło o uzyskanie jak najbardziej obszernego materiału badawczego, który powinien służyć 
za podstawę kontynuowania merytorycznej dyskusji naukowej. Warto bowiem pamię-
tać, że po uchwaleniu konkretnej regulacji ustawowej zaczyna ona żyć własnym życiem. 
Nie budzi wątpliwości, że z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku 
ustawy o petycjach. Dyskusja taka musi jednak znajdować odpowiednie umocowanie 
w odpowiednio zebranym materiale badawczym i prowadzić do jak najlepszego wyko-
rzystania instytucji petycji tak od strony uprawnionego, jak i zobowiązanego do jej roz-
patrzenia.

Dlatego też z jednej strony zdecydowano się na opracowanie zarówno wątków 
teoretycznoprawnych, prawnoporównawczych, których celem jest poszukiwanie pew-
nych analogii do rozwiązań i praktyki, która ukształtowała się w innych państwach 
demokratycznych, jak i zagadnień i praktyki o historycznym charakterze (na co zwra-
cano uwagę również w trakcie prac nad uchwaleniem ustawy o petycjach). Z drugiej 
konieczne było zaprezentowanie jak najbardziej wszechstronnej analizy aktualnych 
rozwiązań konstytucyjnych, związanych z nimi praktyki zgłaszania i rozpatrywania pe-
tycji (także tych o charakterze prawodawczym), no i oczywiście rozwiązań ustawo-
wych, które wejdą w życie w dniu 6 września 2015 r. Data ta jest dość ciekawa ze 
względu na pewien powtarzający się ciąg zdarzeń. Otóż 14 lat temu, właśnie w dniu 6 
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września 2001 r., uchwalona została ustawa o dostępie do informacji publicznej4, jako 
konkretyzacja trybu konstytucyjnego prawa do uzyskania informacji (art. 61 ust. 4 
Konstytucji RP). Również w przypadku tej regulacji ustawowej – co podkreślał Trybu-
nał Konstytucyjny: „Delegacja zawarta w art. 61 ust. 4 Konstytucji stanowi […] upo-
ważnienie, a zarazem zobowiązanie do skonkretyzowania elementów metody postępo-
wania, tak ażeby poprzez uregulowanie kwestii o charakterze proceduralnym 
i organizacyjno-technicznym, realizacja prawa do informacji, określonego w art. 61 
ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 była wykonalna w praktyce”5. W przypadku ustawy o dostępie 
do informacji publicznej udało się to jedynie w części, czego dowodem może być zło-
żona i skomplikowana praktyka realizacji tego prawa przez uprawnionych, prowadząca 
do ukształtowania się na przestrzeni ostatnich 15 lat rozbieżnego orzecznictwa orga-
nów sprawujących wymiar sprawiedliwości i kilkukrotnej konieczności weryfikacji jej 
konstytucyjności przez Trybunał Konstytucyjny.

Mamy nadzieję, że w przypadku ustawy o petycjach nie dojdzie do powstania tak 
wielu wątpliwości i sporów zarówno na płaszczyźnie identyfikacji treści tego prawa, jak 
i szeregu aspektów proceduralnych towarzyszących jego realizacji.

Na koniec warto podkreślić, że przygotowanie prezentowanego zbioru opracowań 
jest wysiłkiem przede wszystkim pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego Wy-
działu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, byłych doktoran-
tów, którzy po obronieniu doktoratu kontynuują współpracę z Katedrą i swoimi promo-
torami, a także obecnie studiujących doktorantów. Wszystkim Autorom, w tym naszym 
Przyjaciołom, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w projekcie, dziękujemy, licząc na 
dalszą współpracę.

Mamy też nadzieję, że publikacja ta spotka się z życzliwym zainteresowaniem każ-
dego, kto będzie chciał uzyskać szersze spektrum wiedzy na temat prawa petycji. Liczy-
my też na cenne uwagi, które pozwolą na kontynuowanie prac badawczych.

Redaktorzy

4 Ustawa z 6 września 2001 r., Dz. U. Nr 112, poz. 1198.
5 Wyrok TK z dnia 16 września 2002 r., K 38/01; wyrok TK z dnia 20 marca 2006 r., K 17/05. Zob. też: 

L. Garlicki, Przesłanki ograniczania konstytucyjnych wolności i praw (na tle orzecznictwa Trybunału 
Konstytucyjnego), „Państwo i Prawo” 2001, nr 10, s. 5 i n. 
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Geneza prawa petycji

Uwagi wstępne1. 

Człowiek jest istotą społeczną, to właśnie w grupie łatwiej mu zabezpieczyć i reali-
zować swoje życiowe oczekiwania. Jednak funkcjonując w społeczności, człowiek musi 
się także liczyć z koniecznością stworzenia struktury władzy. Powstające w ten sposób 
zależności między rządzącymi a rządzonymi zawsze są trudne i rodzą niebezpieczeń-
stwo konfliktów. Jest to zjawisko, które można zauważyć również współcześnie, żyjąc 
w państwach uważających się za demokratyczne i deklarujących poszanowanie wolno-
ści i praw człowieka. Ale było to szczególnie widoczne w dawnych wiekach w pań-
stwach, w których poddany nie mógł pozwolić sobie na swobodne głoszenie krytycz-
nych uwag pod adresem władzy1. To właśnie wówczas pojawiła się sformalizowana 
procedura umożliwiająca publiczne zgłoszenie potrzeb obywatelskich.

Starożytne źródła prawa petycji2. 

Jednoznaczne określenie miejsca i czasu narodzin prawa petycji jest trudne do zre-
alizowania z uwagi na wieloznaczność terminologiczną i występujący w wielu syste-
mach prawnych brak rozróżnienia petycji od innych możliwości artykułowania obywa-
telskich zastrzeżeń i propozycji2. Poszukując więc historycznych antenatów prawa 
petycji, często łącznie traktuje się wszystkie prawne instytucje, które umożliwiały pod-
danemu (a później obywatelowi) na wystąpienie ze swoimi prośbami/skargami/uwaga-
mi/wnioskami wobec władzy.

1 Jak podnosi się w literaturze, „O ile obserwowanie procesów decyzyjnych było dozwolone, o tyle formu-
łowanie uwag krytycznych pod adresem rządzących mogło narazić skarżącego na dotkliwe reperkusje, 
z karą śmierci włącznie”; P. Kuczma, Prawo petycji, [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona kon-
stytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014, s. 501; tak również 
B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 1997, s. 8. Na 
marginesie powyższych rozważań należy jednak podkreślić, że właśnie ten ochronny element jest niekie-
dy podnoszony jako argument za swoiście archaicznym charakterem prawa petycji; zob. R. Piotrowski, 
Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych kierunków zmian legislacyjnych w tym 
zakresie, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Biuro Informacji i Dokumentacji, Dział Analiz 
i Opracowań Tematycznych Kancelarii Sejmu, Opinie i ekspertyzy OE-85, Warszawa 2008, s. 26.

2 Zob. B. Banaszak, op. cit., s. 7.
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Łaciński źródłosłów terminu petitio niewątpliwie określa jego rzymskie korzenie3, 
jednak w doktrynie podkreśla się, że jest to „jedno z najstarszych praw jednostki”4 czy 
wręcz jedno „z najstarszych, tradycyjnych praw ludzkich”5 i doszukuje jego związków 
z instytucjami występującymi w starożytności.

Jak podkreśla Ewa Wójcicka w swojej monografii poświęconej prawu petycji – naj-
starsze informacje o systemie umożliwiającym występowanie z prośbami wobec wład-
cy pochodzą z czasów rządów dynastii amoryckiej w Babilonie6. Ówcześni władcy, 
chcąc uniknąć utraty kontaktu z poddanymi, zezwalali im na zwracanie się z prośbami 
i skargami7. Ta możliwość zwrócenia się bezpośrednio do władcy była również dla dy-
nastii amoryckiej sposobem na ograniczenie samowoli gubernatorów rządzących w pro-
wincjach – każdy z lokalnych urzędników mógł wystąpić do władcy ze swoimi skarga-
mi i wnioskami z pominięciem lokalnych gubernatorów, którym formalnie był 
podległy8.

System petycyjny był również znany w Chinach. O funkcjonowaniu w Państwie 
Środka sformalizowanego systemu umożliwiającego występowanie z prośbami wobec 
władcy można się dowiedzieć z tekstów datowanych na V w. p.n.e. Wynika z nich, że już 
w początkach imperium chińskiego ukształtował się system dający poddanym prawo 
wystąpienia do cesarza z memoriałami zawierającymi ich prośby i skargi9. Oczywiście 
na przestrzeni wieków system ten, a zwłaszcza sposób przekazywania petycji, ulegał 
wielokrotnym zmianom10.

3 Można się także spotkać z poglądem, że sam termin petitio jest terminem późniejszym, a obywatele 
rzymscy posługiwali się terminem suplikacja (pochodzącym od czasownika suplicare, czyli prosić, 
błagać); http://www.landtag.sachsen.de/de/petition/geschichte_des_petitionsrechts/index.aspx [dostęp 
19.08.2015].

4 J. Boć, M. Jabłoński, Komentarz do art. 63, [w:] J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komen-
tarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1988, s. 118. Autorzy też podkreślają, że prawo to „stanowi 
zarazem najbardziej powszechną i najłatwiej dostępną formę dochodzenia przez jednostki i grupy osób 
praw i obrony interesów nie tylko własnych, ale i cudzych, jak również interesu ogólnego”, ibidem.

5 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 
2000, s. 86.

6 Zob. E. Wójcicka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015, s. 33.
7 Ibidem.
8 Zob. P. Biziuk¸ Babilon. 729–648 p.n.e., Warszawa 2005, s. 73.
9 Zob. „We Could Disappear At Any Time” Retaliation and Abuses Against Chinese Petitioners, „Human 

Rigths Watch” 2005, Vol. 17, No 11(C), s. 3 (http://www.hrw.org/reports/2005/china1205/china1205w-
cover.pdf; dostęp 10.08.2015).

10 I tak np. „[...] podczas panowania dynastii Ming (1368–1644) chińscy obywatele mogli przedstawiać 
pisemne prośby imperialnym cenzorom, odnoszące się do urzędowych występków lub błędnych decyzji 
prawnych lokalnych sędziów pokoju”; E. Wójcicka, Petycja w prawie konstytucyjnym państw współcze-
snych, „Ius Novum” 2008, nr 2, s. 25.

http://www.landtag.sachsen.de/de/petition/geschichte_des_petitionsrechts/index.aspx
http://www.hrw.org/reports/2005/china1205/china1205wcover.pdf
http://www.hrw.org/reports/2005/china1205/china1205wcover.pdf
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Nie wszyscy władcy byli bowiem zainteresowani tą formą komunikowania się 
z poddanymi – np. w czasach rządów ostatniej dynastii (1644–1911) zdarzało się, że 
poddani musieli na kolanach wyczekiwać na cesarza przed bramą jego pałacu11.

Zastanawiając się nad chińskim fenomenem tak długotrwałego stosowania syste-
mu petycyjnego, należy jednak uwzględnić to, że jest on głęboko wpisany w tradycję 
konfucjańską tego społeczeństwa i zakorzenione w niej dążenie do rozwiązania sprawy 
bez antagonizującego sporu sadowego, w procedurze ułatwiającej dojście do pojedna-
nia12. Tradycji tej nie przerwały nawet radykalne zmiany ustrojowe, które dokonały się 
w Chinach.

Dla współczesnego kształtu wielu instytucji prawnych w europejskim kręgu kul-
turowym największe jednak znaczenie miała antyczna tradycja Grecji i Rzymu. Tam 
właśnie pojawiły się rozwiązania mogące być uznane za antyczne formy zarówno pro-
cedur petycyjnych, jak i wielu innych instytucji zaliczanych do kanonu współczesnej 
demokracji.

Początki zjawiska nazwanego demokracją sięgają starożytnych poleis greckich13. 
To właśnie w jednym z nich, w Atenach, narodziło się pojęcie demokracji14. Symbolem 
starożytnej demokracji ateńskiej stały się zgromadzenia (ekklesia), na których zbierała 
się społeczność Aten (demos), mogąca podejmować decyzje o przyszłości swego polis. 
Mogens Herman Hansen podkreśla, że pojęcie demos stało się wręcz synonimem termi-
nu ekklesia, a uchwały podejmowane przez zgromadzenia rozpoczynały się uroczystym 
stwierdzeniem edokse toi demoi (lud postanowił)15.

11 Zob. J.K. Ocko, I’ll take it all the way to Beijing: Capital appeals in the Qing, „The Journal of Asian 
Studies” 1988, Vol. 47, No 2, s. 294.

12 Zob. Taisu Zhang, Why the Chinese Public Prefer Administrative Petitioning over Litigation, „Socio-
logical Studies” 2009, Vol. 3, s. 160. Autor w swoim artykule podkreśla także dzisiejszy fenomen chiń-
skiego systemu petycyjnego nazywanego współcześnie Xinfang, który w dużej mierze zastępuje klasycz-
ne spory administracyjne.

13 Warto jednak podkreślić, iż pogląd ten bywa niekiedy kwestionowany jako zbyt europocentryczny i nie-
uwzględniający dorobku innych kręgów kulturowych; por. np. S.K. Sharma, Ancient Indian Democracy 
– Studies, Research and Some Modern Myths, „Indian Journal of Politics” 2005, Vol. XXXIX, No 3, 
s. 155 i n. Również R.A. Dahl – znany teoretyk demokracji – rozważając, czy demokracja narodziła się 
jedynie w Grecji, czy też jej elementy pojawiały się w różnym czasie i w różnych miejscach, skonkludo-
wał, że: „przez wiele tysięcy lat pewne pierwotne formy demokracji mogły być najbardziej «natural-
nym» systemem politycznym”, a sama demokracja „może być odkryta niezależnie lub odkryta na nowo 
wszędzie tam, gdzie zaistnieją odpowiednie po temu warunki”; R.A. Dahl, O demokracji, Kraków 2000, 
s. 15.

14 Zob. szerzej D. Kagan, Pericles of Athens and the Birth of Democracy, New York 1998, passim.
15 Zob. M.H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Struktura, zasady, ideologia, Warsza-

wa 1999, s. 136.
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Instytucje podobne do ekklesia funkcjonowały także w innych polis greckich (przy-
kładem może tu być spartańska apella16), lecz żadne ze zwoływanych tam zgromadzeń 
nie osiągnęło pozycji równej ateńskiej ekklesia17.

Podczas odbywającego się zgromadzenia przemówić mógł każdy obywatel i wy-
stąpić z wnioskiem lub prośbą. Mogły być one zgłaszane – jak podkreśla się w literatu-
rze – nie tylko w sprawach osobistych, ale także w publicznych18. W ten sposób doszło 
do ukształtowania się w Atenach systemu politycznego w znacznej mierze opierającego 
się na aktywności obywateli. Funkcjonował wręcz sformalizowany system nagradzający 
obywateli, którzy w danym roku zgłosili najlepsze dla społeczności propozycje19.

Rzymski system prawny kształtował się przez stulecia, w tym czasie przemiany 
przechodziły również i instytucje, które przyczyniły się do powstania współczesnego 
modelu petycji.

Już w starożytnym Rzymie znane były dwie prawne możliwości zwrócenia się do 
cesarza: list (epistula) i petycja (petitio). Ich zróżnicowanie dotyczyło nadawcy – list 
nie mógł być sporządzony przez osobę prywatną, ta forma zastrzeżona była dla urzęd-
ników cesarskich, senatorów czy też miast. Dlatego też w literaturze podkreśla się, że 
swoiście „wewnętrzny” (wewnątrzadministracyjny) charakter listów. Forma petycji 
była natomiast dostępna dla wszystkich mieszkańców Imperium (nie tylko obywateli 
rzymskich)20.

Rzymskie reguły normowały także pisemną formę petycji. Składała się ona z czte-
rech charakterystycznych części: adresu (inscripto), wstępu (exordium), opowiadania 
(narratio) i zakończenia zawierającego prośbę adresowaną do cesarza (preses)21. Sporną 
kwestią pozostaje sposób udzielania odpowiedzi na przedłożone petycje, a zwłaszcza 
w jakim zakresie czynili to bezpośrednio cesarze, a w jaki pozostawało to w gestii usta-
nowionych do tego celu sekretarzy22.

16 Por. szerzej N.G.L. Hammond, The Lycurgean Reform at Sparta, „Journal of Hellenic Studies” 1950, 
vol. 70, s. 45.

17 Podkreślić przy tym należy, iż również ówczesna demokracja ateńska nie miała jednego oblicza i uległa 
znacznym przeobrażeniom. Trzeba w tym miejscu odesłać do znakomitego opracowania M.H. Hansena 
poświęconego starożytnej demokracji greckiej. Już we wstępie swej pracy autor podkreśla przemiany 
zachodzące w ateńskiej demokracji; por. M.H. Hansen, op. cit., s. 11.

18 Zob. B. Kowalski, Początki petycji. Starożytność, „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, nr LXIX, 
s. 203.

19 Zob. M.H. Hansen, op. cit., s. 155.
20 Zob. T. Hauken, Petition and response : an epigraphic study of petitions to Roman Emperors 181-249, 

Bergen 1998, s. 264 (https://digitalt.uib.no/handle/1956.2/2936; dostęp 12.08.2015).
21 Zob. szerzej E. Wójcicka, Prawo petycji…, s. 36.
22 Zob. w tym zakresie np. K. Kłodziński, Udział sekretarzy ab epistulis i a libellis w procesie tworzenia 

reskryptów cesarskich, „Studia Juridica Toruniensia” 2011, t. VIII, s. 58 i n. (http://www.law.umk.pl/
upload/Studia%20Iuridica%20Toruniensia/SIT_8_03_Karol%20K%C5%82odzi%C5%84ski.pdf; do-
stęp 12.08.2015).

https://digitalt.uib.no/handle/1956.2/2936
http://www.law.umk.pl/upload/Studia%20Iuridica%20Toruniensia/SIT_8_03_Karol%20K%C5%82odzi%C5%84ski.pdf
http://www.law.umk.pl/upload/Studia%20Iuridica%20Toruniensia/SIT_8_03_Karol%20K%C5%82odzi%C5%84ski.pdf
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Kształtowanie się prawa petycji w średniowieczu3. 

Średniowieczne monarchie funkcjonowały jako społeczeństwa stanowe, a przysłu-
gujące prawa przynależne były wyłącznie w obrębie określonych grup społecznych. Co 
prawda, nie toczono publicznych debat dotyczących ważnych kwestii państwowych, 
jednak pozostało poddanym uprawnienie do zwrócenia się do monarchy z prośbą o za-
dośćuczynienie23 lub też ze skargą24.

Najstarszą znaną średniowieczną petycją jest petycja z 1013 r., kiedy to podczas 
kolejnego już duńskiego napadu na Wyspy Brytyjskie król Æthelred II (zwany The 
Unready – Bezradny) uciekł do Normandii, pozostawiając swoich poddanych na łaskę 
duńskiego króla Swena Widłobrodego. Petycja wystosowana wówczas przez arystokra-
tów wyliczała żale wobec monarchy i wzywała go do stawienia się na radzie25. W wy-
stosowanej odpowiedzi król złożył deklarację nie tylko spełnienia ich próśb, ale także 
zobowiązał się nie dążyć do ich ukarania za ich wystąpienie. W ten sposób ukształtowa-
ła się najbardziej charakterystyczna cecha petycji – zwolnienie z ponoszenia odpowie-
dzialności za jej złożenie26. W ten sposób zrodził się zwyczaj, który w swym później-
szym stosowaniu stworzył fundament pierwszego systemu społecznej kontroli 
władzy27.

Szukając odpowiedzi na pytanie, dlaczego petycje mogły funkcjonować w monar-
chicznym systemie władzy, można stwierdzić, że wynikało to właśnie z ich specyfiki 
i formy. Nie były politycznym mechanizmem domagania się realizacji przysługującego 
prawa, lecz pokornym zwróceniem się poddanych (a czasami i urzędników) do autory-
tetu monarchy i prośbą o jego łaskawość, interwencję albo i zmianę jakiegoś mechani-
zmu funkcjonowania państwa. Zawsze jednak ostateczna decyzja była w rękach monar-
chy. Tak więc, wystąpienie z petycją i jej rozstrzygnięcie w praktyce umacniało władzę 
króla, a nie ją osłabiało.

23 Pierwsze wzmianki o możliwości stosowania „petycji o zadośćuczynienie” można znaleźć w pochodzą-
cym z X w. Kodeksie króla Edgara; zob. D.L. Smith, The right to petition for redress of grievances: 
constitutional development and interpretations, b.m.w. 1971 (niepubl.), s. 12–13 (http://hdl.handle.
net/2346/19658; dostęp 20.08.2015).

24 Zob. E. Wójcicka, Prawo petycji…, s. 38.
25 Zob. H. March, British documents of liberty: from earliest times to universal suffrage, Fairleigh Dickin-

son University 1971, s. 13.
26 Zob. N.B. Smith, „Shall Make No Law Abridging…”: An Analysis of the Neglected, But Nearly Absolu-

te, Right of Petition, „University of Cincinnati Law Review” 1986, No 54, s. 1154–1155 (http://www.
givemeliberty.org/rtplawsuit/Research/Smith--NeglectedButAbsolute.PDF; dostęp 10.08.2015).

27 Podkreślić także należy, że równolegle kształtowało się prawo wystąpienia z petycją w celu zainicjowa-
nia postępowania przed monarchą w przypadku braku rozstrzygnięcia sporu majątkowego przez niższe 
sądy; zob. G.A. Mark, The Vestigial Constitution: the History and Significance of the Right to Petition, 
„Fordham Law Review” 1998, Vol. 66, s. 2163 (http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?artic-
le=3486&context=flr; dostęp 10.08.2015).

http://hdl.handle.net/2346/19658
http://hdl.handle.net/2346/19658
http://www.givemeliberty.org/rtplawsuit/Research/Smith--NeglectedButAbsolute.PDF
http://www.givemeliberty.org/rtplawsuit/Research/Smith--NeglectedButAbsolute.PDF
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3486&context=flr
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3486&context=flr
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Politycznego znaczenia prawo petycji nabrało po przyjęciu Wielkiej Karty Swobód 
z 1215 r. (Magna Carta Libertatum, Magna Charta Libertatum). Jej przyjęcie było efek-
tem sporu toczonego między Janem bez Ziemi a baronami (szlachtą angielską). Sytuacja 
króla była wówczas bardzo niekorzystna. Po przegranej we Francji i utracie posiadłości 
królewskich na kontynencie powrócił osłabiony na Wyspy Brytyjskie, gdzie nie tylko 
wdał się w spór z Kościołem i papiestwem, ale także – przez nałożenie kolejnego podat-
ku – szukał możliwości dalszego finansowania działań wojennych wojny. Osłabienie 
monarchy wykorzystali baronowie, którzy podnieśli bunt, domagając się m.in. potwier-
dzenia praw uprzednio nadanych przez Henryka I. Nie doszło do militarnego rozstrzy-
gnięcia sporu, bowiem 15 czerwca 1215 r. król skapitulował przed baronami i zgodził się 
na przedłożone Capitula (Artykuły baronów). Aby jednak choć trochę zatrzeć wrażenie 
całkowitego poddania się woli baronów, cztery dni później przygotowana została przez 
króla jego własna wersja porozumienia – Magna Carta Libertatum28.

Wielka Karta Swobód w swej treści29 potwierdza prawo wystąpienia przez baro-
nów z petycją do króla w przypadku łamania przez niego (lub podległych mu urzędni-
ków) przysługujących im praw, a w przypadku nieuwzględnienia ich prośby w terminie 
40 dni od dnia jej zgłoszenia, formułuje prawo wypowiedzenia posłuszeństwa monarsze. 
Należy jednak podkreślić, że prawo petycji ujęte w Wielkiej Karcie Swobód nie doty-
czyło spraw publicznych, ale miało przede wszystkim charakter indywidualnego rosz-
czenia skierowanego do monarchy o zadośćuczynienie dziejącej się (lub dokonanej) 
krzywdzie. Było także prawem przyznanym jedynie wąskiej grupie osób (baronów).

28 Zob. szerzej H. Wajs, R. Witkowski (red.) Pomniki praw człowieka, tom 1, [w:] Księga Jubileuszowa 
Rzecznika Praw Obywatelskich, M. Zubik (red. serii), Warszawa 2008, s. 29. Tam także tłumaczenie 
treści Wielkiej Karty Swobód na język polski, jednak bez treści art. 61; ibidem, s. 30 i n.

29 Art. 61: „[…] niechaj baronowie wybiorą według życzenia dwudziestu pięciu baronów z królestwa, któ-
rzy ze wszystkich sił winni przestrzegać, baczyć oraz czuwać nad przestrzeganiem pokoju i swobód, 
których im udzieliliśmy i tym niniejszym przywilejem naszym potwierdziliśmy, w szczególności w taki 
mianowicie sposób, że jeśli my albo nasz justycjariusz, albo baliwowie nasi, albo którykolwiek z na-
szych dworzan w czymkolwiek względem kogoś zawinimy, lub naruszymy któryś z warunków pokoju 
względnie gwarancji i o naruszeniu tym dowiedzą się czterej z wymienionych wyżej dwudziestu pięciu 
baronów, wówczas ci czterej baronowie winni zgłosić się do nas lub naszego justycjariusza, gdybyśmy 
się znajdowali poza granicami kraju i przedstawić nam nadużycie, a następnie winni prosić nas, byśmy 
owe nadużycie kazali bezzwłocznie naprawić. A jeśli my nie naprawimy nadużycia, albo jeżeli w wypad-
ku naszej nieobecności nasz justycjariusz nie naprawi go w ciągu czterdziestu dni licząc od czasu, kiedy 
to nadużycie zostało przedstawione nam, względnie w przypadku naszej nieobecności naszemu justycja-
riuszowi, wówczas wspomniani czterej baronowie przedłożą ową sprawę reszcie owych dwudziestu pię-
ciu baronów i ci wraz z ogółem mieszkańców całego kraju będą nas przymuszać i cisnąć wszelkimi do-
stępnymi dla nich sposobami, a mianowicie przez zabór zamków, ziem, posiadłości i inne dostępne im 
środki, dopóki wedle ich orzeczenia nie zostanie naprawione nadużycie, przy czym winna być zachowa-
na nietykalność naszej osoby, naszej królowej i dzieci naszych; a kiedy to zostanie naprawione, winni 
nam okazywać posłuszeństwo, jak to uprzednio czynili”; treść art. 61 [za:] http://pl.static.z-dn.net/files/
d9d/6469a34df595bd421e8f48488a4d4d24.pdf [dostęp 12.08.2015].

http://pl.static.z-dn.net/files/d9d/6469a34df595bd421e8f48488a4d4d24.pdf
http://pl.static.z-dn.net/files/d9d/6469a34df595bd421e8f48488a4d4d24.pdf
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Z czasem jednak prawo do wystąpienia z roszczeniem o zadośćuczynienie rozsze-
rzyło się na szerzej rozumiane prawo do wysłuchania przez króla nie tylko baronów, ale 
także – pośrednio – innych osób przez nich reprezentowanych30 i doprowadziło następnie 
do wykształcenia „redress of grievances – formalnego środka prawnego przysługującego 
jednostce w celu zwrócenia się do parlamentu w sposób zgodny z common law”31.

Również i w średniowiecznej Francji trzy stany (duchowieństwo, szlachta i stan 
trzeci obejmujący reprezentantów reszty społeczeństwa) posiadały prawo do przedłoże-
nia królowi petycji obejmujących żądanie naprawy funkcjonowania państwa i ograni-
czenia bezprawia administracji królewskiej. Zazwyczaj były to petycje kierowane przez 
poszczególne stany, do rzadkości należały petycje wspólne, przygotowane przez wszyst-
kie stany32.

Brytyjska petycja do Parlamentu4. 

Prawo petycji zmieniło swój charakter w 1414 r., kiedy – na skutek osłabienia wła-
dzy królewskiej33 i postępującego wzrostu władzy Parlamentu – Izba Gmin sama okre-
śliła siebie mianem podmiotu posiadającego kompetencje organu zarówno zatwierdza-
jącego, jak i wystosowującego petycje (as well assenters as petitioners)34.

Początkowo parlament, wysłuchując kierowanych do niego petycji, kierował się 
chęcią poznania dominujących nastrojów społecznych, jednak w późniejszych latach 
działanie to zostało uznane za obowiązek przyjęcia i rozpatrzenia petycji (duty to hear 
a petition). W 1571 r. powołano nawet odrębną komisję do przyjmowania i rozpatrywa-
nia petycji35.

Petycje stały się jedną z najważniejszych możliwości domagania się naprawy krzywd 
osobistych poniesionych zwłaszcza przez te grupy społeczne, które nie były reprezento-
wane w Izbie i – w XVI i na początku XVII w. – odnosiły się na ogół do naruszeń prawa 

30 Prawo do rozpatrzenia petycji stało się jednym z głównych zobowiązań króla wobec poddanych, którzy 
mogli w ten sposób zwracać się do niego z wnioskiem o naprawienie poniesionej szkody. Nawet po 
przeniesieniu kompetencji rozstrzygania tego typu spraw do sądów, król wciąż decydował o kwestiach, 
takich jak uwolnienie poddanego przez okazanie mu swego prawa łaski; zob. A. Lyon, Constitutional 
History of the United Kingdom, London 2003, s. 156.

31 B. Banaszak, op. cit., s. 8–9.
32 Zob. szerzej E. Klein, Powszechna historia państwa i prawa, Wrocław 2004, s. 243.
33 Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, jednym z powodów utraty znaczenia petycji kierowanych do 

króla była także rozbudowa „środków ochrony prawnej jednostki w postępowaniach administracyjnych”; 
B. Banaszak, op. cit., s. 9.

34 D.R. Wolfensberger, Congress and the People. Deliberative Democracy on Trial, New York 2000, s. 29. 
Warto jednak podkreślić, że parlamentarne korzenie prawa petycji są dużo starsze. Istniejący od IX w. 
n.e. parlament Wyspy Man szczyci się tradycją umożliwiającą każdemu w czasie tzw. Tynwald Day – 
5 lipca – zwrócić się do parlamentu o rozpatrzenie jego petycji; http://www.tynwald.org.im/about/tyn-
day/Pages/default.aspx [dostęp 19.08.2015].

35 http://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/P07.pdf [dostęp 12.08.2015], s. 6.

http://www.tynwald.org.im/about/tynday/Pages/default.aspx
http://www.tynwald.org.im/about/tynday/Pages/default.aspx
http://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/P07.pdf
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lokalnego36. Jednak już na początku XVIII w. powszechniejsze stało się poruszanie 
w zgłaszanych petycjach spraw polityki państwa37.

Zazwyczaj petycje były odczytywane przed rozpoczęciem obrad, co zajmowało 
dużą ilość czasu przeznaczonego na działalność legislacyjną parlamentu. Jednak to wła-
śnie petycje uznaje się za źródło inicjatywy ustawodawczej Izby Gmin, bowiem „pety-
cje wymagały wspólnych debat, wspólnej akcji, która stała się nawykiem, instytucją 
kształtującą charakter Izby Gmin”38.

W 1669 r. Izba Gmin uznała, że prawo przygotowania petycji i zaprezentowania jej 
przed Izbą jest nieodłącznym prawem każdego człowieka. Deklaracja ta została potwier-
dzona w 1688 r39. w Ustawie o Prawach (Bill of Rights), która uznała indywidualne 
prawo poddanych do wnoszenia petycji zarówno w sprawach prywatnych, jak i publicz-
nych oraz przesądziła jednocześnie, że niedopuszczalne jest oskarżenie i ściganie za ich 
wnoszenie40.

Podsumowanie5. 

W ten sposób w angielskim systemie prawa zwyczajowego doszło do ukształtowa-
nia się pisemnie wyrażonej normy umożliwiającej każdemu wystąpienie z petycją. Nie-
długo później prawo to stanie się normą gwarantowaną przez teksty uchwalanych kon-
stytucji w wielu krajach (konstytucja stanu Pensylwania z 28 listopada 1776 r.; Bill of 
Rights do Konstytucji USA z 1791 r.; konstytucja Francji z 1791 r.) i będą to lata naj-
większego powodzenia tej instytucji41. Jak podkreślono w literaturze – mimo niekiedy 
nadużywania tej instytucji – to ona jednak była niekiedy jedyną szansą, aby „burzący się 
lud mógł dysponować środkiem na wpłynięcia na przedstawicieli władzy”42.

36 Ibidem.
37 Szerzej na temat ewolucji instytucji zob. np. J.V. Capua, The Early History of Martial Law in England 

from the Fourteenth Century to the Petition of Right, „Cambridge Law Journal” 1977, vol. 36, nr 1, 
s. 152 i n.

38 A. Meszorer, Brytyjski system parlamentarny w zarysie, Warszawa 1962, s. 22.
39 W niektórych publikacjach za rok uchwalenia Bill of Rights przyjmuje się 1689. Zob. wyjaśnienie zawar-

te w przypisie na s. 49 [w:] Podstawowe ustawy ustrojowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej, (tłum.) S. Kubas. Warszawa 2010, s. 49.

40 S.A. Palmieri, Petition effectiveness: improving citizens’ direct access to parliament Paper presented to 
the ASPG Conference—Parliament’s Accountability to the People 23–25 August 2007, Adelaide, http://
www.aspg.org.au/conferences/adelaide2007/Palmieri.pdf [dostęp 12.08.2015], s. 1–2.

41 Dla przykładu, w latach 1811–1815 liczba petycji przedstawionych Izbie Gmin wyniosła 1100, a niewie-
le ponad 20 lat później wzrosła 17-krotnie – tak że liczba petycji przedstawionych Parlamentowi zbliży-
ła się do 17 600 w latach 1837–1841; http://www.parliament.uk/documents/commons-information-
office/P07.pdf, [dostęp 12.08.2015], s. 6.

42 K. Korinek, Das Petitionsrecht im demokratischen Rechtstaat, Tübingen 1977, s. 8.

http://www.aspg.org.au/conferences/adelaide2007/Palmieri.pdf
http://www.aspg.org.au/conferences/adelaide2007/Palmieri.pdf
http://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/P07.pdf
http://www.parliament.uk/documents/commons-information-office/P07.pdf
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„Prawo petycji” a „prawo do składania petycji”. Warunki 
sensowności rozróżnienia

Uwagi wstępne1. 

W dyskursach dogmatyczno-prawnych bardzo często pojawiają się spory o poję-
cia. Osią tych sporów bywa zwykle odpowiedź na pytanie, które rozumienie danego 
terminu jest właściwe bądź przynajmniej właściwsze. Dużo rzadziej przedmiotem spo-
ru bywa sama sensowność wprowadzenia rozróżnień, czyli odpowiedź na pytanie, czy 
można przekonująco argumentować na rzecz uznania różnicy między zakresem jakichś 
pojęć. Zarówno spory wokół adekwatności terminów, jak i dyskusje o sensowności roz-
różnień wynikają, co oczywiste, z pozytywistycznych pretensji tzw. prawniczych nauk 
szczegółowych. Przedstawiciele tych nauk przyjmują milcząco założenie, że ich rolą 
jest rekonstrukcja pewnych obiektywnych a przynajmniej intersubiektywnych znaczeń 
tekstów prawnych oraz systematyzacja, czyli logocentryczne i systemowe tłumaczenie 
„rzeczywistości prawnej” na podobieństwo systematyzacji „natury” przez przyrodo-
znawców. Jak słusznie zauważa J. Leszczyński, pozytywizacja prawa, czyli zyskanie 
przez nie statusu przedmiotu, który można badać, uzyskując zobiektywizowane wyni-
ki, dokonała się właśnie dzięki dążeniu do naukowości i utrzymywania „porządku dys-
kursu”1. Logikę scjentystycznych zadań dogmatyki trafnie oddaje Z. Pulka, „rozwiązy-
wanie problemów definicyjno-pojęciowych jest warunkiem rozstrzygania dalszych 
problemów w ramach interpretacji prawniczej […]. W ramach pozytywistycznego para-
dygmatu prawoznawstwa system prawa jest traktowany jako kategoria ontologiczna 
(prawo istnieje jako system). [W konsekwencji – przyp. aut.] wykładnia prawa jako 
czynność poznawcza i deskryptywna powinna polegać na opisie rzeczywistego znacze-
nia normy uznanej za obowiązującą”2. Drugą i nie do końca rozłączną względem pierw-
szej przyczyną sporów jest religijna proweniencja prawoznawczego myślenia. Kapłań-
ska maniera szukania lepszych odczytań świętych pism, które przy wciąż zmieniających 
się okolicznościach musiały być z założenia wciąż prawdziwe, udzieliła się prawnikom. 
Dzisiaj spory o ścisłość pojęć i inne tego typu kontrowersje wobec przemian w filozofii 

1 J. Leszczyński, Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym, Kraków 2010, s. 97.
2 Z. Pulka, Interpretacja prawnicza jako rodzaj interpretacji filozoficznej, [w:] M. Błachut (red.), Z zagad-

nień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność, Wrocław 2007, s. 126–127.
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języka wydają się coraz mniej sensowne. Oświeceniowa, choć ufundowana na starszych 
koncepcjach, teoria języka jako characteristica universalis, czyli przejrzystego narzę-
dzia służącego odzwierciedlaniu rzeczywistości3, załamała się wobec upowszechnienia 
się w językoznawstwie tezy o autonomii, a nawet pierwszeństwie języka względem rze-
czywistości4. Przemiany w lingwistyce zakwestionowały sensowność metafizycznych 
oczekiwań na „obiektywne ustalenia pojęciowe”, choć parafrazując Nietzschego ta 
„śmierć prawoznawczego bożyszcza” dociera do świadomości prawników wolno i dłu-
gotrwale, gdyż jest tłumiona przez pragmatyczne potrzeby. Mówiąc prościej, przemiany 
w filozofii języka nieodwracalnie uśmierciły sens twierdzenia, że istnieją jakieś inne 
niż usus, czy profesorski bądź sędziowski autorytet, kryteria rozróżnienia lepszych 
i gorszych odczytań czy pojęć, ale prawnicy wydają się odporni na konsekwencje owych 
zmian, gdyż podważają one mocno legitymizację prawoznawstwa i kontynentalnego 
modelu orzekania sądowego opartego na idei sędziego jako la bouche de la loi. Jak pisał 
A. Peczenik, „Wydziały prawa są pełne tak zwanych prawników technicznych, którzy 
po prostu nadal zajmują się dogmatyką prawa na niższym poziomie abstrakcji – pozba-
wionym głębszej refleksji. W pewnym sensie mają oni rację. Refleksja poczyniona przez 
reprezentujących główny nurt filozofów około 1950 roku oznaczałaby nieuchronny ko-
niec dogmatyki. Jednak [...] dogmatyka prawa trwa nadal”5. Na potrzeby niniejszych 
rozważań wypada jednak „zawiesić” wiedzę o iluzoryczności kryteriów rozróżnień po-
jęciowych i wczuć się w uczestnika dogmatycznych dyskursów, który takie kryteria 
traktuje poważnie.

Przyczyny kontrowersji pojęciowych2. 

W polskich dyskursach prawniczych i prawoznawczych w odniesieniu do kompe-
tencji wyrażonej w art. 63 Konstytucji oraz w odwołującym się do tego przepisu art. 221 
k.p.a. (oczywiście mowa o artykule k.p.a. w brzmieniu obowiązującym do 6 września 
2015 r.) używane i stosowane są dwa terminy: „prawo petycji” i „prawo do składania 
petycji”. Genealogia tej dwoistości wydaje się jasna. Otóż w doktrynie angielskiej wy-
kształciło się pojęcie right of petition, czyli w tłumaczeniu dosłownym „prawo petycji”. 
Za pierwsze ujęcie tego prawa uznaje się oddział 61 Wielkiej Karty Swobód z 1215 r. 
Prawo petycji współcześnie uważane jest za prawo podmiotowe, czyli wiązkę rozma-
itych kompetencji, uprawnień i immunitetów, na który składają się m.in. uprawnienie do 
składania petycji do różnych władz (zwłaszcza do króla i parlamentu), kompetencja dla 

3 P. Dehnel, Dekonstrukcja – rozumienie – interpretacja, Kraków 2006, s. 172.
4 A. Miller, Philosophy of Language, London–New York 2007, s. 126–338 (rozdziały 4–8).
5 A. Peczenik, Koherencyjna teoria argumentacji prawniczej, test dostępny w serwisie http://szczecin.

ivr2003.net [dostęp maj 2014].

http://szczecin.ivr2003.net
http://szczecin.ivr2003.net
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odpowiednich organów do rozpatrzenia petycji i immunitet, czyli prawo do uniknięcia 
odpowiedzialności z powodu złożenia petycji6. To ostatnie prawo uważane było za naj-
ważniejsze. Wnoszenie petycji do króla było bowiem instytucją znaną, lecz konsekwen-
cją żądań często była odpowiedzialność karna za obrazę monarszego majestatu, narusze-
nie zobowiązań feudalnych, a nawet zdradę. Najbardziej istotnym novum w zakresie 
prawa petycji w Magna Carta była właśnie bezkarność wniesienia petycji. Ów immuni-
tet uważano za najważniejszy także w doktrynie amerykańskiej. Wokół pierwszej po-
prawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych rozwinęła się koncepcja right to petition, 
czyli prawa do petycji – indywidualnego oraz – co ważniejsze – grupowego formułowa-
nia żądań przez „ludzi pokojowo zgromadzonych” pod adresem władzy „w celu napra-
wienia krzywd”; oczywiście prawo takie nie może być traktowane jako przesłanka po-
ciągnięcia do odpowiedzialności korzystających z niego obywateli. Amerykańskie right 
of petition jest podobnie jak instytucja brytyjska ujmowane jako kompleks wielu upraw-
nień, kompetencji i obowiązków, obejmujących – oprócz samego prawa do składania 
wniosków i prawa do gromadzenia się w tym celu – także obowiązek ich rozpatrzenia, 
a także prawo do sądowej kontroli tego procesu7. Zatem dyskursom anglosaskim znane 
jest zarówno prawo petycji, jak i prawo do petycji, przy czym w zasadzie odnoszą się 
one do takich samych zestawów uprawnień i obowiązków, a różnice dotyczą kwestii 
lokalnych, związanych z nawykami nazewniczymi w różnych państwach. Trzeba jesz-
cze dodać, że w języku angielskim, podobnie jak w łacinie, z której słowo petition się 
wywodzi, odnosi się ono do pewnej czynności – oznacza tyle co „proszenie”, „wniosko-
wanie”. Czyli right of petition i right to petition można tłumaczyć jako prawo do prosze-
nia, wnioskowania itp. W języku polskim słowo „petycja” odnosi się w zasadzie wyłącz-
nie do pewnego dokumentu (nie oznacza czynności proszenia czy wnioskowania. Jak 
pisze D.M. Korzeniowska, „petycja jest środkiem, za pomocą którego jednostka (w przy-
padku petycji indywidualnej) lub grupa osób (w przypadku petycji zbiorowej) zwracają 
się do władz w celu uzyskania od nich stosownych działań, pożądanych z punktu widze-
nia zwracającego się do nich podmiotu, niezależnie od tego, czy ma on na względzie 
interes własny, czy interes ogółu. Z literatury przedmiotu wynika, że petycja jest formal-
nym dokumentem pisanym, który może zawierać elementy krytyki przedstawionych 
w nim zjawisk”8. Petycję trzeba zatem złożyć bądź wnieść do określonego adresata. Jeśli 
więc wziąć pod uwagę semantykę i właściwości języka polskiego, to right of petition 
czy right to petition będzie tożsame z „prawem do wnoszenia (składania) petycji”. Ten 

6 C. Stephenson, F. Marcham, Sources of English Constitutional History, London 1937, s. 125.
7 J. Kilman, G. Costello (red.), Analysis and Interpretation of the Constitution, 2002, http://www.gpo.gov/

fdsys/pkg/GPO-CONAN-2002/pdf/GPO-CONAN-2002-9-2.pdf [dostęp 6.05.2015].
8 D.M. Korzeniowska, Wstęp, [w:] Prawo petycji w wybranych krajach UE i Rosji, Opracowania Tema-

tyczne Biura Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu OT-548, wrzesień 2008, s. 3.

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-CONAN-2002/pdf/GPO-CONAN-2002-9-2.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-CONAN-2002/pdf/GPO-CONAN-2002-9-2.pdf
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ostatni związek wyrazowy, jak się wydaje, najlepiej współgra z tradycyjnym dla konty-
nentalnego prawoznawstwa zafiksowaniem na tekście, gdyż powtarza w zasadzie słowa 
użyte przez prawodawcę. „Prawo petycji” to raczej import, którego popularność wynika 
z prawnoporównawczych nawyków dogmatyki prawa konstytucyjnego. Konstytucjona-
liści, podobnie zresztą jak przedstawiciele innych dogmatyk, którzy starają się zachować 
„terminologiczną” łączność z zagranicznymi kolegami, zwykli traktować pewne lokalne 
instytucje jako odpowiedniki instytucji funkcjonujących w innych porządkach praw-
nych. Czasem takie pojmowanie instytucji jest uzasadnione jej ewidentną proweniencją. 
Instytucja może być bowiem tzw. przeszczepem prawnym, czyli legal transplant. Poję-
cie to wylansowane w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku przez szkockiego kom-
paratystę A. Watsona9 robi dzisiaj sporą karierę. Oznacza ono przeniesienie jakiejś insty-
tucji prawnej z jednego porządku prawnego do innego przez skopiowanie bez zmian 
albo z niewielkimi tylko zmianami treści regulacji prawnych dotyczących danej instytu-
cji. Na gruncie polskim takich przeszczepów prawnych było sporo, co wynika z naszej 
burzliwej historii a także, zdaniem wielu, z syndromu postkolonialnego polskich elit, 
który mocno ujawnił się w ubiegłym wieku dwukrotnie, raz po odzyskaniu niepodległo-
ści w 1918 r., a drugi raz po roku 1989. Głównym objawem tego syndromu ma być 
spowodowana traumą po zrzuconym jarzmie kolonizacji zwiększona skłonność do im-
portu obcych rozwiązań prawnych, politycznych czy społecznych, zwłaszcza z syste-
mów prawnych państw uważanych w nowych warunkach za przyjaciół10. Import taki 
często jest dość mechaniczny i nie towarzyszy mu pogłębiona analiza sytuacji lokalnej 
oraz zalet dotychczasowych rozwiązań narzuconych przez kolonizatorów, które zostają 
odrzucone z przyczyn ideologicznych ze względu na wymogi historycznej sprawiedli-
wości11. Oczywiście odpowiedź na pytanie, o to, czy i w jakim stopniu polskie prawo 
wynikające z art. 63 Konstytucji jest inkarnacją instytucji zachodnich, jest skompliko-
wana, a jej udzielenie nie jest ani możliwe, ani celowe w tym miejscu opracowania. Jest 
jednak faktem, że nasza instytucja jest porównywana z instytucjami obcymi, które są 
identyfikowane jako przejaw right of petition.

9 A. Watson, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, Athens (Georgia) 1993, s. 21 i n.
10 E.M. Thompson, W kolejce po aprobatę. Kolonialna mentalność polskich elit, „Europa” 2007, nr 38 

(180), M. Nowicka, Rzeczpospolita postkolonialna, „Wiedza i Życie” 2007, nr 9, a nieco odmiennie: 
S. Bill, W poszukiwaniu autentyczności: kultura polska i natura teorii postkolonialnej, „Praktyka Teore-
tyczna” 2014, nr 1(11), http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr11_2014_Socjologia_literatury/05.
Bill.pdf; [dostęp 5.05.2015]; B. Bakuła, Polska i kolonialna przeszłość dzisiaj, „Nowa Krytyka” 2012, 
nr 26/27, L. Koczanowicz, My skolonizowani? Wschodnioeuropejskie doświadczenie i teoria postkolo-
nialna, „Nowa Krytyka” 2012, nr 26/27.

11 Por. N. Kritz (red.), Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes, 
Washington 1995, passim.

http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr11_2014_Socjologia_literatury/05.Bill.pdf
http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr11_2014_Socjologia_literatury/05.Bill.pdf
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Warunki zasadności rozróżnienia3. 

Argumentacja, że „prawo petycji” i „prawo do składania petycji” to jednak coś in-
nego, wymaga zgodnie z regułami polskich dyskursów dogmatycznoprawnych sięgnię-
cia do logiki nazw. Logika ta jest mocno oparta na tezie o korespondencji, czyli tezie, że 
między nazwami a elementami rzeczywistości (desygnatami) istnieją stabilne więzy od-
powiedniości. Oczywiście, wyróżnia się różne presupozycje. Przykładowo nazwa „pety-
cja” może dotyczyć konkretnej petycji, petycji w ogólności, bądź też samego słowa 
składającego się z liter. Za każdym razem jednak zakładana jest stałość relacji między 
„znaczącym” a „znaczonym”. W przypadku omawianych rozróżnień najważniejsze jest 
założenie tej relacji w kontekście „prawa petycji” i „prawa do składania petycji” jako 
nazw odnoszących się do pewnego ogólnego kręgu desygnatów. Załóżmy zatem, że na-
zwy „prawo petycji” i „prawo do składania petycji” jako nazwy generalne mają stabilne 
relacje z określonymi desygnatami. Wtedy rozróżnienie między nimi byłoby sensowne, 
jeżeli kręgi tych desygnatów (zakresy nazw) byłyby różne (w grę wchodzi tutaj nie tylko 
rozłączność zakresów, ale także relacja nadrzędności/podrzędności, czy krzyżowania 
się). Tak byłoby np. w przypadku założenia, że „prawo petycji” to nazwa pewnej in-
stytucji obejmującej swym zakresem szereg innych praw (jak w przypadku right of 
bądź to petition), a „prawo do wniesienia petycji” to tylko jedno z praw składających 
się na „prawo petycji”. Wydaje się jednak, że na gruncie polskiego prawa takie rozróż-
nienie nie jest sensowne. Jeśli bowiem uznać, że prawo do składania petycji jest nor-
matywnym składnikiem prawa petycji jako prawa wnoszenia czy też prawa żądania 
określonych działań od władzy, to trzeba by to ostatnie pojmować bardzo szeroko 
i uznać, podobnie jak to czyni doktryna amerykańska, że obejmuje ono obok prawa do 
składania petycji także prawo do sądu wyrażone m.in. w art. 45 Konstytucji, kompeten-
cję do wniesienia skargi konstytucyjnej (art. 79), prawną możliwość zwrócenia się do 
Rzecznika Praw Obywatelskich (art. 208), możliwość wystąpienia z obywatelską inicja-
tywą ustawodawczą czy uprawnienia do zwracania się z prośbami o interwencję do po-
słów i senatorów i oczywiście kompetencje do składania skarg i wniosków w trybie 
przewidzianym w k.p.a. Doktryna polska nie rozumie jednak prawa petycji tak szero-
ko12. Na ogół bywa ono postrzegane jako zestaw kompetencji wynikających z art. 63 
Konstytucji, art. 221 k.p.a. (w dotychczasowym brzmieniu) oraz ewentualnie innych 
norm związanych z wykonywaniem tych kompetencji. Można oczywiście argumenta-
cyjnie bronić rozróżnienia na „prawo petycji” i „prawo do wystąpienia z petycją” także 

12 R. Piotrowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych kierunków zmian legisla-
cyjnych w tym zakresie, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Biuro Informacji i Dokumenta-
cji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Kancelarii Sejmu, Opinie i ekspertyzy OE-85,Warszawa 
2008, s. 24.
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przy takim zawężeniu. Wtedy należałoby dowodzić, że „prawo petycji” obejmuje wszel-
kie kompetencje wynikające z art. 63, a wśród nich kompetencje do składania petycji, 
skarg i wniosków. Takiej argumentacji zdają się sprzyjać analogie z prawem unijnym. 
Od wejścia w życie traktatu z Maastricht z obywatelstwem UE powiązane jest prawo 
petycji do Parlamentu Europejskiego. Każdy obywatel Unii Europejskiej, może indywi-
dualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego 
w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpo-
średnio tej osoby lub osób. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej Par-
lamentu, petycja może mieć formę skargi lub wniosku i może dotyczyć spraw leżących 
w interesie publicznym lub prywatnym. Może ona zawierać indywidualny wniosek, 
skargę lub komentarz dotyczący stosowania wspólnotowego prawa lub też wezwanie 
Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w danej sprawie. Petycje te umożli-
wiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia 
praw obywateli Unii Europejskiej przez państwo członkowskie, władze lokalne lub in-
stytucję13. Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego obejmuje zatem swoim zakresem 
kompetencje do składania skarg i wniosków.

Gdy idzie jednak o prawo polskie, to przyjęciu analogicznej konstrukcji nie sprzy-
jają rozpowszechnione reguły interpretacji przepisów prawa. Oczywiście, dyrektywy 
wykładni nie pochodzą od prawodawcy, są wytworem nauki prawa, ale są na ogół po-
strzegane przez podmioty stosujące prawo jak normatywy o statusie analogicznym do 
norm prawnych. Jak wiadomo, teoretycy wykładni językowej widzą wśród jej dyrektyw 
zakazy wykładni synonimicznej i homonimicznej. Polegają one na tym, że tym samym 
zwrotom przynajmniej w obrębie jednego aktu normatywnego nie można przyznawać 
różnych znaczeń, a różnym zwrotom nie można przyznawać tego samego znaczenia. In-
nymi słowy, jeżeli przyjmie się, że termin „x” użyty w danym akcie prawnym odwołuje 
się do stanu rzeczy „s”, to trzeba przyjąć, że terminy inne niż „x” nie obejmują stanu 
rzeczy „s”, chyba że są wynikiem abstrahowania „x”. Art. 63 Konstytucji stanowi, że 
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 ad-
ministracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. 
Ustawodawca użył terminów „petycje”, „wnioski” i „skargi”. Reguły wykładni wynika-
jące z zakazu wykładni homonimicznej i synonimicznej nakazują przyjąć, że „petycje”, 
„wnioski” i „skargi” odnoszą się do rozłącznych stanów rzeczy. Przepisy k.p.a. częściowo 
przynajmniej definiują wnioski, wskazując, że przedmiotem wniosku mogą być w szcze-
gólności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia 

13 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00037/Petycje [dostęp 5.06.2015].

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00037/Petycje
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pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb 
ludności; definiują także skargi: „przedmiotem skargi może być w szczególności zanie-
dbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pra-
cowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub 
biurokratyczne załatwianie spraw14”. Petycje zatem musiałyby się odnosić do innych 
kwestii niż skargi i wnioski. Sięgnięcie po argumenty z wykładni funkcjonalnej, a do-
kładnie mówiąc do argumentu z woli historycznego prawodawcy, czyli do dokumentów 
z prac przygotowawczych do uchwalenia Konstytucji, skłania do konstatacji, iż projek-
todawcy widzieli w petycjach przede wszystkim narzędzie zbiorowego wywierania 
wpływu na działalność organów władzy. Można zatem przekonująco dla dogmatyków 
prawa, respektujących wypracowane przez teorię reguły wykładni, stwierdzić, że termi-
ny „petycje”, „skargi” i „wnioski” powinny być odczytywane jako równorzędne nazwy 
o rozłącznych zakresach. Trudno znaleźć przekonujące podstawy do przyjęcia, że art. 63 
Konstytucji wyraża jakieś generalne „prawo petycji”, które obejmuje m.in. prawo do 
składania petycji, skarg oraz wniosków. W prawie polskim kompetencje do składania 
skarg i wniosków mają długą tradycję i łatwiej znaleźć argumenty zaprzeczające tezie, 
iż są one wyrazem „prawa petycji” niż argumenty na poparcie takiej tezy. Jak słusznie 
zauważa J. Lang, kodeks postępowania administracyjnego od początku, tj. od 1960 r., 
poświęca składaniu skarg i wniosków sporo miejsca, traktując je jako instytucje w znacz-
nej mierze autonomiczne. „W rozumieniu kodeksu wnioski pełnią rolę nosiciela i kwa-
lifikatora dla spraw kierowanych przez określone podmioty do organów wskazanych 
w kodeksie, w tym przede wszystkim do organów administracji publicznej, oraz mają 
stwarzać rękojmię ich urzeczywistnienia, gdy jest to możliwe i celowe. Skarga jest zaś 
zarzutem i żądaniem podjęcia przez organy władzy publicznej (w tym organów admini-
stracji publicznej) odpowiednich działań. Genezy takich wniosków i skarg należy upa-
trywać przede wszystkim w różnych przepisach wydanych po wojnie, w tym w Dekla-
racji Sejmu Ustawodawczego z 1947 roku w przedmiocie realizacji praw i wolności 
obywatelskich”15. Lang pisze wprost o prawie skargi i prawie wniosków: „W latach 
1952–1976 prawo skargi miało swoją podstawę w art. 73 Konstytucji z 1952 roku, który 
brzmiał: «1. Obywatele mają prawo zwracania się do wszystkich organów państwa ze 
skargami i zażaleniami. 2. Skargi i zażalenia winny być rozpatrywane i załatwiane szyb-
ko i sprawiedliwie. Winni przewlekania lub przejawiający bezduszny i biurokratyczny 
stosunek do skarg i zażaleń obywateli pociągani będą do odpowiedzialności». Od 1976 
roku podstawowym źródłem prawa wniosków i skarg były przepisy zawarte w art. 9 i 86 

14 Art. 227 k.p.a.
15 J. Lang, Kilka refleksji na temat najnowszej historii prawa petycji, wniosków i skarg, „Studia Iuridica” 

2003, nr XLII, s. 114.
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Konstytucji. Według art. 9 wszystkie organy władzy i administracji państwowej obowią-
zane były: […] 2) uważnie rozpatrywać i uwzględniać słuszne wnioski, zażalenia i ży-
czenia obywateli w myśl obowiązujących ustaw. Przepis zawarty w punkcie 2 miał swój 
rodowód w uchwale Rady Państwa i Rady Ministrów z 14 grudnia 1950 roku w sprawie 
rozpatrywania i załatwiania odwołań, listów i zażaleń ludności oraz krytyki prasowej, 
a także ustawie z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy pań-
stwowej. Ówczesna Konstytucja traktowała wyróżnione «wnioski, zażalenia i życzenia» 
obywateli jako jeden z warunków urzeczywistniania zasady współdziałania organów 
władzy i administracji państwowej ze społeczeństwem przy wykonywaniu swoich za-
dań. Równocześnie wprost nakładała na te organy obowiązek uważnego rozpatrywania 
wymienionych wystąpień obywateli oraz uwzględniania w myśl obowiązujących ustaw 
tych, które są słuszne”16. Idąc tą drogą, można twierdzić, iż w polskim porządku praw-
nym mamy utrwalone prawo skargi i prawo wniosku, do których dołączyło prawo pety-
cji. Dziś wszystkie te prawa wyraża na poziomie konstytucyjnym art. 63. Prawo petycji 
trudno zatem uznać za pojęcie meta wobec prawa skargi czy prawa wniosku, jeżeli, 
oczywiście, ktoś zechce odwołać się do takich nazw. Można jeszcze bronić pojęciowej 
różnicy przez przyjęcie założenia, że „prawo petycji” (odrębne od „prawa skargi”, czy 
„prawa wniosku”) różni się od „prawa do składania petycji” tym, że to ostatnie jest na-
zwą dla kompetencji do skutecznego wniesienia do określonego organu pisma o pewnej 
formie i treści, zaś to pierwsze obejmuje różne uprawnienia, obowiązki i kompetencje 
związane choćby z rozpatrzeniem petycji i innymi reakcjami na złożenie petycji. Wyda-
je się jednak, że takie rozróżnienie nie byłoby przekonujące dla większości dogmaty-
ków, gdyż jego użyteczność w rozwiązywaniu problemów kreowanych przez dyskurs 
konstytucyjny jest co najwyżej znikoma.

Podsumowanie4. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania, można stwierdzić, iż trudno jest zna-
leźć argumenty na rzecz tezy o różnicy między „prawem petycji” a „prawem do składa-
nia petycji”. Pierwszy z terminów jest, jak się wydaje, kalką angielskiego terminu right 
of petition. Prawo petycji opracowane doktrynalnie w literaturze anglosaskiej uchodzi za 
pierwowzór rozwiązań przyjętych w innych państwach. Uważa się, że prawo do składa-
nia petycji, o którym mowa w art. 63 Konstytucji, jest po prostu polską wersją right of 
petition. W anglosaskich dyskursach prawniczych prawo petycji ujmowane jest bardzo 
szeroko (obejmuje wszelkie kompetencje do kierowania żądań pod adresem organów 
władzy, w tym prawo do sądu). Na gruncie polskim brak jest podstaw do tak szerokiego 

16 Ibidem, s. 115.
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ujęcia. Nie jest także uzasadnione na gruncie reguł wykładni ujmowanie prawa do skła-
dania petycji, skarg i wniosków jako elementów generalnego „prawa petycji”, jak to się 
czyni w prawie UE w odniesieniu do petycji kierowanych do Parlamentu Europejskiego. 
Zdecydowanie łatwiej jest znaleźć argumenty na rzecz tezy, że art. 63 wyraża niejako na 
jednym poziomie „prawo petycji”, „prawo skarg” i „prawo wniosków”, czy też „prawo 
do składania petycji”, „prawo do składania skarg” i „prawo do składania wniosków”. 
Różnice między „prawem petycji” a „prawem do składania petycji” można ujmować 
jedynie w ten sposób, że pierwsze obejmuje wiązkę uprawnień, obowiązków i kompe-
tencji związanych z wniesieniem petycji, czyli pewną instytucję, drugie zaś stanowi na-
zwę dla kompetencji do wniesienia do określonych władz pisma o określonej formie 
i treści. Jednakże użyteczność takiego rozróżnienia z punktu widzenia potrzeb dogmaty-
ki prawa konstytucyjnego jest niewątpliwie bardzo mała.
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Pojęcie petycji i prawa petycji1. 

Pojęcie petycji pochodzi od łacińskiego słowa petitio i oznacza prośbę, skargę, żą-
danie1. W języku polskim petycja jest natomiast rozumiana jako „oficjalne pismo, zwy-
kle zbiorowe, zawierające prośbę lub żądanie skierowane do władz lub do osób na wyż-
szym stanowisku”2, czy też „pismo zawierające zbiorową prośbę kierowaną do osoby na 
stanowisku lub instytucji”3, bądź pismo indywidualne lub zbiorowe zawierające prośbę 
albo postulaty skierowane do władz lub wysokich urzędników4.

W świetle polskiej tradycji ustrojowej „Obywatele mają prawo wnosić pojedynczo 
lub zbiorowo petycje do wszelkich ciał reprezentacyjnych i władz publicznych, pań-
stwowych i samorządowych” (art. 107 Konstytucji marcowej)5. Doktryna podkreśla dłu-
gotrwałość istnienia prawa petycji, uznając je za jedno „z najstarszych, tradycyjnych 
praw ludzkich”6, „najstarszych praw jednostki gwarantowanych w państwach demokra-
tycznych”7. Prawo petycji uznawane jest w literaturze prawa konstytucyjnego za „naj-
bardziej powszechną i najłatwiej dostępną formę dochodzenia przez jednostki i grupy 
osób praw i obrony interesów nie tylko własnych, ale i cudzych, jak również interesu 
ogólnego”8.

Prawo petycji jest pojęciem języka prawnego, a także prawniczego. Jest ono obecne 
zarówno w aktach prawnych rangi konstytucyjnej oraz ustawowej, jak również w nauce 

1 A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1970, s. 403, Słownik łacińsko-polski, 
oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1990, s. 371.

2 Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/sjp/petycja;2571377 [dostęp 30.06.2015].
3 Wielki Słownik Języka Polskiego, http://www.wsjp.pl./do_druku.php?id_hasla=25002&id_znaczenia= 

2494430 [dostęp 30.06.2015].
4 W. Doroszewski (red.), Słownik Języka Polskiego, t. 6, Warszawa 1964, s. 267, J. Kamińska-Szmaj (red.), 

Słownik wyrazów obcych, Wrocław 2001, s. 603.
5 Szerzej na temat ewolucji prawa petycji w polskiej tradycji ustrojowej zob. w rozdziale IV niniejszej 

pracy.
6 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 

2000, s. 86.
7 J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 

1988, s. 118.
8 Ibidem, s. 118.

http://sjp.pwn.pl/sjp/petycja;2571377
http://www.wsjp.pl./do_druku.php?id_hasla=25002&id_znaczenia=2494430
http://www.wsjp.pl./do_druku.php?id_hasla=25002&id_znaczenia=2494430
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prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Jednakże prawodawstwo krajowe nie podaje 
legalnej definicji prawa petycji, a przedstawiciele środowiska nauki nie są zgodni co do 
znaczenia tego pojęcia9. B. Banaszak stwierdza, że petycja to „instrument, za pomocą 
którego jednostka lub grupa osób zwraca się do organu władzy państwowej. Petycja może 
zawierać elementy krytyki omawianych w niej zjawisk; może również zawierać propozy-
cje zmian, reform”10. M. Jabłoński uściśla natomiast to twierdzenie, mówiąc, że petycja 
to „uprawnienie jednostki, grupy osób lub innego podmiotu prawa do przekazania orga-
nom władzy publicznej pewnych informacji, które w założeniu mają wpłynąć na podjęcie 
przez te organy następczych i pożądanych z punktu widzenia wnoszonego działań”11.

A. Rytel-Warzocha zauważa, że „mając na uwadze zasadę racjonalnego ustrojo-
dawcy, jak również historyczne umocowanie petycji, należy [...] przyjąć, iż w kontek-
ście art. 63 Konstytucji petycja powinna być rozumiana, jako środek rodzajowo odrębny 
od skarg i wniosków, z którymi zestawiona została w tym samym przepisie. Problem 
z jasnym zdefiniowaniem petycji wynika również z tego, iż charakterystyka konstytu-
cyjna tych trzech instytucji jest taka sama w odniesieniu do podmiotów uprawnionych 
do ich wnoszenia, kręgu adresatów i chronionego interesu”12.

Należy zgodzić się z opinią E. Wójcickiej, że stworzenie jednej, akceptowanej 
przez wszystkich definicji terminu petycja jest raczej niemożliwe, a to dlatego, że byłaby 
to bardzo ogólna definicja, co znowu mogłoby prowadzić do wyciągania niewłaściwych 
wniosków13. Dlatego też zasadna wydaje się opinia, że prawo petycji „jest pojęciem 
ogólnym i bardzo pojemnym treściowo, mogącym obejmować takie środki jak: skarga, 
wniosek, propozycja, prośba, czy też żądanie”14. A istotą prawa petycji jest z pewnością 
uprawnienie jednostki zwracania się do organów władzy publicznej w sprawach wła-
snych i publicznych, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo.

Prawo petycji jest powiązane z zasadami konstytucyjnymi. Jak zauważa B. Bana-
szak, pojęcie to przynależy do „instrumentarium budowy społeczeństwa obywatelskie-
go”15. Ustanowiona nim możliwość aktywnego oddziaływania przez jednostki na kształ-
towanie i wykonywanie polityki państwowej daje wyraz realizacji konstytucyjnej idei 

9 E. Wójcicka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015, s. 15.
10 B. Banaszak, Petycja [w:] U. Kalina-Prasznic (red.) Encyklopedia prawa, Warszawa 2007, s. 543.
11 M. Jabłoński, Prawo składania petycji, skarg i wniosków, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabow-

ski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, Warszawa 2009, s. 442.
12 A. Rytel-Warzocha, Ustawowa regulacja prawa petycji – szansa na skuteczne narzędzie społecznej par-

tycypacji, Instytut Spraw Publicznych, „Analizy i Opinie”, nr 130/06.2012, Warszawa 2012, s. 4.
13 E. Wójcicka, op. cit., s. 18.
14 Ibidem, s. 19.
15 B. Banaszak, A. Preisner, Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1997, s. 96.
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dialogu społecznego oraz stanowi nawiązanie do zasady pomocniczości16. Prawo petycji 
jest jedną z instytucji demokracji semibezpośredniej na szczeblu ogólnopolskim17.

Z brzmienia art. 63 Konstytucji nie wynika tryb rozpatrywania petycji, wniosków 
i skarg. Konstytucja RP z 1997 r. nie definiuje pojęcia „prawo petycji”, ani też samych 
terminów „petycja”, „wniosek” i „skarga”. Kwestię ustalenia ich znaczenia i treści po-
zostawiono do rozstrzygnięcia doktrynie i prawodawcy. W stanowionym w Polsce pra-
wie jedynie częściowo wypełniono ten obowiązek. Realizowany on był głównie przepi-
sami k.p.a. Podstawowe znaczenie odgrywała regulacja z działu VIII k.p.a. Niestety, 
choć w art. 221 k.p.a. ustawodawca odniósł się do instytucji skarg, wniosków i petycji, 
to jednak w dalszych przepisach, zgodnie z tytułem przywołanego działu, normowane są 
wyłącznie postępowania związane z przyjmowaniem i rozpoznawaniem skarg i wnio-
sków, z pominięciem petycji. Do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. poz. 1195) w porządku prawnym istniała luka, gdyż „Konstytucja 
stanowi, że tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg ma określać ustawa. W chwili 
obecnej nie można stwierdzić, że zapowiedź ta została w pełni zrealizowana”18.

Ustrojodawca, posługując się trzema różnymi pojęciami (tj. petycja, skarga, wnio-
sek), miał na myśli trzy różne instytucje, które choć są ze sobą powiązane, to nie są toż-
same. Natomiast wspólnie są częściami składowymi prawa petycji. Taki pogląd prezen-
tuje między innymi P. Kuczma, który prawo petycji wyrażone w art. 63 Konstytucji RP 
rozumie „jako prawo do występowania z petycjami, skargami lub wnioskami”19. Pogląd 
ten nawiązuje do stanowiska B. Banaszaka, którego zdaniem „petycja jest ogólną nazwą 
środków, za których pomocą jednostka lub grupa osób zwraca się do organów władzy, 
przekazując im pewne informacje z zamiarem spowodowania podjęcia przez te organy 
działań pożądanych z punktu widzenia podmiotu zwracającego się do nich”20. Łączne 
traktowanie petycji, skarg i wniosków pod wspólnym określeniem prawa petycji uwi-
dacznia się również w ostatnich pracach legislacyjnych nad senackim projektem ustawy 
o petycjach. W toku procesu ustawodawczego nad projektem objętym drukiem nr 4261 
wskazuje się wprost, że „w art. 63 Konstytucji brak jest jasnej granicy pomiędzy trzema 
wymienionymi w nim pojęciami (substratami): petycjami, wnioskami i skargami, co 

16 R. Piotrowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych kierunków zmian legisla-
cyjnych w tym zakresie, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, „Opinie i Ekspertyzy” 2008, 
nr 85, s. 24–25.

17 P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie, Gdańsk 2009, s. 209 i n.
18 W. Orłowski, Prawo składania petycji, wniosków i skarg, [w:] W. Skrzydło (red.), Wolności i prawa po-

lityczne, Zakamycze 2002, s. 158. Pogląd taki reprezentują również m.in. P. Kuczma, Prawo petycji, 
[w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim po-
rządku prawnym, Wrocław 2014, s. 508 oraz S. Gebethner, Opinia o projekcie ustawy o warunkach wy-
konywania działalności lobbingowej, „Przegląd Legislacyjny” 2002, nr 4, s. 127.

19 P. Kuczma, op. cit., s. 507.
20 B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa, 1997, s. 7.
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wpływa na różnorodne ich pojmowanie także w doktrynie prawa. Elementem wspólnym 
prawa, o którym mowa w tym przepisie – zwanym ogólnie prawem petycji – jest […] 
z jednej strony zakres podmiotowy oparty na zasadzie powszechności […], z drugiej zaś 
strony krąg adresatów”21.

Prawo petycji w Konstytucji RP nie zostało wyraźnie wyodrębnione od prawa skar-
gi i wniosku, z tej też przyczyny właściwsze jest łączne traktowanie trzech instytucji – 
petycji, skargi i wniosku, jako prawa petycji, w ramach którego jednostce przysługuje 
prawo do wystąpienia z każdym z tych środków odrębnie. Wszelkie wątpliwości co do 
rozgraniczenia petycji, skarg i wniosków oraz prawa petycji od prawa do występowania 
z każdą z tych instytucji z osobna znajdują swe źródło przede wszystkim w technice le-
gislacyjnej. R. Piotrowski wskazuje, że „można odnieść wrażenie, że ustrojodawca 
w sposób niezbyt przemyślany połączył ze sobą instytucje o różnym znaczeniu”22. Insty-
tucje te „służą ochronie nie tylko praw podstawowych, ale wszelkich praw i interesów 
indywidualnych, grupowych i interesu ogółu, dążąc do zmian w funkcjonowaniu lub 
organizacji organów państwowych i samorządowych lub do zmian stanu prawnego. Uzu-
pełniają one środki ochrony wolności i praw konstytucyjnych, ale ich nie zastępują”23.

Charakter prawa petycji2. 

Bez wątpienia prawo petycji należy do grupy praw politycznych. Wniosek taki 
wypływa z argumentum a rubrica. Umieszczenie przepisu art. 63 Konstytucji pośród 
regulacji normatywnej praw politycznych jednoznacznie wskazuje na tę dyrektywę wy-
kładni systemowej. Charakter prawa petycji jako prawa politycznego „wynika z tego, że 
petycje składane są do organów władzy publicznej w interesie publicznym, a gdy są 
składane do organizacji i instytucji społecznych winny mieć związek ze zleconymi im 
zadaniami z zakresu administracji publicznej”24. W kontekście politycznego charakteru 
prawa petycji trzeba pamiętać również o kontekście historycznym jego wprowadzenia 
związanym z odrzuceniem przez Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego 
projektowanych postanowień konstytucji zmierzających do wprowadzenia partycypacji 
obywateli w sferze publicznej.

21 K. Kubuj, Opinia prawna na temat senackiego projektu ustawy o petycjach (druk nr 4261), Warszawa 
2011, s. 2. W. Sokolewicz, Komentarz do art. 63 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Komentarz. Tom IV, Warszawa 2005, s. 4; P. Winczorek, op. cit.; W. Orłowski, Prawo 
składania petycji..., op. cit., s. 159; B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
Warszawa 2009, s. 323.

22 R. Piotrowski, op. cit., s. 26.
23 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej, op. cit., s. 380.
24 K. Działocha, Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, [w:] Pra-

wo petycji w ustawodawstwie polskim, op. cit., s. 1.
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Prawo petycji rozpatrywać należy przede wszystkim jako publiczne prawo pod-
miotowe25. Możliwość skorzystania z niego nie jest warunkowana posiadaniem obywa-
telstwa polskiego26. Prawo to ma przy tym charakter roszczeniowy27, ponieważ w wyni-
ku wniesienia petycji jej adresat jest zobowiązany ją rozpatrzyć i ustosunkować się do 
niej oraz o swoim stanowisku powiadomić składającego. Taki skutek skorzystania z pra-
wa petycji „nie został wprost wskazany w Konstytucji, co proponowano w trakcie prac 
w KKZN, jednak wynika on z istoty tego prawa”28.

Z uwagi na nadanie przez ustrojodawcę prawu petycji charakteru publicznego pra-
wa podmiotowego, konieczne staje się odniesienie do kwestii kręgu osób uprawnionych. 
Możliwość posłużenia się jedną z instytucji prawa petycji regulowanego w art. 63 Kon-
stytucji nie jest warunkowana legitymowaniem się przez jednostkę polskim obywatel-
stwem. Bez wątpienia jest to prawo przysługujące wszystkim osobom fizycznym. Przy-
sługuje ono także podmiotom zbiorowym. Na uwadze trzeba mieć również brzmienie 
samego przepisu, który posługuje się zaimkiem „każdy”29. Zwraca na to uwagę także 
TK, który przypomina, że „Konstytucja statuuje pewne prawa i wolności odnoszące się 
do podmiotów zbiorowych”30. Należy zgodzić się z poglądem W. Sokolewicza31 czy 
R. Piotrowskiego32, którzy twierdzą, że prawo z art. 63 Konstytucji przysługuje również 
partiom politycznym. Odmiennie w tej kwestii wypowiedział się K. Działocha, którego 
zdaniem nie ma „podstawy do tego, by z prawa petycji korzystały partie polityczne, 
mające nieograniczone możliwości innego niż w formie petycji działania w sferze pu-
blicznej”33.

25 Szerzej na temat publicznych praw podmiotowych w Konstytucji RP por. M. Bernaczyk, Pojęcie pu-
blicznych praw podmiotowych w świetle Konstytucji RP, [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jed-
nostki w Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jed-
nostki w RP, Warszawa 2010.

26 B. Banaszak wprost wskazuje, że „zakres podmiotowy prawa gwarantowanego w art. 63 obejmuje 
wszystkie osoby podlegające władzy RP” (B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej, op. cit., s. 378. 
Inaczej A. Błaś, Komentarz do art. 63, [w:] J. Boć (red.), op. cit., s. 119.

27 K. Działocha, Prawo petycji..., op. cit., s. 2.
28 A. Rytel-Warzocha, Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich – stan obecny i perspektywy, 

Warszawa 2012, s. 15.
29 H. Zięba-Załucka, Każdy, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), op. cit., s. 196. Zaim-

kiem „każdy” posłużył się również m.in. ustrojodawca niemiecki w art. 17 Ustawy Zasadniczej RFN. 
Prawo petycji (Petitionsrecht) przysługuje w Niemczech każdemu (jedermann). W tamtejszej doktrynie 
i orzecznictwie również wskazuje się, że podmiotem prawa podstawowego jest każdy, zarówno obcokra-
jowcy, bezpaństwowcy, jak też krajowe osoby prawne lub stowarzyszenia osób prawa prywatnego, nie 
natomiast osoby prawne prawa publicznego (por. H.D. Jarass, [w:] H.D. Jarass, B. Pieroth, Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar, München 1995, s. 372 oraz wskazane tam literatura 
i orzecznictwo).

30 Wyrok TK z dnia 8 czerwca 1999 r., SK 12/98, OTK 1999, nr 5, poz. 96.
31 W. Sokolewicz, op. cit., s. 6.
32 R. Piotrowski, op. cit., s. 24.
33 K. Działocha, Prawo petycji..., op. cit., s. 3.
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Możliwość partycypacji społeczeństwa w sprawowaniu władzy, a w szczególności 
możliwość kontroli jej wykonywania, ujawnia się w dookreśleniu, że petycje, skargi 
i wnioski ma prawo składać każdy, w interesie publicznym lub własnym, albo innej oso-
by za jej zgodą. Charakter prawa petycji sprawić może, że niejednokrotnie można mieć 
problem z jednoznacznym rozstrzygnięciem, czy skorzystanie z prawa gwarantowanego 
art. 63 Konstytucji warunkowane było interesem publicznym czy też własnym. Jak 
słusznie wskazuje P. Kuczma, „nie będzie [to – przyp. autorów] w wielu przypadkach 
możliwe, bo mogą się one pokrywać ze sobą”34. Interes publiczny, własny lub innej oso-
by jest przy tym jedynym ograniczeniem tego prawa wskazanym w art. 63 Konstytucji. 
Natomiast art. 31 ust. 3 Konstytucji stanowi, że ograniczenia w zakresie konstytucyj-
nych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są ko-
nieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publiczne-
go, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw 
innych osób, przy czym ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Ustro-
jodawca udzielił prawu petycji dodatkowej ochrony przez stwierdzenie, że nie można go 
ograniczać w czasie stanu wojennego i wyjątkowego (art. 233 ust. 1) oraz w stanie klęski 
żywiołowej (art. 233 ust. 3).

Adresatami instytucji wymienionych w art. 63 Konstytucji, z którymi może wy-
stąpić jednostka, są dwie grupy podmiotów. Ustrojodawca wyszczególnił organy wła-
dzy publicznej oraz organizacje i instytucje społeczne w związku z wykonywanymi 
przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. „W jednym i dru-
gim wypadku chodzi o podmioty działające w sferze władzy publicznej, z tym że te 
drugie (organizacje i instytucje społeczne) tylko o tyle, o ile prawo przyznało im wyko-
nywanie zadań z zakresu władzy publicznej (wg litery prawa z zakresu administracji 
publicznej)”35. Rozróżnienie to ma dalsze implikacje. Posłużenie się przez ustrojodawcę 
określeniem „organy władzy publicznej” powoduje, że adresatem petycji może być za-
równo organ państwowy, jak też organ jednostki samorządu terytorialnego. Bez zna-
czenia pozostaje funkcja danego organu – czy wypełnia on zadania stanowiące, wyko-
nawcze czy sądownicze. Niemniej w przypadku tych ostatnich „petycje (skargi, 
wnioski), choć nie jest to sformułowane wprost w Konstytucji, nie mogą także naruszać 
niezawisłości sądów i niezależności sędziów”36. Takie stanowisko prezentują m.in. 
W. Orłowski37 i R. Piotrowski38, z czym należy się zgodzić.

34 P. Kuczma, op. cit., s. 508.
35 K. Działocha, Prawo petycji..., op. cit., s. 3.
36 P. Kuczma, op. cit., s. 510.
37 W. Orłowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie pol-

skim, op. cit., s. 11.
38 R. Piotrowski, op. cit., s. 29
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Druga grupa adresatów to organizacje i instytucje społeczne wykonujące zadania 
z zakresu administracji publicznej. Jest to więc krąg podmiotów niepaństwowych i nie-
prywatnych realizujących takie zadania. „Ale chodzi tu też […] i o petycję, która pozo-
staje «w związku» z tymi zadaniami”39.

Prawo petycji jako publiczne prawo podmiotowe ma jednocześnie znaczenie gwa-
rancyjne. Nie sposób w tym kontekście nie odnieść się do uwagi R. Piotrowskiego przy-
pominającego, że „prawo petycji jest uznawane w literaturze prawa konstytucyjnego za 
najbardziej powszechną i najłatwiej dostępną formę dochodzenia przez jednostki i gru-
py osób praw i obrony interesów nie tylko własnych, ale i cudzych, jak również interesu 
ogólnego”40. Gwarancyjny charakter prawa petycji jest ściśle związany z jego istotą, 
którą jest „możliwość wystąpienia do organów państwa i samorządu terytorialnego 
przede wszystkim w tych wszystkich sytuacjach, w których prawo nie formułuje wprost 
czy pośrednio odpowiednich procedur dla dochodzenia swoich uprawnień”41. Stwier-
dzenie to pozwala na rozgraniczenie prawa petycji od innych gwarantowanych konsty-
tucyjnie jednostce środków zwracania się do organów państwa. W obecnym stanie 
prawnym jednostki dysponują odpowiednimi regulacjami pozwalającymi im m.in. na 
wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziec-
ka, wystąpienia ze skargą konstytucyjną, wniesienia projektu ustawy w ramach obywa-
telskiej inicjatywy ustawodawczej. Jak stwierdza w orzecznictwie TK prawo petycji 
„nie obejmuje jednak możliwości inicjowania postępowań sądowych. Wzorzec wyraź-
nie bowiem wskazuje, że określone w nim prawo dotyczy petycji, wniosków i skarg 
składanych do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych 
w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji 
publicznej”42.

Ochrona prawa z art. 63 udzielona w przepisach art. 233 ust. 1 i 3 Konstytucji do-
datkowo wzmacnia gwarancyjny charakter prawa petycji. Regulacja ta jest o tyle istotna, 
że „dotyczy jednej z podstawowych substancji stanów nadzwyczajnych, mianowicie 
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych”43. Powo-
łane przepisy „zawierają […] zakazy obowiązujące w procesie regulowania sytuacji 
prawnej jednostki w ustawach o stanach nadzwyczajnych”44. Taka sytuacja normatywna, 
w której polska regulacja konstytucyjna jest szersza od wiążącego RP prawa międzyna-
rodowego, sprawia, że sfera szczególnie chronionych praw i wolności jednostki staje się 

39 W. Sokolewicz, op. cit., s. 7.
40 R. Piotrowski, op. cit., s. 23.
41 P. Kuczma, op. cit., s. 507.
42 Wyrok TK z dnia 16 listopada 2004 r., P 19/03, OTK-A 2004, nr 10, poz. 106.
43 K. Działocha, Komentarz do art. 233, [w:] L. Garlicki (red.), op. cit., s. 1.
44 Ibidem.
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szersza. Uniemożliwienie ograniczenia prawa petycji jeszcze bardziej podkreśla rów-
nież rangę tego prawa, stawiając je na równi z godnością (art. 30), ochroną życia (art. 38) 
czy humanitarnym traktowaniem (art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4).

Podsumowanie – subsydiarny charakter petycji3. 

Rozważając charakter prawny prawa petycji, nie można pominąć jego subsydiarno-
ści. P. Kuczma stoi na stanowisku, że „z prawa petycji można korzystać bowiem tylko 
wtedy, gdy jednostka wyczerpała już możliwość dochodzenia swych praw w ramach 
specjalnych procedur”45. Prawo petycji stanowi w takim ujęciu środek ostateczny, któ-
rym posłużenie się wykracza poza zakres środków przysługujących jednostce na gruncie 
danej sprawy. W razie wniesienia jednego z rodzajów prawa petycji w przypadku, kiedy 
jednostka może posłużyć się środkiem uregulowanym już w przepisach obowiązującego 
prawa, to – zgodnie z zasadą, że nie decyduje nazwa nadana przez wnoszącego, a jego 
treść46 – „petycja” taka będzie musiała być zakwalifikowana jako taki właśnie środek. 
Dopiero gdy wystosowane przez jednostkę żądanie nie spełnia wymogów właściwego 
środka, to taka aktywność jednostki stanowi wyraz realizacji przysługującego jej prawa 
petycji. Ustawodawca nakazuje nawet traktować tego rodzaju okoliczność jak wniesie-
nie pisma w sprawie, a nie jak skorzystanie przez jednostkę z prawa petycji. Sytuację tę 
dobrze oddają przepisy obowiązujących regulacji prawa procesowego. W postępowaniu 
cywilnym wyrażono powyższe sformułowaniem „mylne oznaczenie pisma procesowe-
go lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu 
i rozpoznania go w trybie właściwym” (art. 130 § 1 zd. 2 k.p.c.)47. W obszarze postępo-
wania administracyjnego właściwą regulację zamieszczono w przepisie art. 235 § 1 
k.p.a., zgodnie z którym skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa 
się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważno-
ści decyzji albo jej uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione, z zastrzeże-
niem art. 16 § 1 zd. drugie. „W razie, gdy skarga złożona na podstawie art. 235 k.p.a. nie 
zawiera w swej treści jednoznacznego żądania, obowiązkiem organu administracji pu-
blicznej, do którego podanie wpłynęło, jest podjęcie z urzędu kroków zmierzających do 

45 P. Kuczma, op. cit., s. 510.
46 „O rzeczywistej treści żądania zawartego w piśmie złożonym do organu administracji publicznej nie 

decyduje jego tytuł nadany przez stronę, ale rzeczywista treść pisma” – wyrok WSA w Warszawie z dnia 
25 czerwca 2008 r., VII SA/Wa 1931/07, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C012F84E0A [dostęp 24.05.2015].

47 „Z art. 130 § 1 zdanie drugie k.p.c. wypływa dyrektywa rozpoznania pisma zgodnie z jego treścią, także 
wtedy, gdy zostanie ono mylnie oznaczone lub dotknięte innymi oczywistymi niedokładnościami oraz że 
niedokładność ta może dotyczyć treści pisma, jeżeli została ona niewłaściwie zredagowana” – postano-
wienie SN z dnia 25 kwietnia 2014 r., II CZ 102/13, niepubl., LEX nr 1463855.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C012F84E0A
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C012F84E0A
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sanowania tejże czynności procesowej strony. Stosownie do art. 64 § 2 w zw. z art. 63 
§ 2 k.p.a. organ ten zobowiązany jest bowiem do wezwania wnoszącego podanie do 
usunięcia wspomnianego braku, to jest sprecyzowania żądania zawartego w podaniu, 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez 
rozpoznania”48.

48 Wyrok WSA w Lublinie z dnia 18 czerwca 2013 r., II SAB/Lu 14/13, niepubl., LEX nr 1334941.
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Znaczenie interesu publicznego w zakresie realizacji 
prawa petycji

Pojęcie klauzuli interesu publicznego1. 

Klauzula interesu publicznego jest jedną z ważniejszych w polskim prawodaw-
stwie, mimo że ma charakter konstytucyjny1, to i ustawodawca zwykły często się na nią 
powołuje. Nierzadko klauzula interesu publicznego jest podstawą do ograniczania praw 
i wolności, a niekiedy jest również wykorzystywana jako przesłanka do wprowadzenia 
mechanizmów chroniących konkretne wartości2. Klauzula ta ma zróżnicowany charak-
ter, jednak wiąże się głównie z prawem publicznym, w tym przede wszystkim z prawem 
administracyjnym. W głównej mierze adresatami tej klauzuli są organy władzy publicz-
nej, które nałożone na nie zadania powinny wypełniać w interesie publicznym.

Samo pojęcie „interes” ma swój źródłosłów w łacińskim słowie interesse, które 
znaczy tyle co „znajdować się w czymś”, „brać udział”, „być obecnym”3. Choć w dok-
trynie wielokrotnie podejmowane były próby określenia tego terminu, to należy zwrócić 
uwagę na trzy podstawowe typy poglądów w tej materii.

Jako podstawę interesu, po pierwsze, uważa się pewien rodzaj wartości, gdzie x jest 
interesem A ze względu na wartość y. Dany stan albo przedmiot może zostać uznany za 
interes podmiotu, z uwagi na to, że jest on wartościowy lub korzystny dla niego. W przy-
padku, gdy odniesieniem są wartości lub systemy wartości, to mamy do czynienia z pod-
stawą interesu o charakterze aksjologicznym4.

Po drugie, jako podstawę określenia interesu można wskazać potrzeby lub zbiór 
potrzeb, gdzie x jest interesem A ze względu na potrzebę y. Spora część autorów wska-
zuje, że interes jest potrzebą, podkreślając, że interesy to społecznie zdeterminowane 
potrzeby. Niektórzy zdecydowanie oddzielają interes od potrzeby, jednak wskazują, że 

1 Zob. art. 17 ust. 1, 22, 63, 213 ust. 1 Konstytucji.
2 Zob. art. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, Nr 50, 

poz. 331 ze zm.)
3 W. Wołodkiewicz, Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, W. Wołodkiewicz (red.), Warszawa 1986, 

s. 77.
4 Wskazać można V. van Dyke wyrażającego zdecydowanie aksjologiczne stanowisko, traktujące pojęcie 

„interes” jako synonim „wartości”. Zob. V. van Dyke, Values and Interests, „The American Political Sci-
ence Review” 1962, nr 3, s. 567 i n.
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sama potrzeba może być rozumiana subiektywnie (np. jako odczuwane pragnienia) albo 
obiektywnie (w przypadku kiedy potrzeba jako podstawa interesu jest ujmowana nieza-
leżnie od subiektywnych przekonań czy wyobrażeń konkretnych osób)5.

Po trzecie, jako podstawę interesu można wskazać kategorię celu, gdy x jest intere-
sem podmiotu A ze względu na cel y, stojący przed podmiotem6. Takie podejście do 
pojęcia interesu nazywa się prakseologicznym.

Teorii interesu publicznego było wiele, a jego ujęcie zależało od założeń przyjmo-
wanych przez poszczególnych przedstawicieli doktryny. Pierwsze teorie opierały się 
generalnie na zestawieniu interesów jednostki z interesem publicznym. Zazwyczaj inte-
res publiczny był przedstawiany w opozycji do interesu jednostki – interesu indywidu-
alnego, i to nie tylko na płaszczyźnie normatywnej, ale też politycznej czy językowej. 
Koncepcja liberalnego państwa prawnego oraz koncepcja publicznych praw podmioto-
wych stworzyły podstawy analizy statusu jednostki w państwie i charakteru jej intere-
sów. W rezultacie poglądy te doprowadziły do spostrzeżenia, że w praktyce występują 
sytuacje, że interes indywidualny nie zawsze jest przeciwieństwem interesu publiczne-
go, ale że nawet się one łączą7.

Relacje między interesem indywidualnym a publicznym2. 

Mając na uwadze powyższe, można wskazać trzy ujęcia relacji między interesem 
indywidualnym a interesem publicznym. W pierwszym ujęciu interes publiczny stawia-
ny jest ponad interesem jednostki – tzw. teoria nadrzędności interesu publicznego. Dru-
gie ujęcie – nazywane w doktrynie teorią wspólnego interesu – odwołuje się do intere-
sów jednostek. W porównaniu z koncepcją nadrzędności interesu publicznego zakłada 
się tu sumowanie wszystkich interesów indywidualnych przy jednoczesnym uwzględ-
nianiu interesów mniejszości, gdzie w koncepcji nadrzędności interesu publicznego 
możliwa jest eliminacja interesów mniejszości w procesie definiowania dobra wspólne-
go. Z kolei teoria jedności przyjmuje, że interes publiczny bazuje na rywalizacji rosz-
czeń, opierających się jednak na pewnych wspólnych wartościach, które są uznawane 
w społeczeństwach i stanowią podstawę rozstrzygnięć władzy publicznej8.

5 Zob. J. Drążkiewicz, Interesy a struktura społeczna, Warszawa 1982, s. 20 i n.; V. Held, The Public Inte-
rests and Individual Interests, New York–London 1970, s. 51.

6 Zob. J. Mucha, który twierdzi, że relatywizacja interesu konkretnego podmiotu w stosunku do celów tego 
podmiotu jest istotniejsza niż relatywizacja w stosunku do udziału w dobrach, ponieważ zwiększający się 
udział podmiotu nie zawsze jest korzystny z punktu widzenia jego ważniejszych celów, J. Mucha, Kon-
fliktowe modele społeczeństwa we współczesnej socjologii niemarksistowskiej – próba typologii, „Studia 
Socjologiczne” 1975, nr 1.

7 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, s. 30–31.
8 J. Nawrot, Interes publiczny, [w:] A. Pawłowski (red.), Leksykon prawa gospodarczego publicznego, 

Warszawa 2009, s. 67–68.
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Aktualnie nie ma już raczej wątpliwości, że nie powinno się arbitralnie przyjmo-
wać wyższości interesu publicznego nad interesem jednostki, ponieważ zarówno interes 
publiczny, jak i indywidualny muszą być wyważane w każdej sytuacji. Zdarza się bo-
wiem, że interes publiczny trzeba będzie postawić ponad interesem indywidualnym, 
a czasem to właśnie interes indywidualny będzie istotniejszy. Takie stanowisko zajmuje 
nie tylko Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, ale także większa część doktryny9.

Ponadto, jak podkreślał J.S. Langrod, pojęcie interesu publicznego jest kluczowe 
dla konstrukcji prawa administracyjnego, ponieważ decyduje ono o teoretycznym rozu-
mieniu poszczególnych jego instytucji i wyznacza istotę administracji i administrowa-
nia10. Ponadto pełni podwójną rolę, ma bowiem charakter pojęcia prawnego, do którego 
odwołuje się wiele aktów prawnych, oraz charakter narzędzia badawczego, które po-
zwala na twórcze badanie tych aktów. Determinuje również funkcję państwa i wskazuje 
granice jego dopuszczanej ingerencji w sferę praw jednostki11. I w ten sposób dostrzec 
też można ścisły związek między interesem publicznym a realizacją przez uprawnione-
go prawa petycji. Jednostka, dostrzegając konieczność działania w interesie publicznym, 
może skorzystać z jednego z instrumentów prawa petycji, wnosząc go do organu władzy 
publicznej lub do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywaniem przez 
nie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej.

Niestety, nadal jednak kwestią sporną pozostaje znaczenie pojęcia interesu pu-
blicznego oraz jego zakres, a także stosunek do innych interesów, w tym przede wszyst-
kim zbiorowych. Ponadto nakładają się jeszcze ogólne procesy o charakterze global-
nym, a przede wszystkim procesy dostosowawcze do prawa Unii Europejskiej, oraz 

9 Wyrok TK z dnia 20 marca 2006 r., K 17/05, który stwierdził, że: „prywatność może w pewnych sytu-
acjach być przedmiotem ingerencji dla ochrony dobra wspólnego, jednak wkraczanie w tę sferę, również 
tam, gdzie w wyraźny sposób styka się ona ze sferę publiczną, musi być dokonywane w sposób ostrożny 
i wyważony, z należytą oceną racji, które przemawiają za taką ingerencją. Mamy bowiem do czynienia 
z dobrami równorzędnymi. Ograniczenia dotyczące pewnych praw chronionych konstytucyjnie mogą 
być wprowadzane z uwagi na dobro wspólne. Do praw takich, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, 
należy prawo do prywatności. Nie zawsze jednak dobro wspólne przeważa nad interesem indywidual-
nym”. OTK-A nr 3, poz. 30; wyrok SN z dnia 18 listopada 1993 r., III ARN 49/93: „W państwie prawa 
nie ma miejsca dla mechanicznie i sztywno pojmowanej zasady nadrzędności interesu ogólnego nad in-
teresem indywidualnym. Oznacza to, że w każdym przypadku działający organ ma obowiązek wskazać, 
o jaki interes ogólny (publiczny) chodzi, i udowodnić, iż jest on na tyle ważny i znaczący, że bezwzględ-
nie wymaga ograniczenia uprawnień indywidualnych obywateli. Zarówno istnienie takiego interesu, jak 
i jego znaczenie, a także przesłanki powodujące konieczność przedłożenia w konkretnym wypadku inte-
resu publicznego nad indywidualny podlegać muszą zawsze wnikliwej kontroli instancyjnej i sądowej, 
a już szczególnie wówczas, gdy chodzi o udowodnienie, iż w interesie publicznym leży ograniczenie (lub 
odjęcie) określonego przez Konstytucję RP prawa własności”.

10 J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Reprint, Zakamycze, Kraków 
2003, s. 242.

11 Por. M. Stahl, Cele publiczne i zadania publiczne, [w:] J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa 
administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopa-
ne 24–27 września 2006 r.,, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 99.
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związane z tym pojawianie się dodatkowej kategorii interesu zbiorowego w postaci do-
bra wspólnoty.

W poglądach dotyczących rozumienia interesu publicznego nadal widoczny jest 
problem, czy interesowi publicznemu nadać podstawę aksjologiczną i wiązać go z war-
tościami12, czy też wiązać go z inną podstawą, według której potrzeby tworzyć będą 
jego podstawę13. Znane też są próby połączenia tych koncepcji, tj. żeby interes publiczny 
łączył się z różnymi podstawami. Stanowisko takie wyrażał E. Modliński, który twier-
dził, że: „[…] ujęcie interesu publicznego w pewien jednolity system jest niemożliwe. 
Wymogi interesu publicznego ulegają bowiem zmianie w każdej nieomal sytuacji praw-
nej. […] Pojęcie interesu publicznego jest zbyt ogólne i ulega zmianom w miarę postępu 
czasu. Ścisłe określenie tego pojęcia bywa wtedy nieosiągalne, gdy je prawodawca usi-
łuje opisać przez wskazanie na bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny lub ważne 
względy publiczne. Stąd dla każdego konkretnego stosunku ustawodawstwo sprawę od-
dzielnie rozstrzyga stanowiąc, jaki w danym przypadku interes publiczny odgrywa rolę 
i w jakim stopniu. […] Absolutna, wszechobejmująca definicja [interesu publicznego – 
przyp. autora] nigdy nie będzie możliwa do skonstruowania, jako że treść tego pojęcia 
zależy każdorazowo od kontekstu, dyscypliny prawa i innych prawnie istotnych warun-
ków, poza tym stosunki prawne, w których występuje kategoria interesu publicznego, są 
bardziej niż inne zróżnicowane ze względu na wymiar i rozmiar występowania tej ka-
tegorii”14.

Ustawodawca wydaje się nie do końca zdecydowany, do której z tych teorii się 
przychylić. Zdarza się tak, że interes publiczny łączy z wartościami, a nawet utożsamia 
obie te kategorie, a czasem bazuje na teorii prakseologicznej, dodatkowo odwołując się 
do „zobiektywizowanych potrzeb”. Jako przykłady takiego działania ustawodawcy 
można wskazać chociażby ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, gdzie w art. 2 pkt 4 interes publiczny jest rozumiany jako: „uogólniony 
cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa 
lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym”15, czyli 

12 Zob. M. Szaraniec, Klauzula interesu publicznego i określenia nieostre – próba wyodrębnienia tych po-
jęć na gruncie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, [w:] B. Gnela (red.), Ubezpieczenia gospodarcze. 
Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2011, s. 247; wyrok TK z dnia 25 lutego 1999 r., K 23/98: 
„Rzeczpospolita Polska jest stroną. Przepis ten stanowi, iż każda osoba ma prawo do poszanowania 
swojej własności, a jej pozbawienie nastąpić może jedynie w interesie publicznym i na warunkach prze-
widzianych przez ustawę, oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego. Powyższa za-
sada doznawać może wyjątków jedynie na rzecz interesu powszechnego, lub interesu państwa dotyczą-
cego zabezpieczenia uiszczania podatków bądź innych należności lub kar pieniężnych”.

13 J. Lang, Struktura skargi w prawie administracyjnym, Wrocław 1972, s. 96.
14 E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932, s. 13 i n., 

[za:] A.S. Duda, Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008, s. 27.
15 T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199.
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odnosi się zarówno do celów, jak i do potrzeb. Z kolei w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. 
o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej16, wskazano, że „nadrzęd-
ny interes publiczny – wartość podlegającą ochronie, w szczególności porządek publicz-
ny, bezpieczeństwo publiczne, zdrowie publiczne, utrzymanie równowagi finansowej 
systemu zabezpieczenia społecznego, ochrona konsumentów, usługobiorców i pracow-
ników, uczciwość w transakcjach handlowych, zwalczanie nadużyć, ochrona środowi-
ska naturalnego i miejskiego, zdrowie zwierząt, własność intelektualna, cele polityki 
społecznej i kulturalnej oraz ochrona narodowego dziedzictwa historycznego i arty-
stycznego”, czyli podejście aksjologiczne.

Podsumowanie3. 

Interes własny, publiczny lub interes innej osoby (za jej zgodą) jest konieczną prze-
słanką dopuszczalności składania petycji. Nie ma wątpliwości, że „interes publiczny” 
jest pojęciem szerszym od pojęcia „interesu społecznego”. Ostatecznie, po dylemacie, 
jaki kwestia tego pojęcia wywołała w pracach Komisji Konstytucyjnej17, postanowiono, 
że obok interesu indywidualnego, interesu innej osoby, będzie też interes publiczny. 
Motywowane było to koniecznością poszanowania dobra wspólnego. Jest to wyrazem 
wiarygodności funkcjonowania organów administracji, a także pewności w wypełnianiu 
przez te organy obowiązków. Wystąpienie, w którym nie można zidentyfikować które-
goś ze wskazanych interesów, uniemożliwia zakwalifikowanie go jako petycji, skargi 
czy wniosku18. Dopiero wypełnienie tych przesłanek spowoduje, że zostanie nadany 
bieg petycji oraz będzie ona rozpatrzona.

16 Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278; ma ona zastosowanie również na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej – art. 4 pkt 7 – t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584.

17 Zob. Biuletyn KKZN 1995, nr XI, s. 222; Biuletyn KKZN 1997, nr XXXIX, s. 82.
18 J. Lang, op. cit., s. 109 i n.
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Petycja jako instrument kontroli społecznej

Uwagi wstępne1. 

W doktrynie prawa konstytucyjnego podkreśla się, że „wniesienie petycji, wniosku 
czy skargi otwiera postępowanie, którego trybu Konstytucja nie reguluje, uznając słusz-
nie, że nie są to materie konstytucyjne. Tryb ich rozpatrywania określa więc ustawa”1. 
Ustawy te to: Kodeks postępowania administracyjnego (dział VIII skargi i wnioski) oraz 
ustawa o petycjach. Art. 221 § 1 k.p.a. stanowi, że zagwarantowane każdemu w Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów 
państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych 
jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest 
na zasadach określonych przepisami działu VIII k.p.a.

Można nadmienić, że już konstytucja marcowa w art. 107 przyznawała obywate-
lom działającym pojedynczo lub zbiorowo prawo wnoszenia petycji do wszelkich ciał 
reprezentacyjnych i władz publicznych, państwowych i samorządowych. Później Kon-
stytucja z 1952 r. w art. 86 kreowała możliwość zwrócenia się do wszystkich organów 
państwa, ale tylko ze skargami i zażaleniami (ust. 2). Odwołania, skargi i zażalenia po-
winny być rozpatrywane zarówno szybko, jak i sprawiedliwie. Osoby winne przewleka-
nia albo przejawiające bezduszny i biurokratyczny stosunek do odwołań, skarg i zażaleń 
obywateli, zgodnie z ust. 3 miały być pociągnięte do odpowiedzialności. Przepis art. 86 
obowiązywał do 16 października 1997 r., kiedy to mocą art. 77 ustawy konstytucyjnej 
z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą 
i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorządzie terytorialnym2, utracił moc 
obowiązywania.

W porównaniu z uchylonym art. 86 konstytucji z 1952 r. art. 63 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z 1997 r. zawiera trzy nowe rozwiązania. Jak wskazuje Z. Jano-
wicz: po pierwsze – Konstytucja RP wyodrębnia znane już wcześniej w prawie zachod-
nioeuropejskim „prawo petycji”; po drugie – wnoszenie petycji, wniosków i skarg 

1 W. Skrzydło, Komentarz do art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] W. Skrzydło, Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2002, wyd. IV, https://borg.wolterskluwer.pl [dostęp 
2014.06.30].

2 Dz. U. z 1992 r., Nr 84, poz. 426 ze zm.

https://borg.wolterskluwer.pl
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w interesie innej osoby wymaga uzyskania jej zgody; po trzecie – wnoszenie petycji, 
wniosków i skarg do „organizacji i instytucji społecznych” związane być musi z wyko-
nywanymi przez te podmioty zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej3. 
Można zauważyć, że Konstytucja określa prawo petycji, wniosku i skargi, „[…] dokład-
niej przejmując z kodeksu postępowania administracyjnego niektóre rozwiązania i zmie-
niając inne. […] W porównaniu do poprzedniej Konstytucji rzuca się jednak w oczy brak 
takich pojęć jak «uwzględnienie» czy «załatwienia» (por. art. 9 oraz 86 Konstytucji 
w brzmieniu z 1976 r.) do pewnego stopnia jest to osłabienie prawnego waloru petycji, 
wniosków i skarg […]”4.

Charakter prawa petycji jako narzędzia kontroli społecznej2. 

Przyjmując, że petycja jest pojęciem szerokim zakresowo, nadrzędnym względem 
skargi i wniosku, należy stwierdzić, że funkcjonuje ona jako instrument kontroli spo-
łecznej.

Należy się zgodzić z B. Banaszakiem, że jako petycję można traktować pismo każ-
dego rodzaju skierowane do władz publicznych bez względu na jego treść merytorycz-
ną. Zważyć wypada na cenne spostrzeżenie, że petycja jest „ogólną nazwą środków, za 
których pomocą jednostka lub grupa osób zwraca się do organów władzy, przekazując 
im pewne informacje z zamiarem spowodowania podjęcia przez te organy działań pożą-
danych z punktu widzenia podmiotu zwracającego się do nich”5. Dodatkowo zaznacza 
on, że w treści petycji zawierać się mogą „elementy krytyki omawianych zjawisk, pro-
pozycje zmian, reform, informacje mające spowodować podjęcie przez adresata działań 
pożądanych z punktu widzenia podmiotu zwracającego się do niego lub działań leżą-
cych w interesie osób trzecich lub w interesie społecznym. Petycja może także zawierać 
pytanie skierowane do organu władzy publicznej”6.

W podobnym tonie wypowiada się R. Piotrowski, który twierdzi, że „jeżeli 
uznamy prawo petycji za tożsame z prawem zwracania się do władz, odzwierciedla-
jącym podmiotowość jednostki w państwie, to należy stwierdzić, że ustawa zasadni-
cza stwarza wiele możliwości wykonywania owego prawa”7. Z kolei M. Wierzbowski 

3 Z. Janowicz, Komentarz do art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Kodeks postępowa-
nia administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komentarz, http://1ponline.le-
xpolonica.pl [dostęp 2014.06.30].

4 J. Lang, Kilka refleksji na temat najnowszej historii regulacji prawa petycji, wniosków i skarg, „Studia 
Iuridica” 2003, XLII, s. 117.

5 B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 1997, s. 7.
6 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 323.
7 R. Piotrowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych kierunków zmian legisla-

cyjnych w tym zakresie, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Kancelaria Senatu, Biuro Infor-
macji i Dokumentacji Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Warszawa 2008, s. 24.

http://1ponline.lexpolonica.pl
http://1ponline.lexpolonica.pl
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formułuje prawo petycji jako prawo „obywateli do zwracania się do władzy z prośbami 
i skargami”8.

Petycja może być też rozumiana jako instytucja prawna „odrębna od wniosków, skarg 
i innych form obywatelskiej aktywności”9. Konstytucja RP przyjmuje właśnie takie rozu-
mienie petycji. Przyjęcie innej koncepcji petycji w Konstytucji mogłoby spowodować roz-
bieżność w racjonalności działań ustawodawcy. Skutek tego widać w art. 63 Konstytucji, 
który rozróżnia trzy środki ochrony, o różnych nazwach. Takie rozumienie przyjmuje 
B. Banaszak, wskazując, że „petycja występuje wprawdzie w prawie międzynarodowym, 
ale ustawa zasadnicza z pewnością nie odnosi się do tej instytucji na płaszczyźnie prawno-
międzynarodowej. Z zasady racjonalnego ustawodawcy wynika, że celowo użył w prawie 
wewnętrznym nazwy «petycja», aby umożliwić każdemu wystąpienie do organów władzy 
publicznej oraz do organizacji i instytucji wykonujących zadania zlecone z zakresu admi-
nistracji publicznej za pomocą środka, który nie jest ani skargą, ani wnioskiem w rozumie-
niu dotychczasowym”10.

Jedną z szerzej dyskutowanych kwestii podczas prac Komisji Konstytucyjnej od-
noszącej się do petycji była kwestia dopuszczalności składania petycji, a dokładniej 
podmiotu, który może złożyć petycję. Przeważyły głosy, że prawa do petycji nie należy 
łączyć z obywatelstwem. Zapewnić to miało dostępność prawa do petycji jak najszersze-
mu kręgowi podmiotów. Tym samym przeważyło stanowisko, że prawo to powinno 
przysługiwać „każdemu”, niezależnie od przynależności państwowej. Już samo brzmie-
nie słowa „każdy” sugeruje, że krąg uprawnionych podmiotów jest szeroki, co wiązało 
się ze wskazaniem, że prawo to nie przysługuje wyłącznie obywatelom, ale jednostce 
czy też grupie osób.

Kwestią sporną była zgoda osoby, w imieniu której występowano z petycją. Argu-
mentowano, że należy uszanować wolę wyrażoną wprost lub dorozumianą11. „Występu-
jąc w imieniu dziecka poczętego […] wola musi być dorozumiana, jeżeli występujemy 
w jego obronie. Występując w imieniu osoby posiadającej pełną zdolność do czynności 
prawnych, należy przyjąć dorozumienie tej woli i następnie sprawdzić ją, pytając same-
go zainteresowanego; jest to obowiązkiem organu władzy państwowej”12.

Przeciwnicy występowania z petycjami w interesie osoby trzeciej, wyłącznie za 
zgodą tej osoby, twierdzili, że takie ograniczenie jest nie tylko zbędne, ale także szkodli-
we ze społecznego punktu widzenia. Powoduje to zmianę charakteru petycji z ogólnie 

8 Postępowanie administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2005, s. 244.
9 A. Rytel-Warzocha, Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich – stan obecny i perspektywy, 

Warszawa 2012, s. 10.
10 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit.
11 Stanowisku temu sprzeciwili się J. Orzechowski (SLD) oraz P. Andrzejewski (NSZZ „S”).
12 Biuletyn KKZN 1995, nr XVIII, s. 21.
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dostępnej formy działania na skargę powszechną. Ograniczenie to zabrania występowania 
w interesie osób, które nie mogą wyrazić w prawnie skuteczny sposób zgody, a także 
występowania w interesie ogólnym, co pozbawia petycję charakteru prawa politycznego.

Z kolei zdaniem eksperta Komisji Konstytucyjnej K. Działochy, wymóg składania 
petycji w interesie innej osoby za jej zgodą ogranicza prawo petycji. Regulacja taka 
byłaby w sprzeczności z jedyną z przesłanek przywrócenia petycji, a mianowicie ze 
wzmocnieniem praw jednostek i zapewnieniem skutecznej kontroli społecznej. Nato-
miast przeciwnicy zastosowania zgody osoby zainteresowanej twierdzili, że głównie 
chodzi o to, by istniała możliwość ochrony pewnych wartości, ponieważ brak zgody 
osoby zainteresowanej może nawet prowadzić do nadużyć13.

Prawo petycji uregulowane w art. 63 Konstytucji z 1997 r. jest publicznym prawem 
podmiotowym, które należy zaliczyć do kategorii praw politycznych. Znaczenie tego 
prawa podkreśla okoliczność, że nie może ono zostać ograniczone ani na czas stanu 
wojennego i wyjątkowego (art. 233 ust. 1 Konstytucji), ani na czas klęski żywiołowej 
(art. 233 ust. 3 Konstytucji). Odesłanie do ustawy, jedynie celem stworzenia regulacji 
procedury rozpatrywania petycji, powoduje, że wyłączona jest możliwość regulowania 
na tej drodze podmiotowego i przedmiotowego zakresu samego prawa petycji jako 
uprawnienia przysługującego „każdemu”, poza ograniczeniami tego prawa na ogólnych 
zasadach wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ponadto podmiotom korzystającym 
z prawa petycji służy ochrona konstytucyjna gwarantowana w związku z przynależną 
każdemu wolnością wyrażania poglądów i rozpowszechniania informacji (art. 54 
ust. 1).

Podsumowanie3. 

Kontrola społeczna, mimo różnorodnych form, najczęściej występuje w dwóch ka-
tegoriach: kontroli niezorganizowanej oraz kontroli zorganizowanej. Kontrola niezorga-
nizowana jest wtedy, gdy podmiotem kontrolującym jest obywatel lub niezorganizowa-
ny zespół obywateli (np. spotkanie wyborców z radnym na zebraniu dzielnicowym); do 
tej kategorii zaliczyć można również prawo petycji oraz składanie skarg i wniosków na 
podstawie przepisów k.p.a. przez osoby fizyczne i prawne. Kontrola zorganizowana na-
tomiast to takie sytuacje, gdzie podmiotem kontrolującym są np. organizacje społeczne, 
rady gmin czy określone prawem grupy obywateli. Brak systemowego uregulowania 
kontroli społecznej powoduje, że jest ona niezorganizowana oraz przyjmuje różne for-
my. Jedną z nich jest opinia publiczna.

13 Ibidem.
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Tylko instytucja skarg i wniosków uregulowana jest kompleksowo. Konstytucja 
w art. 63 wskazuje podstawowe formy kontroli niezorganizowanej, a są nimi: prawo 
składania petycji w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do orga-
nów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wyko-
nywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej; prawo 
składania wniosków i skarg 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 pu-
blicznej. Te formy kontroli publicznej według Konstytucji winny znaleźć rozwinięcie 
w ustawie.

Wskazać wypada na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Olsztynie z dnia 19 marca 2010 r., który stwierdził, że „istotnym jest w tym miejscu 
wskazać, że postępowanie skargowo-wnioskowe przewidziane w ww. przepisach k.p.a. 
stanowi instrument społecznej kontroli administracji, będąc zarazem realizacją przy-
znanego każdemu prawa składania petycji, wniosków i skarg do organów władzy pu-
blicznej oraz organizacji i instytucji społecznych (art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej). Postępowanie to ma charakter odrębny od postępowania administracyjnego, 
a do czynności podejmowanych w postępowaniu skargowo-wnioskowym nie stosuje 
się przepisów działu II Kodeksu postępowania administracyjnego, ponieważ w odróż-
nieniu od postępowania administracyjnego postępowanie skargowo-wnioskowe nie 
kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, ale czynnością materialno-techniczną, 
tzn. zawiadomieniem o załatwieniu sprawy (art. 238 § 1 k.p.a.), które nie zostało zali-
czone przez ustawodawcę do aktów i czynności podlegających kontroli sądów admini-
stracyjnych”14.

Brak regulacji w tym zakresie spowodował niewątpliwie, że znaczna liczba petycji 
czy skarg nie była merytorycznie rozstrzygana, zdarzało się jedynie zawiadomienie 
o sposobie załatwienia sprawy. Zjawisko to spowodowało osłabienie funkcji praktycz-
nych petycji, skarg i wniosków jako uniwersalnych mechanizmów kontroli społecznej. 
Mimo że prawodawca przywiązał szczególną wagę do tych instytucji, to jednak brak jest 
odpowiednich regulacji prawnych oraz rozwiązań praktycznych. Korzystne wydawało-
by się wzmocnienie obowiązywania prawa na tym obszarze. Zmian wymagają regulacje, 
które niekoniecznie sprzyjają wnoszeniu petycji, a także ujednolicenie procedury postę-
powania, poprawienie systemu odpowiedzialności oraz zastosowanie mechanizmów sa-
moregulujących.

14 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 19 marca 2010 r., II SAB/Ol 
17/10, Lex nr 1686621.
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Instytucja petycji przyjęta na gruncie ustawy z 11 lipca 2014 r. powinna zostać 
potraktowana jako ważny składnik tego, co aktualnie uważa się za demokrację partycy-
pacyjną15. Petycja może w pewniej mierze zastąpić inicjatywę uchwałodawczą obywa-
teli w ramach samorządu terytorialnego. W przypadkach, gdzie inicjatywa taka wystę-
puje, petycja może zostać potraktowana jako jej uzupełnienie. Z uwagi na konstytucyjną 
zasadę pomocniczości należy zaznaczyć, że samorządowi terytorialnemu przysługuje 
istotna część zadań publicznych (art. 16 ust. 2 Konstytucji). Gmina zaś jako podstawowa 
jednostka samorządu terytorialnego posiada domniemanie do wykonywania zadań, 
które nie są zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego (art. 164 ust. 3 
Konstytucji)16.

Wspomnieć można, że na gruncie obowiązującego porządku prawnego, możliwość 
wprowadzenia do statutów samorządów terytorialnych postanowień, które normowałby 
korzystanie przez mieszkańców jednostki danego samorządu terytorialnego z prawa ini-
cjatywy uchwałodawczej skutecznego względem właściwych organów samorządu tery-
torialnego, bywa prawnie kwestionowana, chociaż coraz rzadziej podważają ją sądy 
administracyjne17. Jednak o inicjatywie uchwałodawczej decydują statuty jednostek sa-
morządu terytorialnego, które w większości ich nie przewidują. Tym samym prawo pe-
tycji może – mimo że jedynie w pewnym tylko stopniu, z uwagi na odrębny charakter 
proceduralny – zastąpić sformalizowaną obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. 
W szczególności w przypadkach, w których nie jest ona w ogóle przewidziana. Tym 
samym powinien nastąpić wzrost korzystania z prawa petycji, w pewnym sensie jako 
formy zastępczej wobec inicjatywy obywatelskiej, w przypadkach, w których nie prze-
widuje jej statut.

Można sugerować, żeby ustawodawca – regulując w ustawie instytucję petycji 
– miał na uwadze doniosłość prawa petycji, a także wpłynął na jego powszechność. Bez 
wątpienia istotnym atutem osobnej regulacji prawa petycji powinny być – w szczegól-
ności względem obywatelskiego charakteru prawa składania petycji oraz wobec szero-
kiego kręgu podmiotów uprawnionych do realizacji tego prawa – klarowność, nieskom-
plikowanie, a przede wszystkim kompleksowość.

15 Por. H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, wyd. 2, Warszawa 
2012, s. 63 i n. Por. także P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009.

16 Por. H. Izdebski, Domniemanie zadań samorządu terytorialnego i domniemanie zadań gminy w obrębie 
samorządu terytorialnego – klauzule generalne dotyczące zadań samorządu, „Samorząd Terytorialny” 
2015, nr 1–2.

17 H. Izdebski, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 maja 
2013 r., II SA/Ol 196/13, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 1–2.
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Petycje a skargi i wnioski

Uwagi wstępne1. 

Petycja stanowi środek prawny, za pomocą którego jednostka aktywizuje organy 
państwa do określonego działania. Ma na celu nie tylko zwrócenie ich uwagi na zaistnia-
łe problemy czy też zaznajomienie z nastrojami i opiniami społecznymi, co może ode-
grać niebagatelną rolę w procesie legislacyjnym lub orzeczniczym, ale również zmobi-
lizowanie jednostki do czynnego udziału w życiu politycznym oraz społecznym. 
Stanowi swoisty fundament społeczeństwa obywatelskiego. Bez wątpienia aktywność 
jednostki wpływa na jakość działania organów władzy publicznej wszystkich szczebli, 
w tym standardy tworzonego przez nie prawa. Stanowi bowiem jeszcze jeden „ośrodek 
opiniodawczy” oraz kontrolny, co też mobilizuje do poszukiwania takich rozwiązań, 
które zakładany – a nierzadko wręcz konieczny z punktu widzenia interesu jednostki, 
regionu, a nawet państwa – cel pozwolą osiągnąć w sposób zgody z oczekiwaniami spo-
łeczności.

Instytucja petycji, będąc środkiem mającym na celu zwrócenie uwagi władzy na 
określone problemy, a zatem też kształtującym relację między państwem a jednostką, 
swoje zakorzenienie w historii znajduje w rozwoju parlamentaryzmu w Anglii. Ukształ-
tował on w XIV w. redress of grievances, będący środkiem prawnym, za pomocą które-
go jednostka mogła się zwrócić do parlamentu w sposób zgodny z common law. Oprócz 
nich ukształtowały się również private petitions, które miały na celu inicjowanie działal-
ności prawotwórczej parlamentu. Nie było też przeszkód, aby składać petycje do króla. 
Ostatecznie prawo petycji do króla jako wolny od represji środek zostało zagwarantowa-
ne w Bill of Rights z 16891. Równolegle z ograniczaniem władzy królewskiej i kształto-
waniem środków ochrony praw jednostki w postępowaniu administracyjnym petycje do 
władcy traciły na znaczeniu, a zwiększała się rola petycji składanych do parlamentu. 
Jednak wraz z rozwojem partii politycznych i demokratyzacją prawa wyborczego i te 
z czasem były deprecjonowane2.

Rzadsze sięganie po petycje nie zmarginalizowało jej roli jako środka zapewniają-
cego dostęp do władzy publicznej i kreującego uprawnienie do formułowania uwag kry-

1 B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 1997, s. 8–9.
2 Ibidem, s. 9.
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tycznych. Instytucja petycji pojawia się bowiem w pierwszych tekstach konstytucji 
z XVIII i XIX w. Przewidziana została w pierwszej poprawce do Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej jako prawo ludu do występowania o naprawę krzywd 
oraz określona w ustawach zasadniczych Francji z roku 1791, 1793, 1799. Znalazła tak-
że swoje miejsce w konstytucjach państw powstałych po rozpadzie – w wyniku Wielkiej 
Wojny – trzech monarchii (np. czechosłowackiej z 1920 r., niemieckiej z 1919 r., estoń-
skiej z 1920 r., polskiej z 1921 r., litewskiej z 1922 r., rumuńskiej z 1923 r.) oraz współ-
cześnie obowiązujących konstytucjach3. Na gruncie europejskim wspomnieć tu należy 
chociażby o konstytucji Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Litwy, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Chorwacji, Serbii, Albanii, Łotwy, Ukrainy, Szwajcarii4. 
Swoistym z kolei wyjątkiem od regulacji prawa petycji w ustawie zasadniczej pozostaje 
Finlandia, która to niniejsze uprawnienie uregulowała w art. 28 ustawy o samorządzie 
lokalnym5.

Uprawnienie do wnoszenia petycji zostało także zagwarantowane w Protokole Fa-
kultatywnym do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.6 
oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r.7.

Ponadto prawo petycji zapewniono również w systemie ochrony praw Unii Euro-
pejskiej, a dokładniej w art. 44 Karty Praw Podstawowych8, który każdemu obywatelo-
wi Unii i każdej osobie fizycznej lub prawnej, mającej miejsce zamieszkania lub statu-
tową siedzibę w państwie członkowskim, przyznaje prawo petycji do Parlamentu 
Europejskiego. Uprawnienie to stanowi pozaprawny środek ochrony w prawie unijnym9 
i przysługuje każdemu obywatelowi UE indywidualnie lub łącznie z innymi osobami 
w sprawach, które dotyczą bezpośrednio jego lub innych osób10. Warunkiem koniecz-
nym petycji jest jednak to, aby dotyczyła ona osobiście podmiotu ją składającego11. Wy-
móg ten należy także odnosić zarówno do stowarzyszeń, przedsiębiorców i organizacji, 

3 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 63 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej. Komentarz. Tom III, Warszawa 2003, s. 1.

4 Szerzej na ten temat: A. Rytel-Warzocha, Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich – stan 
obecny i perspektywy, Warszawa 2012, s. 47–50.

5 Ibidem, s. 44–46.
6 Dz. U. z 1994 r., Nr 23, poz. 80.
7 Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284.
8 Dz. Urz. UE C 303 z 14.12.2007 r., s. 1.
9 Szerzej: P. Marias, The right to petition the European Parliament after Maastricht, 19 ELRev. 1994.
10 Zgodnie z art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/2 ze 

zm., dalej TFUE.
11 T. Jurczyk, Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2009, 

s. 53; M. Zdanowicz, Obywatelstwo Unii Europejskiej z polskiej perspektywy, [w:] E. Dynia, Cz.P. Kłak 
(red.), Europejskie Standardy Ochrony Praw Człowieka a ustawodawstwo polskie, Rzeszów 2005, 
s. 114–115; D. Chalmers, Ch. Hajdiemmanuil, G. Monti, A. Tomkins, European Union Law, Cambridge 
University Press 2007, s. 314–315.
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które posiadają siedzibę w jednym z państw członkowskich, jak też osób fizycznych 
i prawnych, które nie są ani obywatelami UE, ani też nie zamieszkują lub nie mają sie-
dziby statutowej na terenie państwa członkowskiego12. Przedmiotem petycji – mogącej 
przybrać formę skargi, wniosku lub komentarza13 – może być działanie instytucji UE 
oraz administracji państw członkowskich, o ile ma to związek z wykonywaniem prawa 
unijnego14. Mogą to być sprawy leżące zarówno w interesie publicznym, jak i prywat-
nym15. Zdaniem Radosława Kołatka, „wystąpienie z petycją powinno dotyczyć spraw 
objętych zakresem działania UE, które dotyczą obywateli bezpośrednio, takich jak: praw 
obywateli UE określonych w traktatach, ochrony środowiska naturalnego, ochrony kon-
sumentów, swobodnego przepływu osób, towarów, usług oraz rynku wewnętrznego, za-
trudnienia i polityki społecznej, innych problemów związanych z wprowadzeniem w ży-
cie prawa UE”16.

Znaczenie i charakter prawny petycji w polskim porządku 2. 
prawnym

W polskim porządku prawnym prawo petycji potwierdzone zostało w art. 63 Kon-
stytucji RP z 1997 r.17. Stanowi on, że każdy „ma prawo składać petycje, wnioski i skargi 
w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy pu-
blicznej 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”. Konstytucja nie definiuje jednak pojęcia petycji, ani 
nie określa relacji, w jakiej pozostaje ona wobec wniosków i skarg wymienionych 
w przywołanym przepisie. Wyjaśnienia tej problematyki próżno także szukać w przepi-
sach działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego18, w którym w brzmieniu 
obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy o petycjach19, problematykę petycji 

12 R. Grzeszczak, Komentarz do art. 227 TFUE, [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej. Tom III, Warszawa 2012, s. 108; A. Łazowski, Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot 
Europejskich. Pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europej-
skich, Kraków 2002, s. 97–99.

13 M. Szwarc-Kuczer, Komentarz do art. 44 KPP UE, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw podstawowych 
Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 1146.

14 K. Kowali-Bańczyk, Komentarz do art. 24 TFUE, [w:] A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, Tom I, Warszawa 2012, s. 495; A. Łazowski, op. cit., s. 103.

15 T. Jurczyk, op. cit.
16 R. Kołatek, Pozasądowa ochrona praw podstawowych, [w:] C. Mika, K. Gałka (red.), Prawa podstawo-

we w prawie i praktyce Unii Europejskiej, Toruń 2009, s. 182–183.
17 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm., dalej: 

Konstytucja RP.
18 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., dalej k.p.a.
19 T.j. z 6 września 2015 r.
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ograniczono wyłącznie do wskazania w art. 221, iż zagwarantowane każdemu w Konsty-
tucji RP prawo składania petycji, skarg i wniosków realizowane jest na zasadach określo-
nych przepisami tegoż działu, a nadto że mogą one być składane do organizacji i insty-
tucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu 
administracji publicznej. Kolejne przepisy tego działu konsekwentnie pomijają instytu-
cję petycji, ograniczając się wyłącznie do regulacji problematyki skarg i wniosków. 
W rezultacie prawodawca w Kodeksie postępowania administracyjnego ani nie określił 
przedmiotu petycji, ani też nie doprecyzował, w jakim trybie mogą być składane i rozpa-
trywane, co też w literaturze przedmiotu skutkowało wypracowaniem stanowiska, wedle 
którego wniesienie oznaczonego jako petycja pisma wiązało się z obowiązkiem – w za-
leżności od treści – jego odpowiedniej kwalifikacji jako skargi lub wniosku20.

Chociaż takie ujęcie niewątpliwie zacierało różnicę między prośbą czy żądaniem 
zbiorowym a jednostkowym21 oraz pod względem przedmiotowym pokrywało się z za-
kresem skarg lub wniosków, to jednak rozwiązanie to uznano za dopuszczalne z punktu 
widzenia potrzeby ochrony interesów jednostek. Pogląd ten argumentowano tym, iż 
„prawidłowo skonstruowany system środków ochrony prawnej nie powinien dopusz-
czać istnienia środków niedoskonałych, czyli takich, których rozpatrzenie pozostawione 
jest woli organu, a występującemu z takim środkiem nie przysługują instrumenty praw-
ne zamierzające do wymuszenia na organie zajęcia stanowiska w przedmiocie wniesio-
nego środka”22.

Powyższe wyjaśnia po części powody, dla których na gruncie doktrynalnym poję-
cie petycji nierzadko bywa traktowane tak samo jak skarga lub wniosek, a prawo petycji 
utożsamiane z prawem zwracania się do władz z prośbami i skargami, z tym zaznacze-
niem, że petycje wnoszone są w sprawach dotyczących interesów jakiejś społeczności23. 
Podkreśla się także, że to przede wszystkim zbiorowy charakter cechuje petycję24, a z nie 
do końca jasnych powodów w projekcie Konstytucji zrezygnowano z dookreślenia pety-
cji jako wystąpienia zbiorowego25.

Pozostawiając na razie problematykę wzajemnej relacji petycji oraz skarg czy 
wniosków i podejmując próbę zdefiniowania pojęcia petycji w oderwaniu od jego kono-
tacji wynikającej z brzmienia art. 221 k.p.a., a uwzględniając opisaną na wstępie genezę 

20 J. Borkowski, Skargi i wnioski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjne-
go. Komentarz, Warszawa 2006, s. 829.

21 Ibidem.
22 R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2014, s. 1164.
23 K. Wojciechowska, Komentarz do art. 221 k.p.a., [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postę-

powania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2015, s. 868.
24 H. Knysiak-Molczyk, Skarga w ramach nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów i komorni-

ków, [w:] M. Romańska (red.), Pozainstancyjne środki ochrony prawnej, Warszawa 2012.
25 W. Sokolewicz, op. cit., s. 4.
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oraz kształtowanie się prawa petycji w systemie władzy, należy podkreślić, że najkrócej 
prawo petycji można zdefiniować jako „najprostszy ze sformalizowanych sposób komu-
nikowania władzy poglądów społeczeństwa”26. W tym ujęciu petycja stanowi jeden 
z instrumentów aktywności, za pomocą którego – uwrażliwiony i zatroskany o dobro 
wspólne – podmiot dąży do skorygowania uchybień w działalności aparatu państwa 
przez informowanie władzy o nastrojach społecznych27. Joanna Juchniewicz oraz Mar-
cin Kazimierczuk wręcz wprost wskazują, że petycja to najdostępniejsza forma „dialo-
gu” między organami państwa a jednostkami ukierunkowana na zaspokojenie ich praw 
i interesów, która pozwala poznać opinie i oczekiwania społeczne28. Traktowana jest 
również jako najbardziej powszechna i najłatwiej dostępna forma dochodzenia praw 
i obrony interesów29 oraz wymieniana wśród środków, za pomocą których jednostka 
zwraca się do organów władzy z zamiarem podjęcia przez nie pożądanych z jej punktu 
widzenia działań30. Paweł Kuczma istotę prawa petycji upatruje w możliwości wystą-
pienia do organów władzy publicznej „w tych wszystkich sytuacjach, w których prawo 
nie formułuje wprost czy pośrednio odpowiednich procedur dla dochodzenia swoich 
uprawnień”31. W literaturze można spotykać także definicję, która petycję określa jako 
skierowaną do urzędnika, ciała ustawodawczego lub sądu pisemną prośbę mającą za cel 
uzyskanie przychylności lub zadośćuczynienia jakiejś krzywdzie32.

Norbert Banaszak ujmuje petycję jako swoistą interwencję obywatela, a prawo do 
składania petycji wiąże z „prawem do interwencji obywatela lub grupy obywateli (może 
także osób prawnych i organizacji społecznych), dotyczących działania lub zaniechania 
organów państwa (szeroko rozumianych) lub organów międzynarodowych, opartym na 
regulacjach obligujących adresata petycji do gruntownego zbadania sprawy i wdrożenia 
określonych rozwiązań”33. Z kolei Mariusz Jabłoński wskazuje, że petycja stanowi 
„uprawnienie jednostki, grupy jednostek lub innego podmiotu prawa do przekazania 
organom władzy publicznej pewnych informacji, które w założeniu mają wpłynąć na 

26 A. Ławniczak, Komentarz do art. 63 Konstytucji, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 106.

27 Ibidem.
28 J. Juchniewicz, M. Kaźmierczuk, Wolności i prawa polityczne, [w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa 

człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Zakamycze 2006, s. 178–179.
29 W. Orłowski, Prawo składania petycji, wniosków i skarg, [w:] M. Chmaj [et al.] (red.), Konstytucyjne 

wolności i prawa w Polsce. Wolności i prawa polityczne, Zakamycze 2002, s. 149.
30 H. Zięba-Załucka, Prawo petycji jako forma społeczeństwa obywatelskiego, „Samorząd Terytorialny” 

2011, nr 4.
31 P. Kuczma, Prawo petycji, [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności 

i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014, s. 507.
32 E. Wójcicka, Przywrócenie instytucji petycji w polskim porządku prawnym, „Ruch Prawniczy, Ekono-

miczny i Socjologiczny” 2006, z. 4, s. 31.
33 N. Banaszak, Problematyka petycji jako forma kontroli społecznej, „Casus” 2003, nr 29, s. 14; podobnie 

N. Banaszak, Petycje w prawie konstytucyjnym Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa i Administracji” 
2001, t. XLVII, s. 75–76.
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podjęcie przez te organy następczych i pożądanych z punktu widzenia wnoszącego dzia-
łań”34. Podobnie rzecz ujmuje Piotr Winczorek, który wyjaśnia, że petycję należy trakto-
wać jako prośbę do władz ukierunkowaną na skłonienie ich do zajęcia określonego sta-
nowiska w sprawie lub podjęcia decyzji zgodnej z oczekiwaniami zainteresowanego35. 
Wreszcie Bogusław Banaszak podaje, iż w doktrynie prawa publicznego pod ogólną 
nazwą petycji należy pojmować wszystkie środki, z których może skorzystać jednostka 
lub grupa osób, służące przekazaniu „organom władzy państwowej pewnych informacji 
z zamiarem spowodowania podjęcia przez te organy działań pożądanych z punktu wi-
dzenia podmiotu zwracającego się do nich”36. Ujęcie to nawiązuje do łacińskiej etymo-
logii niniejszego terminu, w której słowo petitio oznaczało prośbę lub żądanie37, a także 
częściowo aktualnego słownikowego jego znaczenia. W języku polskim przez pojęcie 
petycji należy bowiem rozumieć „pismo skierowane do władz, zwykle w imieniu zbio-
rowości zawierające postulaty, prośby” lub „oficjalne pismo z jakąś prośbą lub żądaniem 
skierowane do jakiś władz i zwykle podpisane przez wiele osób”38.

Nawiązując do wewnętrznej systematyki Konstytucji RP z 1997 r., można zauwa-
żyć, że zamieszczenie prawa petycji w podrozdziale zatytułowanym „Prawa i wolności 
polityczne” pozwala na konstatację, iż w ujęciu ustrojodawcy traktowane jest ono jako 
forma udziału jednostki w życiu publicznym. W konsekwencji powinno być więc rozpa-
trywane przede wszystkim w kategoriach uczestnictwa obywateli w sprawowaniu suwe-
renności, a nie środków ochrony wolności i praw jednostki39. Należy je przy tym inter-
pretować w duchu prowolnościowym, a z obowiązkiem powstrzymywania się przez 
państwo w ingerowanie w sferę jego wykonywania ściśle powiązany jest wymóg jego 
ochrony, który – w porównaniu z regulacją konstytucyjną – może zostać podwyższony 
w drodze ustawy zwykłej40.

Wskazując na prawo petycji jako element partycypacji obywateli w działalności 
publicznej, Kazimierz Działocha podkreśla, że stanowi ono publiczne i samoistne prawo 
podmiotowe o charakterze roszczeniowym, które ma charakter gwarancyjny wobec in-
nych praw i wolności obywatelskich i które wraz z prawem obywatelskiej inicjatywy 

34 M. Jabłoński, Prawo składania petycji, wniosków i skarg (art. 63), [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, 
R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz Encyklopedyczny, Warszawa 
2009, s. 442.

35 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warsza-
wa 2008, s. 151.

36 B. Banaszak, Prawo obywateli..., op. cit.
37 A. Rytel-Warzocha, op. cit., s. 9.
38 Uzasadnienie do projektu ustawy o petycjach, druk nr 2135, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.

xsp?nr=2135 [dostęp 12.08.2015].
39 M. Florczak-Wątor, O potrzebie ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, „Zeszyty Praw-

nicze” 2013, nr 2(38), s. 28–29.
40 E. Wójcicka, Petycja w prawie konstytucyjnym państw współczesnych, „Ius Noum” 2008, nr 2, s. 2.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2135
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2135
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ustawodawczej oraz skargi konstytucyjnej miało zastąpić i wypełnić lukę zaistniałą na 
skutek odrzucenia w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego postulatu pra-
wa do partycypacji obywateli w działalności publicznej41. Z kolei Ryszard Piotrowski 
wskazuje, iż w ustawie zasadniczej prawo petycji pozostaje w ścisłym związku ze wspo-
mnianą we wstępie do Konstytucji RP zasadą dialogu społecznego, a jego unormowanie 
wśród praw politycznych wiąże je „z podmiotowością obywateli w demokratycznym 
państwie prawnym, która – w świetle ustawy zasadniczej – znajduje wyraz w prawie 
Narodu do bezpośredniego sprawowania władzy (art. 4 ust. 2 Konstytucji), a także 
w prawie do inicjowania projektów ustaw (art. 118 Konstytucji) oraz w prawie do udzia-
łu w referendum (art. 125 i 235 ust. 6 oraz art. 170 Konstytucji)”42.

Przywołane powyżej stanowiska doktryny wyjaśniające znaczenie terminu „pety-
cja” oraz określające charakter konstytucyjnego prawa petycji, o którym mowa w art. 63 
ustawy zasadniczej, pozwalają na skonstatowanie, że petycja stanowi wyraz udziału jed-
nostki w życiu publicznym, sprowadzający się do przyznania jej uprawnienia do wystą-
pienia do organów władzy publicznej oraz organizacji i instytucji społecznych w związku 
z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, któ-
re to wystąpienie ma stanowić asumpt do podjęcia postulowanych przez podmiot działań. 
Instytucji petycji nie można przy tym ograniczać wyłącznie do przekazywania władzy 
określonych informacji, ale zawsze trzeba łączyć z ukierunkowaniem takiego wystąpie-
nia na osiągnięcie pożądanego celu. W rezultacie istotę petycji można sprowadzić do 
następujących trzech elementów: a) przejawu uczestnictwa w życiu publicznym, b) wy-
stąpienia ukierunkowanego na osiągnięcie określonego celu, c) gwarancji braku represji. 
Niezasadne wydaje się konstruowanie pojęcia petycji wyłącznie na podstawie tego, że 
stanowi ona działanie zbiorowe. Obwiązujące przepisy Konstytucji RP nie wykluczają 
bowiem możliwości składania petycji indywidualnie i w jednostkowej sprawie43, a sama 
geneza niniejszej instytucji nie traktowała petycji wyłącznie jako wystąpienia zbiorowe-
go. Stąd zasadnie podkreśla Ewa Wójcicka, że „postulowane przez niektórych autorów 
rozwiązania zawężające petycję tylko do wystąpień zbiorowych są niepotrzebnym ogra-
niczeniem prawa petycji, które – oparte na zasadzie powszechności – od wieków dawały 
każdej jednostce możliwość zwrócenia się do władzy i przedstawienia swojej sprawy”44.

41 K. Działocha, Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, [w:] Pra-
wo petycji w ustawodawstwie polskim, „Opinie i Ekspertyzy” 2008, nr 85, s. 1–2.

42 R. Piotrowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych kierunków zmian legisla-
cyjnych w tym zakresie, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, „Opinie i Ekspertyzy” 2008, 
nr 85, s. 23–24.

43 M. Florczak-Wątor, op. cit., s. 30–31.
44 E. Wójcicka, Ocena regulacji konstytucyjnej prawa petycji – postulaty de lege ferenda, [w:] B. Bana-

szak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Wrocław 
2010, s. 238.
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Zaproponowane powyżej ujęcie wymaga właściwego ukształtowania petycji w po-
rządku prawnym w aspekcie wyartykułowanych cech, co – jak dowodzi polska praktyka 
– nie jest rzeczą łatwą. Zasadnie przy tym podkreśla N. Banaszak, że „trudno jest skon-
struować instytucję, której usytuowanie w systemie prawnym państwa czy organizacji 
międzynarodowej oraz sposób działania oparty na wypracowanych zasadach i kryte-
riach pozwoliłyby na możliwie najpełniejszą realizację obywatelskiego prawa”45.

Odnosząc się do pierwszego wskazanego przez autorkę elementu konstruującego 
instytucję petycji, należy zauważyć, że skoro ma ona stanowić wyraz partycypacji jed-
nostki w działalności publicznej, to powinna być ukształtowana w sposób szeroki, tzn. 
obejmujący wszystkie dziedziny aktywności państwa. Ponadto powinna być odformali-
zowana na tyle, aby nie ograniczać faktycznej możliwości wystąpienia, ale jednocześnie 
na tyle precyzyjnie określona, aby zapobiegać pieniactwu. W przeciwnym razie trudno 
mówić o efektywności tejże instytucji. Znamienne powinno być także stworzenie syste-
mu gwarancji rozpoznania petycji. Istotny jest bowiem ustrój i charakter podmiotów 
odpowiedzialnych za załatwianie petycji, a także to, na podstawie jakich procedur dzia-
łają, oraz czy istnieje system nadzorujący funkcjonowanie adresatów petycji w aspekcie 
ich rozpoznania46. Prawidłowe ukształtowanie instytucji petycji w porządku prawnym 
bez wątpienia wpłynie na wzrost jej atrakcyjności oraz przyczyni się do wzmocnienia tej 
formy aktywności i kontroli społecznej. Ponadto – jak zauważa N. Banaszak – może 
przynieść „bardziej znaczący postęp na drodze do demokratyzacji i tworzenia społe-
czeństwa obywatelskiego niż mnożenie instytucji sądowych”47.

Problematyka wzajemnej relacji petycji oraz skarg i wniosków3. 

Na tle ujętej wyżej definicji petycji oraz problematyki prawa petycji w systemie 
konstytucyjnym państwa nie sposób nie zastanowić się nad jej związkiem ze skargami 
oraz wnioskami, które także expressis verbis zostały wymienione w art. 63 ustawy za-
sadniczej. Bezspornie określenie tej relacji stanowiło i nadal stanowi nie lada wyzwanie 
dla doktryny, co, jak już wcześniej wskazano – wobec niedostatków legislacyjnych – 
prowadziło do kwalifikacji petycji albo jako wniosku, albo jako skargi. Ustalenie niniej-
szego związku nie jest również zadaniem prostym po przyjęciu ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach48, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób 
postępowania organów w tych sprawach. W jej treści próżno bowiem szukać regulacji, 
które wprost określałyby relację między petycjami a skargami czy wnioskami. Normuje 

45 N. Banaszak, Problematyka petycji..., op. cit., s. 16.
46 Ibidem, s. 14.
47 Ibidem, s. 16.
48 Dz. U. z 2014 r., poz. 1195, dalej ustawa.
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ona jedynie, że „przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany prze-
pisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej pod-
miotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej 
ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji ad-
resata petycji”49.

Rozwijając niniejszą kwestię, należy wskazać, iż w piśmiennictwie można spotkać 
pogląd, który traktuje petycję jako oddzielną i różną od skarg i wniosków instytucję, 
przypisując pojęciu petycji odrębne niż skardze czy wnioskowi znaczenie. Zdaniem Mo-
niki Florczak-Wątor, za takim rozumieniem niniejszego terminu mogłaby przemawiać 
interpretacja art. 233 ust. 1 Konstytucji RP. Przepis ten, określając, które konstytucyjne 
wolności i prawa nie podlegają ograniczeniom w czasie stanu wojennego lub wyjątko-
wego, przywołuje art. 63 ustawy zasadniczej, ale zaraz po nim w nawiasie – wskazując 
na jego treść – poprzestaje na wymienieniu tylko słowa „petycje”. Zdaniem tejże autor-
ki, przyjmując, że art. 233 ust. 1 ustawy zasadniczej celowo nie wspomina o skargach 
i wnioskach, można by dojść do konkluzji, że „prawo petycji jest silniej chronione niż 
prawo składania skarg i wniosków, a ponadto, że jest ono odrębne od tego ostatniego 
prawa i nie może być z nim utożsamiane”50. Oprócz tego, w jej ocenie za ewentualnym 
przyjęciem stanowiska o swoistej „wyższości” petycji nad skargami oraz wnioskami 
i zupełnie innym jej „ciężarze gatunkowym” mogłoby przemawiać także to, iż petycje 
zostały wymienione jako pierwsze w art. 63 Konstytucji RP 51.

Przywołany wyżej pogląd można jeszcze wzmocnić o taki argument, że w języku 
potocznym pojęcie petycji jest – jak podaje N. Banaszak – „bardziej dobitne w sferze 
werbalnej, ma charakter żądania o dużej dozie kategoryczności”52. Stanowiło to powód, 
dla którego w polskich realiach powojennych, mimo formalnego przywrócenia obowią-
zywania konstytucji marcowej z 1921 r., która w art. 107 statuowała prawo petycji, a nad-
to wymienienia prawa do wnoszenia petycji w Deklaracji Sejmu Ustawodawczego 
w Przedmiocie Realizacji Praw i Wolności Obywateli, zaniechano z czasem posługiwania 
się tym terminem, przystając na takie określenia, jak skarga, wniosek, zażalenie53. Pod-
staw do takiego działania należy poszukiwać w przeświadczeniu, że zarówno skargi, jak 
i wnioski czy zażalenia – będące nieograniczonym środkiem kontroli wszelkiej działalno-
ści – stanowią część prawa petycji, ale zawierają w sobie mniejszy ładunek kategorycz-
ności54. W konsekwencji w pierwotnej wersji art. 52 Konstytucji PRL ograniczono się do 

49 Art. 2 ust. 3 ustawy.
50 M. Florczak-Wątor, op. cit., s. 37–38.
51 Ibidem, s. 38.
52 N. Banaszak, Problematyka petycji..., op. cit., s. 13.
53 B. Banaszak, Prawo obywateli..., op. cit., s. 11–14.
54 E. Wójcicka, Przywrócenie instytucji..., op. cit., s. 33.
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wskazania, że obywatele mają prawo zwracania się do wszystkich organów państwowych 
ze skargami i zażaleniami, pomijając nazwę petycja55. Z kolei od roku 1976 w art. 9 i 86 
Konstytucji PRL mowa jest o wnioskach, zażaleniach i życzeniach, które miały stanowić 
„jeden z warunków urzeczywistniania zasady współdziałania organów władzy i admini-
stracji państwowej ze społeczeństwem przy wykonywaniu swoich zadań”56.

Nie może więc dziwić fakt, iż w trakcie prac konstytucyjnych postulowano unik-
nięcie zwrotu „skargi i wnioski”, wskazując na ich pejoratywne znaczenie oraz uwarun-
kowaną politycznie genezę posługiwania się nimi w aktach prawnych57. Jednocześnie 
w pracach tych – jak zauważa Anna Rytel-Warzocha – można dostrzec koncepcję postu-
lującą ujęcie petycji jako instytucji o ceremonialnym i okazałym charakterze przyznają-
cą możliwość zbiorowych wystąpień obywateli w doniosłych sprawach publicznych. 
Zamysł ten nie znalazł jednak uznania i odzwierciedlenia w tekście Konstytucji RP, 
w którym ustrojodawca prawo petycji zestawił z wnioskami i skargami, mnożąc tym 
samym wątpliwości co do ich znaczenia i celu58.

Zdaniem M. Florczak-Wątor, uznanie petycji za instytucję odrębną i niezależną od 
skarg i wniosków, nie stoi na przeszkodzie takiemu rozumieniu petycji, które niniejszy 
termin traktuje za nadrzędny wobec skarg i wniosków. W ujęciu tym przyjmuje się, że 
określone w art. 63 Konstytucji RP prawo petycji o charakterze politycznym obejmuje 
nie tylko skargi i wnioski, ale również inne wystąpienia do organów władzy publicznej, 
organizacji i instytucji społecznych. Wśród nich wymienić można m.in. postulaty, proś-
by, apele, żądania oraz rozmaite wystąpienia niebędące skargami lub wnioskami. W jej 
ocenie również takie ujęcie zagadnienia może znaleźć swoje uzasadnienie w brzmieniu 
przywołanego już art. 233 ust. 1 Konstytucji RP. Gdyby bowiem przyjąć, iż niniejsza 
regulacja ustawy zasadniczej wymienia w sposób hasłowy prawa i wolności, które nie 
podlegają ograniczeniu nawet po wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego, to 
wówczas uznać można, że użyte tam słowo „petycja” ma na celu określenie chronionego 
prawa, z którego można skorzystać m.in. przez składanie skarg i wniosków. Znaczenie 
to potwierdza także etymologia językowa niniejszego zwrotu oraz regulacje konstytu-
cyjne tej kwestii współczesnych państw59, które pojęcie petycji odnoszą do wszelkich 
wystąpień do władz niezależnie od nazwy60. Precyzując jej treść, B. Banaszak podaje, że 
może ona zawierać „elementy krytyki omawianych w niej zjawisk, propozycje zmian, 
reform, informacje mające spowodować podjęcie przez adresata działań pożądanych 

55 B. Banaszak, Prawo obywateli..., op. cit., s. 13–14.
56 J. Lang, Kilka refleksji na temat najnowszej historii regulacji prawa petycji, wniosków i skarg, „Studia 

Iuridica” 2003, nr XLII, s. 114.
57 M. Florczak-Wątor, op. cit., s. 28.
58 A. Rytel-Warzocha, op. cit., s. 10–11.
59 M. Florczak-Wątor, op. cit., s. 38–39.
60 E. Wójcicka, Ocena regulacji..., op. cit., s. 240.
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z punktu widzenia podmiotu zwracającego się do niego lub działań leżących w interesie 
osób trzecich lub interesie społecznym. Petycja może zawierać także pytanie skierowane 
do organu władzy publicznej”61.

W ocenie M. Florczak-Wątor, ujęcie petycji jako pojęcia nadrzędnego wobec skarg 
i wniosków podkreśla jego niezależność wobec tych ostatnich, przyznając mu dodatko-
we, własne, charakterystyczne dla niego treści. W rezultacie, jej zdaniem, na prawo pe-
tycji można spojrzeć w dwojaki sposób, tj. w aspekcie sensu stricto jako jednego z trzech 
wymienionych w art. 63 ustawy zasadniczej wystąpień oraz sensu largo traktującego 
petycję jako tzw. przez ustrojodawcę w art. 233 ust. 1 Konstytucji RP prawo konstytu-
cyjne62. To ostatnie ujęcie koresponduje z poglądem Wojciecha Sokolewicza, który 
przyjmował, że w świetle art. 63 ustawy zasadniczej prawo petycji obejmuje petycje 
w ścisłym tego słowa znaczeniu oraz wszelkie inne wystąpienia do władz niezależnie od 
ich przedmiotu i celu, w tym skargi i wnioski. Ujmował to jako petycje i wystąpienia 
pokrewne63. Podobne stanowisko wyraża także E. Wójcicka. Według jej opinii, jakkol-
wiek z założenia racjonalnego prawodawcy wynika, że celowo w art. 63 Konstytucji RP 
posłużył się on obok wniosków i skarg pojęciem petycji, to jednak brak wyraźnej grani-
cy między niniejszymi wystąpieniami i związane z tym trudności w uchwyceniu różnic 
między nimi, jak również częste nakładanie się ich zakresów przedmiotowych, pozwa-
lają na konstatację, iż wywodzą się one z jednego źródła, jakim jest prawo petycji64.

Obie przedstawione przez M. Florczak-Wątor koncepcje stanowią o traktowaniu 
petycji jako instytucji samoistnej wobec skarg i wniosków, wykazującej odrębne cechy. 
Tak też petycja postrzegana jest przez większość doktryny, a jej utożsamianie ze skarga-
mi czy wnioskami aktualnie zdaje się wynikać wyłącznie już tylko z istniejących w tym 
przedmiocie przez niemal 17 lat niedostatków legislacyjnych wyrażających się brakiem 
na gruncie ustawowym regulacji w zakresie przedmiotu petycji, w tym zaniechania 
unormowania kwestii ich składania oraz rozpoznawania. Nadmienić tu jednak należy, że 
przyjęte przez polskiego ustrojodawcę w art. 63 Konstytucji RP rozwiązanie nie jest 
odosobnione, gdyż również ustawy zasadnicze Bułgarii, Chorwacji oraz Wysp Zielone-
go Przylądka obok petycji wymieniają skargi i wnioski, nie precyzując jednocześnie 
występujących między nimi różnic65.

61 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 323.
62 M. Florczak-Wątor, O potrzebie ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, „Zeszyty Praw-

nicze” 2013, nr 2(38), s. 39–40.
63 W. Sokolewicz, op. cit., s. 3–4.
64 E. Wójcicka, Ocena regulacji..., op. cit., s. 240.
65 E. Wójcicka, Petycja w prawie..., op. cit., s. 29.
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Elementy wspólne petycji, skarg i wniosków4. 

Przyjęcie poglądu, że instytucja petycji ma odrębny wobec skarg i wniosków cha-
rakter, nie stoi na przeszkodzie uznaniu, iż posiada z nimi cechy wspólne. Skoro bo-
wiem wszystkie te trzy wystąpienia mają tożsame źródło, jakim jest prawo petycji 
o charakterze politycznym, to muszą również posiadać pewne zbieżne elementy. Wśród 
nich najistotniejsze jest to, że realizują zbliżony cel, jakim jest modyfikacja działalności, 
organizacji oraz funkcjonowania organów władzy publicznej, do których są kierowane 
oraz doprowadzenie do zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej podmiotu występujące-
go. Asumptem do sięgnięcia po nie jest – jak zauważają J. Juchniewicz i M. Kazimier-
czuk – odpowiednia „chęć wywarcia wpływu na podejmowane przez adresata działa-
nia, dążenie do wprowadzenia zmian pożądanych z punktu widzenia jednostki, a także 
poinformowanie ich adresatów o dostrzeżonych nieprawidłowościach, błędach, uchy-
bieniach”66.

Elementem łączącym petycje, skargi i wnioski, będące przejawem trzech różnych 
sposobów realizacji konstytucyjnego prawa petycji, jest też to, że art. 63 ustawy zasad-
niczej analogicznie określa zarówno podmiot, który może z nich skorzystać, jak również 
adresata tych wystąpień. Zgodnie bowiem z jego brzmieniem każdy może wystąpić 
z petycją, skargą i wnioskiem do organu władzy publicznej lub organizacji i instytucji 
społecznej wykonującej zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Jak już 
wspomniano, w świetle powyższego przepisu Konstytucji RP nie wydaje się zasadne 
rozróżnianie petycji od wniosku, kierując się wyłącznie takim kryterium, iż prawo wy-
stępowania z wnioskiem ma charakter indywidualny, natomiast petycji – zbiorowy. Brak 
prawnej możliwości dokonywania takiej cezury potwierdza obecnie również treść art. 2 
ust. 1 ustawy o petycjach z 2014 r., która stanowi, że „Petycja może być złożona przez 
osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub 
grupę tych podmiotów”. Tak ujęty zakres podmiotowy, brzmienie art. 63 Konstytucji 
oraz domniemanie zgodności regulacji ustawowej z Konstytucją ewidentnie rozstrzyga-
ją spory co do prawnej możliwości złożenia petycji indywidualnie.

Ponadto żadne z niniejszych trzech wystąpień nie jest łączone z koniecznością le-
gitymowania się przez występującego interesem prawnym67. Noszący się z zamiarem 
skorzystania z nich podmiot nie musi więc wykazać, że jego przekonanie co do koniecz-
ności powstrzymania organów od określonych działań lub przeciwnie – zasadność zmo-
bilizowania ich do podjęcia stosownej aktywności – znajduje swoje odzwierciedlenie 

66 J. Juchniewicz, M. Kazimierczuk, op. cit., wyd. 2, s. 148.
67 A. Matan, Komentarz do art. 221 k.p.a., [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowa-

nia administracyjnego. Komentarz. Tom II, Warszawa 2010, s. 477.
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w obowiązującym prawie i przez to jest chroniony68. Potwierdza to szeroki i powszech-
ny charakter tychże instytucji. Podstawę legitymacji do złożenia każdego z niniejszych 
wystąpień stanowi tu wystosowanie ich odpowiednio w interesie publicznym (społecz-
nym, ogólnym), własnym (indywidualnym) lub innej osoby trzeciej, ale za jej wyraźną 
i niebudzącą wątpliwości zgodą69. W przypadku petycji prawodawca wskazał wprost 
w przepisach ustawy na konieczność złożenia takiej zgody w formie pisemnej albo za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej70. Analogicznego przepisu brak przy regu-
lacjach poświęconych skargom i wnioskom.

W kwestii natomiast adresata określonych w art. 63 Konstytucji RP wystąpień, to 
przepisy k.p.a. regulujące zasady i tryb składania skarg oraz wniosków precyzują, że 
wystąpienia te mogą być wnoszone do organów państwowych, organów jednostek sa-
morządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz or-
ganizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami 
zleconymi z zakresu administracji publicznej71. Takiego uszczegółowienia brak jest 
w ustawie o petycjach, która w tej kwestii stanowi dosłowne powtórzenie regulacji kon-
stytucyjnej72.

Inną cechą wspólną petycji, skarg i wniosków jest to, iż tryb ich rozpoznania po-
winna określać ustawa73, z tym że wniesienie każdego z tych wystąpień powinno skutko-
wać udzieleniem odpowiedzi przez adresata, zawierającej odniesienie się do informacji 
przekazanych przez występującego oraz wskazanie, czy i jakie działania podjęto74. Obo-
wiązujące w tej kwestii postanowienia k.p.a. oraz ustawy o petycjach wychodzą naprze-
ciw niniejszym oczekiwaniom. W przypadku skarg i wniosków art. 237 § 3 oraz art. 244 
§ 2 k.p.a. stanowią, że o sposobie załatwienia skargi należy zawiadomić skarżącego, 
natomiast o sposobie załatwienia wniosku wnioskodawcą. Zawiadomienia te powinny 
zawierać takie elementy, jak: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki 
sposób skarga lub wniosek zostały załatwione, podpis z podaniem imienia, nazwiska 
i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi (wniosku). Jeżeli 
zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu75. Z kolei w przypadku petycji obowiązek zawiadomienia 
wnoszącego na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej o sposobie jej 

68 J. Zimmerman, Prawo administracyjne, Warszawa 2014, s. 312–313.
69 A. Matan, op. cit., s. 478.
70 Art. 5 ust. 2 ustawy.
71 Por. art. 221 § 1 i 2 k.p.a.
72 Art. 2 ust. 1 ustawy.
73 M. Florczak-Wątor, op. cit., s. 29.
74 M. Jabłoński, Prawo składania petycji..., op. cit., s. 443.
75 Art. 238 § 1 k.p.a. w zw. z art. 247 k.p.a.
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załatwienia wynika z art. 13, który nadto wymaga, aby zawiadomienie to zawierało uza-
sadnienie.

Wszystkie trzy wystąpienia nie zastępują również środków ochrony wolności 
i praw konstytucyjnych, ale je uzupełniają76. Zarówno petycja, jak i skarga czy i wniosek 
nie mogą też służyć inicjowaniu postępowania sądowego77. Prawo petycji – jak wskazu-
je E. Wójcicka – „ma uzupełniający charakter wobec swoistych procedur parlamentar-
nych, sądowych lub administracyjnych. Dlatego też jego zasięg jest ograniczony do 
tego, co jest najściślej dyskrecjonalne lub uznaniowe, do tego wszystkiego, co nie po-
winno być przedmiotem szczególnie unormowanego postępowania”78. Podobnie rzecz 
się ma z instytucją skarg i wniosków. Określone w dziale VIII k.p.a. postępowanie skar-
gowo-wnioskowe ma charakter uproszczony i pomyślane zostało jako swoiste uzupeł-
nienie postępowania administracyjnego79. Przejawia się to m.in. w przyznaniu pierw-
szeństwa postępowaniu ogólnemu, w sytuacji wystąpienia konkurencyjności tegoż 
postępowania z postępowaniem skargowo-wnioskowym80.

Stypizowane w art. 63 Konstytucji RP wystąpienia stanowią jeszcze jedną możli-
wość zareagowania w sytuacji, gdy organy władzy publicznej oraz organizacje czy in-
stytucje społeczne w związku z zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej 
wykonują powierzone im obowiązki w sposób niespełniający oczekiwań podmiotów 
bezpośrednio tym zainteresowanych. Dzięki możliwości złożenia petycji, skargi czy 
wniosku jednostka nie jest bezradna w takiej sytuacji, gdyż przysługują jej instrumenty 
sygnalizowania swojego stanowiska określonym podmiotom, które z racji pełnionej 
funkcji mogą podejmować skuteczne działania zmierzające do zaistnienia stanu rzecz 
zgodnie z oczekiwaniami występującego81.

Wpływają także na podniesienie standardów funkcjonowania określonych instytu-
cji w sferze działalności administracyjnej, przyczyniając się do podniesienia ich aktyw-
ności oraz rzetelności. Jednocześnie stanowią instrument inicjatywy obywatelskiej82. Jest 
to przede wszystkim nie do przecenienia w sytuacji, gdy określona sprawa dotyczy kwe-
stii ochrony wolności i praw jednostki, a zwłaszcza problematyki ich ograniczeń. Szcze-
gólnie skarga traktowana jest jako niezbędna i wyjątkowo użyteczna forma społecznej 

76 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., s. 325.
77 Ibidem.
78 E. Wójcicka, Ocena regulacji..., op. cit., s. 246.
79 A. Wróbel, Komentarz do art. 2 k.p.a., [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administra-

cyjnego. Komentarz., Warszawa 2009, s. 83.
80 K. Wojciechowska, op. cit., s. 870.
81 Wyrok NSA z dnia 13 maja 2015 r., I OSK 1313/14, CBOSA (11.06.2015).
82 J. Borkowski, Skargi i wnioski, op. cit., s. 826.
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kontroli działalności aparatu administracyjnego, a to z tego względu, że wykonywana 
jest bezpośrednio przez jednostkę83.

Swoista atrakcyjność wymienionych w Konstytucji RP wystąpień przejawia się 
w stosunkowo łatwym do nich dostępie, a to potwierdza założenie co do ich powszech-
ności. Tu szczególnie istotne jest to, że nie zostały określone żadne terminy ograniczają-
ce prawo do składania petycji, skargi i wniosków. Mogą one być więc składane w do-
wolnym czasie. Brak jest także ograniczeń ilościowych przy składaniu niniejszych 
wystąpień84, a określona w art. 12 ustawy o petycjach możliwość pozostawienia petycji 
bez rozpoznania, w sytuacji gdy jej przedmiot jest tożsamy co innej, uprzednio już roz-
poznanej oraz nie powołano się w niej na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi 
właściwemu do rozpatrzenia petycji, ma przeciwdziałać nadużywaniu niniejszej instytu-
cji. Jego celem jest bowiem „zapobieżenie wielokrotnemu rozpatrywaniu tych samych 
spraw, spowodowanych uporczywym wnoszeniem petycji niezawierających żadnych 
nowych treści, lecz ponawianych z niewiedzy lub pobudek pieniackich”85. Na gruncie 
k.p.a. odpowiednikiem tejże regulacji jest art. 23986.

Wreszcie wskazać należy, że odpowiednio na zawiadomienie o rozpatrzeniu pety-
cji, skargi czy wniosku nie przysługuje możliwość uruchomienia kontroli instancyjnej, 
a samo zawiadomienie stanowi czynność materialno-techniczną87. Czynności organów 
przy ich rozpatrywaniu nie podlegają także kontroli sądów administracyjnych, które 
„sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji pu-
blicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał or-
ganów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów admini-
stracji rządowej”88.

Rozwijając i precyzując określony przez ustrojodawcę model funkcjonowania  
sądownictwa administracyjnego prawodawca – przede wszystkim w art. 3 § 2 ustawy 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi89 – wskazał, że sądy admini-
stracyjne rozpoznają skargi na takie formy działania administracji, jak: decyzje admini-
stracyjne, wyliczone enumeratywnie postanowienia90, inne akty lub czynności z zakresu 

83 Ibidem.
84 K. Wojciechowska, op. cit., s. 870.
85 Uzasadnienie do projektu ustawy o petycjach, op. cit.
86 Stanowi on, że: „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 

bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z od-
powiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”.

87 K. Wojciechowska, op. cit., s. 869.
88 Art. 184 Konstytucji RP.
89 Dz. U. z 2015 r, poz. 658, dalej p.p.s.a.
90 T.j. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie, postanowienia 

kończące postępowanie, postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, postanowienia wydane w po-
stępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie z wyłączeniem postanowień 



74

Malwina Jaworska

administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepi-
sów prawa, interpretacje podatkowe, rozstrzygnięcia nadzorcze, akty prawa miejscowego 
oraz inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków podejmowa-
ne w sprawach z zakresu administracji publicznej. Ponadto orzekają w sprawach skarg na 
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w określonych ustawą przypad-
kach, a także w sprawach ze skarg na niewykonanie wyroku sądu administracyjnego91.

Brzmienie przepisów kształtujących właściwość rzeczową sądów administracyj-
nych bezsprzecznie pozwala na konstatację, że sądy te niezależnie od tego, jaką formę 
przybierze udzielona występującemu odpowiedź na złożoną przez niego petycję, skargę 
lub wniosek, nie są właściwe do przeprowadzenia kontroli postępowania poprzedzające-
go ich rozpatrzenie. Podmiotowi nie przysługuje możliwość zaskarżenia do sądu admi-
nistracyjnego niesatysfakcjonującej go odpowiedzi na złożone wystąpienie92, także 
wówczas gdy rozpatrzenie skargi wniesionej na podstawie działu VIII przyjęło formę 
uchwały rady gminy.

Brak kontroli sądowej w niniejszym przypadku wynika przede wszystkim z tego, 
że sądy administracyjne nie stanowią organów kontroli zewnętrznej nad administracją 
publiczną, ale w założeniu ustrojodawcy pomyślane zostały jako wyodrębniona część 
władzy sądowniczej, której celem jest ochrona wolności i praw jednostki w stosunkach 
z administracją publiczną. Ukierunkowana jest ona na ochronę praw podmiotowych jed-
nostki oraz związane z tym budowanie i utrwalanie zasady państwa prawa i wyprowa-
dzanych z niej standardów93. Sądy administracyjne, będąc powołane do sprawowania 
wymiaru sprawiedliwości, mają za zadanie rozstrzygać spory o prawo, a zatem przyczy-
niać się „do kształtowania sumy aktualnie obowiązujących uprawnień lub obowiązków 
poszczególnych podmiotów działających w obrębie prawa administracyjnego”94, a nie 

wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest sta-
nowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

91 Art. 3 § 2 pkt 8 i 9 oraz art. 154 p.p.s.a.
92 Pogląd ten znajduje swoje uzasadnienie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Dla przykładu nale-

ży tu przywołać m.in.: postanowienie NSA z dnia 15 maja 2009 r., I OZ 5199/09, CBOSA (11.06.2015); 
Postanowienie NSA z dnia 16 listopada 2011 r., I OSK 1340/11, CBOSA (11.06.2015); Postanowienie 
NSA z dnia 19 stycznia 2012 r., II OSK 2692/11, CBOSA (11.06.2015); Postanowienie NSA z dnia 
21 grudnia 2010 r., II OSK 2389/10, CBOSA (11.06.2015); Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 
1 czerwca 2009 r., II SA/Wa 629/09, CBOSA (11.06.2015); Postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 
7 października 2014 r., IV SA/Wr 622/14, CBOSA (11.06.2015); Postanowienie WSA w Gorzowie Wiel-
kopolskim z dnia 27 czerwca 2012 r., II SA/Go 454/12, CBOSA (11.06.2015).

93 J. Trzciński, Sądownictwo administracyjne jako gwarant ochrony wolności i praw jednostki, [w:] A. Szmyt 
(red.), Trzecia władza. Sądy i Trybunały, Warszawa 2005, s. 127–128; M. Masternak-Kubiak, Komentarz 
do art. 1, [w:] M. Masternak-Kubiak, T. Kuczyński, Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Komen-
tarz, Warszawa 2009, s. 14–15.

94 J. Zimmermann, Z podstawowych zagadnień sądownictwa administracyjnego, [w:] J. Góral, R. Hausner, 
J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, 
Warszawa 2005, s. 492.
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pełnić nadzór nad administracją z punktu widzenia jej legalnego, celowego i skuteczne-
go działania w imię dobra wspólnego95. Skoro zatem postępowanie w sprawie petycji, 
skarg i wniosków nie jest ukierunkowane na rozstrzygnięcie zaistniałego w sprawie spo-
ru co do sfery wolności i praw jednostki, czyli nie ma charakteru jurysdykcyjnego, to 
brak jest podstaw do rozszerzania kognicji sądów administracyjnych na te obszary.

Petycja jako wystąpienie niezależne wobec skarg i wniosków5. 

Akcentując z kolei w literaturze przedmiotu odrębność petycji od skarg i wnio-
sków, autorzy wskazują na różne aspekty różnicujące niniejsze wystąpienia. Spotkać 
można przy tym, oczywiście, także głosy, które uznają, że nie istnieje przedmiotowa 
odmienność między petycją a wnioskiem, a jedynym elementem rozgraniczającym te 
wystąpienia jest to, że ta pierwsza ma charakter zbiorczy96. Warto także przywołać po-
gląd Adama Jaroszyńskiego, zdaniem którego wymienienie w art. 63 Konstytucji RP 
petycji obok wniosków i skarg stanowi tylko „pewien ozdobnik, pozbawiony własnej 
treści normatywnej”, gdyż od strony językowej nie ma większej różnicy co do znaczenia 
petycji i wniosku97.

Inny pogląd prezentuje M. Jabłoński, który – wyróżniając petycje indywidualne 
i zbiorowe, a także petycje wnoszone we własnym interesie prawnym i faktycznym oraz 
petycje wnoszone w interesie publicznym – wskazywał, że „elementem, który w pewien 
sposób różnicuje instytucje petycji od skarg lub wniosku, jest zawężenie przedmiotu 
tego pierwszego wystąpienia do spraw publicznych lub takich, które dotyczą szerszego 
społecznego interesu”98. Za wniosek uznaje przy tym wystąpienie ukierunkowane na 
wskazanie propozycji usprawnienia działania podmiotów, do których jest adresowany, 
albo też mające na celu zmianę istniejącego stanu prawnego lub faktycznego, natomiast 
pod pojęciem skargi rozumie wystąpienie będące krytyką określonych zachowań, prak-
tyk lub zjawisk, które w sposób bezpośredni lub pośredni dosięgają występującego, 
skierowane do podmiotu odpowiedzialnego lub do jednostki nad nim nadrzędnej99. Z ko-
lei R. Piotrowski wskazuje, że petycję od wniosku różni to, iż pozostaje ona w ścisłym 
związku z celem oscylującym wokół przekonania adresata do zajęcia określonego stano-
wiska lub podjęcia konkretnej decyzji, podczas gdy wniosek obejmuje propozycję roz-
wiązania problemu lub też podjęcia decyzji. Skarga zaś łączy w sobie żądanie usunięcia 

95 M. Masternak-Kubiak, op. cit.
96 Np. W. Orłowski, op. cit., s. 159; J. Juchniewicz, M. Kazimierczuk, op. cit., wyd. 2, s. 148, s. 148–149; 

W. Sokolewicz, op. cit., s. 4.
97 A. Jaroszyński, Opinia w sprawie projektu ustawy o petycjach, „Opinie i ekspertyzy” 2009, nr 115, 

s. 10.
98 M. Jabłoński, Prawo składania petycji..., op. cit., s. 443.
99 Ibidem.
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określonych w niej nieprawidłowości100. Podobnie rzecz ujmuje P. Winczorek, podając, 
że wniosek to nic innego jak propozycja rozwiązania problemu w sposób wskazany 
przez wnioskodawcę, natomiast skarga w swej treści wymienia nieprawidłowości czyje-
goś działania oraz zawiera żądanie ich usunięcia, naprawienia szkody oraz ukarania win-
nych101. Na krytyczny charakter skargi, której przedmiotem może być w szczególności 
zaniechanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy, naruszenie pra-
worządności lub słusznych interesów jednostki, a nadto przewlekłe lub biurokratyczne 
załatwianie spraw, wskazuje również B. Banaszak. Z kolei przez wniosek rozumie on 
wystąpienie jednostki lub grupy osób zmierzające do wprowadzenia nowych rozwiązań, 
innowacji lub ulepszenia funkcjonowania podmiotów, do których jest adresowany, a tak-
że wystąpienie ukierunkowane na zmianę stanu prawnego. Jego przedmiotem może być 
ulepszenie organizacji, wzmocnienie praworządności, usprawnienie pracy, zapobieganie 
nadużyciom, ochrona własności czy też korzystniejsze zaspokajanie potrzeb ludności102. 
Wojciech Orłowski różnicę między wnioskiem a skargą upatruje w tym, że skarga wno-
szona jest przeciwko będącym w toku działaniom, czynnościom zakończonym lub ist-
niejącym sytuacjom, takim jak np. stan bezczynności organu, podczas gdy wniosek za-
wsze przekładany jest na przyszłość. Jego elementem charakterystycznym jest swoista 
„ofensywność w ochronie praw i interesów jednostki wynikająca z tego, że wniosek 
zmierza do zmian w organizacji lub w stanie prawnym”103.

Z powyższego wynika więc, iż w zasadzie w nauce prawa konstytucyjnego nie ma 
wątpliwości co do charakteru skarg, a czynione w tej kwestii rozważania korespondują 
w znacznej mierze z ujęciem instytucji skargi w k.p.a.104, która to w art. 227 expressis 
verbis określa, co może stanowić przedmiot tegoż wystąpienia. W tym aspekcie rozróż-
nienie skargi od petycji nie budzi takich wątpliwości, jak rozgraniczenie petycji od 
wniosków. Nie bez powodu w doktrynie panuje przekonanie, że te dwa wystąpienia po-
zostają wobec siebie pod względem treściowym najbardziej zbliżone105, co też mocno 
utrudnia ich rozgraniczenie.

Uchwalenie ustawy o petycjach oraz znowelizowanie art. 221 k.p.a. po części 
rozwiązuje niniejszy problem. Podkreśla bowiem, że petycja stanowi odrębną i nieza-
leżną od skarg i wniosków instytucję. Jej ujęcie w osobny akt bez wątpienia uwypukla 

100 R. Piotrowski, op. cit., s. 24.
101 P. Winczorek, op. cit.
102 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, op. cit., s. 324–325.
103 W. Orłowski, op. cit., s. 160.
104 P. Kuczma, op. cit., s. 506.
105 J. Juchniewicz, M. Kazimierczuk, op. cit., wyd. 2, s. 148, s. 148–149.
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doniosłość prawa petycji w demokratycznym państwie prawa, a także służy jego upo-
wszechnieniu106.

Samoistność petycji wobec skarg i wniosków przejawia się jednak nie tylko w od-
rębnym uregulowaniu zasad jej składania i rozpoznawania w osobnej ustawie, ale rów-
nież w zakreśleniu jej przedmiotu. Tu przede wszystkim nadmienić należy, że w przepi-
sie art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach określającym co może być przedmiotem petycji, na 
uwagę zasługuje swoiste utożsamienie petycji z żądaniem, co w warstwie lingwistycznej 
odbiega od terminu propozycja, który – jak wynika z powyżej przywołanych poglądów 
doktryny – w znacznej części konstruuje pojęcie wniosku. Nadaje to petycji w porówna-
niu z wnioskiem większą dozę kategoryczności.

Ustawowe ujęcie przedmiotu petycji pozwala również na konstatację, że zakresem 
żądania petycji objęto zarówno działania o charakterze legislacyjnym (zmiana przepi-
sów prawa), jak też związane z podjęciem rozstrzygnięcia lub innej aktywności w okre-
ślonej sprawie. Zastanawiające tu jednak może być to, jak należy rozumieć określony 
tam zwrot „podjęcie rozstrzygnięcia”. Ponieważ postępowanie w sprawie rozpoznania 
petycji nie ma charakteru jurysdykcyjnego, nie należy określenia tego łączyć z wyda-
niem aktu kończącego konkretną sprawę, np. decyzji administracyjnej rozumianej jako 
kwalifikowany akt administracyjny, stanowiący przejaw woli administracji w państwie, 
wydany na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, o charakterze władczym 
i zewnętrznym, rozstrzygający konkretną sprawę, konkretnie określonej osoby fizycznej 
lub prawnej w postępowaniu unormowanym przez przepisy procesowe107.

Podejmując w art. 2 ust. 3 niniejszej ustawy próbę zdefiniowania petycji, ustawo-
dawca wskazał, iż powinna ona dotyczyć spraw dotyczących podmiotu ją wnoszącego, 
życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspól-
nego. Niniejsze brzmienie nie może stanowić podstawy do formułowania zarzutu co do 
niezgodnego z art. 63 Konstytucji RP zawężenia przedmiotu petycji przez przyznanie 
możliwości ich składania tylko w interesie publicznym. Przyjęte rozwiązanie akcentuje 
bowiem, że przedmiot petycji powinien dotyczyć spraw z zakresu życia zbiorowego oraz 
wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, dopuszczając 
jednocześnie możliwość składania petycji w innych sprawach. Tym samym z brzmienia 

106 Opinia Instytutu Spraw Publicznych dotycząca projektu ustawy o petycja (druk 1036), s. 2, http://www.
isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Prawa%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/Opinia-
ISPoprojekcieustawyopetycjach26012011OST....pdf [dostęp 12.08.2015].

107 Por. Uchwała SN z dnia 5 lutego 1988 r., III AZP 1/88, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 30 czerwca 2009 r., IIGSK 1049/08. Jednym z bezwzględnych elementów decyzji i właściwie jej 
sednem pozostaje rozstrzygnięcie, które sprowadza się do ustalenia prawa, usunięcia sporu co do niego 
lub o jego tworzeniu na rzecz określonych podmiotów, jak również zakończenia postępowania w danej 
instancji bez orzekania w sprawie co do istoty (J. Borkowski, Decyzje, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, 
op. cit., s. 509).

http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Prawa%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/OpiniaISPoprojekcieustawyopetycjach26012011OST....pdf
http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Prawa%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/OpiniaISPoprojekcieustawyopetycjach26012011OST....pdf
http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Prawa%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/OpiniaISPoprojekcieustawyopetycjach26012011OST....pdf
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przywołanej regulacji wynika, iż wystąpienie z petycją może, ale nie musi łączyć się 
z interesem publicznym. Stąd elementem różnicującym ją nie może być wyłącznie to, że 
w porównaniu z wnioskiem ma ona pod względem przedmiotowym szerszy kontekst 
społeczny, chociaż aspekt ten stanowi istotny element instytucji petycji. Jest bowiem 
instrumentem troski o dobro wspólne i można w niej upatrywać inspirację do zwiększo-
nej aktywność w życiu określonej społeczności. Na petycję można przy tym spojrzeć 
również jako na środek łączący ludzi w szersze grono, które ma wspólny cel, z czego 
zdawał sobie sprawę prawodawca, przyjmując w ustawie z 2014 r. możliwość ujawnie-
nia na stronie internetowej instytucji rozpatrującej petycję danych osobowych podmio-
tów ją wnoszących108. W uzasadnieniu do tego założenia podał, iż „ze względu na to, że 
przedmiotem petycji mogą być sprawy dotyczące między innymi życia zbiorowego lub 
wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego ujawnienie tożsa-
mości osoby składającej petycję w danej sprawie może przyczynić się do zwiększenia 
aktywności innych osób w tym zakresie, a tym samym zwiększenia udziału społeczeń-
stwa w życiu publicznym”109.

Abstrahując już jednak od regulacji ustawowych, przyjąć trzeba, że niewątpliwie 
petycja jako odrębne wystąpienie zawiera własne treści, nieodpowiadające pod wzglę-
dem przedmiotowym nie tylko skardze, ale również wnioskowi, który stanowi instytucję 
mającą – generalnie rzecz ujmując – przyczynić się do unowocześnienia i usprawnienia 
funkcjonowania organów władzy publicznej oraz organizacji i instytucji społecznych 
w związku z zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, co w następstwie 
podjętych działań ma służyć wzmocnieniu praworządności, ochronie własności, zapo-
bieganiu nadużyciom oraz lepszemu zaspokajaniu potrzeb ludności. Petycja ma z kolei 
na celu bezpośrednie oddziaływanie na władze oraz organizacje i instytucje społeczne 
w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji pu-
blicznej, które należy łączyć z upominaniem się o podjęcie przez nią określonych i ocze-
kiwanych przez występującego z petycją działań. Jest zatem w porównaniu z wnioskiem 
swoistym roszczeniem sobie prawa do sprecyzowanego w niej zachowania adresatów. 
Takiego charakteru nie ma wniosek, gdyż ten należy kwalifikować jako propozycję, po-
mysł, inicjatywę czy też podpowiedź ukierunkowaną na rozwiązanie występującego 
problemu lub zreformowanie istniejącego stanu prawnego lub faktycznego.

Na zakończenie należy jeszcze zauważyć, że – jak słusznie podkreślił P. Kuczma 
– możliwa jest sytuacja, w której wystąpienie ma charakter hybrydowy. Wówczas za-
wiera ono w sobie elementy petycji, skargi oraz wniosku110. Aktualnie wystąpienie takie 

108 Art. 4 ust. 3 ustawy.
109 Uzasadnienie do projektu ustawy o petycjach, op. cit.
110 P. Kuczma, op. cit., s. 506.
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w aspekcie praktycznym może stwarzać znaczne problemy, gdyż podlegać będzie róż-
nym zasadom nadania im biegu, a w konsekwencji i rozpoznania. Konieczne jest jednak 
w takiej sytuacji – oczywiście jeżeli pozwalają na to okoliczności stanu faktycznego 
– wyodrębnienie i rozpoznanie każdego z tych wystąpień, a w przypadku gdy ich treść 
budzi wątpliwości, dopytanie w tym przedmiocie o zamiar podmiotu występującego. 
Rozwiązanie przeciwne – dopuszczające traktowanie takiego wystąpienia tylko jako 
jednego i odpowiednie jego zakwalifikowanie jako skargi, wniosku lub petycji tylko 
przez wzgląd na to, które spośród ich charakterystycznych cech w nim przeważają – mo-
głoby prowadzić do nieuprawnionego ograniczenia określonego w art. 63 Konstytucji 
RP prawa. Istotne jest jednak przy tym to, aby przed odpowiednim rozdzieleniem tychże 
wystąpień i nadaniem im właściwego biegu organy, otrzymując każde pismo, które trak-
towane jest przez wnoszącego je jako skarga, wniosek lub petycja, przede wszystkim 
pochyliły się nad tym, czy nie dotyczy ono sprawy, która rozpoznawana jest w innym, 
sformalizowanym postępowaniu111. Pamiętać bowiem trzeba, że postępowanie jurys-
dykcyjne ma pierwszeństwo i nie może być zastępowane rozwiązaniami z zakresu regu-
lacji petycji, skarg lub wniosków.

Podsumowanie6. 

Reasumując, należy zauważyć, że przyjęte w polskim porządku prawnym na grun-
cie Konstytucji z 1997 r. rozwiązania w zakresie prawa petycji stanowią oczywistą kon-
sekwencję jego przywrócenia po zaistniałych przemianach ustrojowych. Występujące 
przy tym kontrowersje i spory, jakie pojawiły się w toku prac nad ustawą zasadniczą, 
w istotnej części dotyczyły problematyki adekwatnego ujęcia zagadnienia petycji w kon-
tekście występujących w praktyce takich określeń, jak wniosek czy skarga. Analiza za-
prezentowanych poglądów oraz porównanie regulacji prawa petycji w ustawach konsty-
tucyjnych innych państw demokratycznych pozwala na konstatację, że prawo petycji 
chociaż nie jest w pierwszej kolejności ukierunkowane na ochronę wolności i praw jed-
nostki, to jednak jest jednym z istotnych i mających szerszy kontekst historyczny upraw-
nień jednostki. W zasadzie aktualnie trudno byłoby mówić o państwach demokratycz-
nych, które w swych systemach prawnych nie zawierałyby regulacji gwarantujących 
skorzystanie z niniejszego uprawnienia w możliwie najszerszym aspekcie. Ów bowiem 
powszechny i wolny od jakichkolwiek represji czynnik stanowi kluczowy element ni-
niejszego prawa. Z tego też względu, dokonując porównania instytucji petycji na tle 

111 Omawiając instytucję skarg i wniosków, pogląd taki prezentuje Krzysztof Chorąży. (Zob. K. Chorąży, 
Postępowanie w sprawach skarg, wniosków i petycji, [w:] K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel (red.), Postę-
powanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2009, s. 187). Zdaniem au-
torki, nie ma jednak przeszkód, aby odnosić go również do petycji.
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funkcjonujących w obrocie prawnym regulacji skarg i wniosków, zasadne zdaje się 
przyjęcie, iż wszystkie te trzy wystąpienia do organów władzy publicznej oraz do orga-
nizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleco-
nymi z zakresu administracji publicznej wpisują się przede wszystkim w potrzebę za-
pewnienia jednostce, czy większej zbiorowości, skutecznych instrumentów, za pomocą 
których w sposób stosunkowo łatwy będą mogły zwrócić uwagę na występujące proble-
my, zjawiska z jednoczesną gwarancją udzielenia na nie odpowiedzi. Potwierdza to, że 
niniejsze środki stanowią swoiste formy dialogu z organami państwowymi.

Potrzeba jednak zapewnienia w demokratycznym państwie prawa odpowiednich 
i zgodnych z oczekiwaniami społecznymi mechanizmów rozpatrywania takich inter-
wencji wiąże się z obowiązkiem sprecyzowania, w jakiej sytuacji i w jakim trybie moż-
liwe jest zainicjowanie każdego z nich. Określenie to powinno być przy tym zupełne i na 
tyle klarowane, aby nie budziło większych wątpliwości oraz problemów w praktyce.

Powyższego – jak wskazano w niniejszej publikacji – zabrakło w polskim porząd-
ku prawnym, co też przez lata zrodziło na gruncie doktrynalnym znaczne kontrowersje 
względem właściwego pojmowania petycji, skarg oraz wniosków. Zauważyć jednak na-
leży, że zarówno ujęcie utożsamiające pod względem przedmiotowym petycje z wnio-
skami i upatrujące ewentualną różnicę w indywidualnej specyfice wniosku, a petycji 
przypisując charakter zbiorowy, jak też poglądy oddzielające pod względem treściowym 
wskazane wystąpienia postulowały potrzebę niezwłocznego i precyzyjnego uregulowa-
nia niniejszej kwestii. Głosy te oraz uwagi organizacji społecznych kierowane do Parla-
mentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi112 ostatecznie 
zaowocowały uchwaleniem ustawy o petycjach.

Jej treść nie pozostawia już wątpliwości co do tego, iż petycja stanowi odrębne od 
skarg i wniosków wystąpienie, stanowiąc wraz z nimi formę realizacji publicznego pra-
wa podmiotowego, jakim jest prawo petycji. Elementem przy tym różnicującym nie jest 
wyłącznie to, czy wystąpienie z określonym środkiem ma charakter indywidualny czy 
zbiorowy.

Zastosowanie wskazanej ustawy w praktyce pokaże, na ile ujęty w jej art. 2 ust. 3 
przedmiot petycji stanowi skuteczny instrument, za pomocą którego jednostka lub 
określona zbiorowość będzie miała możliwość wpływu na określone organy przez 
zmobilizowanie ich do podjęcia pożądanych działań lub zaniechania określonej aktyw-
ności. Już jednak dziś można stwierdzić, że petycja stanowi jeszcze jeden, obok skargi 
oraz wniosku środek, który sprzyja zaktywizowaniu jednostki nie tylko w trosce o wła-
sną korzyść, ale także ze względu na potrzebę dobra wspólnego. To ostanie z kolei 
sprzyja budowaniu społeczeństwa obywatelskiego przez wzmocnienie relacji między 

112 Uzasadnienie do projektu ustawy o petycjach, op. cit.
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określonymi podmiotami. Służy bowiem integracji środowisk oraz uwrażliwieniu na 
występujące w nim problemy, w tym także tych wszystkich osób trzecich, które same 
nie chcą lub obawiają się wystąpić ze skargą, petycją lub wnioskiem ze względu na to, 
że są przeświadczone, iż nie sprostają określonym wymogom. Prawna możność złoże-
nia wszystkich trzech wystąpień w imieniu osoby trzeciej, ale za jej zgodą akcentuje 
bowiem potrzebę ochrony osób starszych, schorowanych, niedołężnych oraz określa-
nych mianem „wykluczonych społecznie”.





Rozdział	II

Modele	petycji	w	wybranych	

krajach
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Prawo petycji w Wielkiej Brytanii

Uwagi wstępne1. 

Prawo do petycji stało się częścią życia politycznego na Wyspach, służąc nie tylko 
interesom wnioskodawcy, ale także wzmacniając legitymizację władzy Parlamentu, 
przez rozszerzenie jego kompetencji legislacyjnych oraz pośrednie zatwierdzenie hierar-
chii władzy państwowej1. Petycja jako środek o charakterze wzajemnym, zmierzający 
do wymuszenia odpowiedniego działania na adresacie przez wnioskodawcę, stała się 
formą komunikacji między obywatelami a władzą, nie prowadząc jednocześnie do po-
wstania obowiązku w odniesieniu do żadnej ze stron. Wnioskodawcy zyskali również 
silniejsze poczucie przynależności społecznej przez współdziałanie z innymi przedsta-
wicielami ich społeczności, dążąc do osiągnięcia wspólnego celu, będąc świadomi tego, 
że im więcej głosów poparcia pod prezentowaną inicjatywą, tym większe prawdopodo-
bieństwo, że osiągnie ona zamierzony skutek2.

W ujęciu formalnym, petycja jest pisemnym wnioskiem skierowanym przez co 
najmniej jedną osobę do suwerena, rządu czy też parlamentu, mającym na celu wyraże-
nie pochwały lub dezaprobaty wobec podejmowanych przez nich działań3. Petycja od-
działuje głównie na sferę władzy legislacyjnej i wykonawczej. Stąd też w systemie 
prawnym Wielkiej Brytanii wystosowanie petycji możliwe jest zarówno do Parlamentu, 
tj. do Izby Gmin oraz do Izby Lordów, jak i do królowej. Każdy z ww. organów posiada 
własne uregulowania proceduralne dotyczące sposobu oraz wymogów formalnych zło-
żenia petycji. Co istotne, w związku ze specyfiką brytyjskiego systemu prawnego, tak 
różnego od systemu kontynentalnego, bo opartego głównie na precedensie sądowym, 
nie ma w Wielkiej Brytanii jednej ustawy regulującej korzystanie z prawa do petycji. 
Stąd też kwestie proceduralne dotyczące korzystania z prawa do petycji zostały zawarte 
w uchwałach, regulaminach, wytycznych oraz przewodnikach udostępnianych przez 
właściwe organy państwowe4.

1 G.A. Mark, The Vestigial Constitution: The History and Significance of the Right to Petition, „Fordham 
Law Review”, 1998, Tom 66, nr 6, s. 2169.

2 Ibidem, s. 2170.
3 House of Commons Information Office, Public Petitions. Factsheet P7. Procedure Series, sierpień 2010, 

s. 2.
4 Ibidem; zob. także: https://www.gov.uk/petition-government#before-you-start [dostęp 30.07.2015] oraz 

Parliament of the United Kingdom, Petitions to the Queen, https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/264800/petitionstothequeen.pdf [dostęp 30.07.2015].

https://www.gov.uk/petition-government#before-you-star
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/264800/petitionstothequeen.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/264800/petitionstothequeen.pdf
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Petycja do Parlamentu2. 

Petycje składane w brytyjskim Parlamencie dzieli się na petycje publiczne (public 
bills) oraz petycje dotyczące ustaw prywatnych (private bills). W odróżnieniu od ustaw 
publicznych, ustawy prywatne prowadzą do powstania szczególnych obowiązków lub 
uprawnień na rzecz osób fizycznych lub prawnych. Mogą to być np. ustawy odnoszące 
się do banków, firm i instytucji powołanych na mocy ustawy prywatnej, wywołujące 
skutek o charakterze osobistym i szczególnym (w odróżnieniu od publicznego i ogólne-
go skutku ustaw publicznych)5. Petycje dotyczące ustaw prywatnych różnią się zatem 
znacząco od petycji publicznych, których celem jest oddziaływanie na wszystkich oby-
wateli, a nie tylko na określone podmioty6. Ustawy prywatne są charakterystyczne dla 
brytyjskiego systemu prawnego (podobne regulacje występują jeszcze w niektórych 
państwach Wspólnoty Narodów, np. w Kanadzie)7. Różnice między petycjami publicz-
nymi a prywatnymi nie ograniczają się jedynie do ich zakresu podmiotowego i przed-
miotowego, ale obejmują również kwestie proceduralne. Procedura przedstawiania pe-
tycji Parlamentowi została uregulowana przez regulaminy parlamentarne, wśród których 
wyróżnia się regulaminy o charakterze stałym oraz czasowym (tj. obowiązujące jedynie 
do zakończenia sesji Parlamentu). Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Parlament, 
obecnie w mocy jest 150 regulaminów odnoszących się do petycji publicznych oraz 250 
regulujących postępowanie w sprawie petycji prywatnych8.

Petycja publiczna skierowana do Parlamentu powinna spełniać określone wymogi 
formalne. Aby dokument można było uznać za dopuszczalny, konieczne jest, aby wska-
zywał na wnioskodawców, przyczyny, dla których ten środek został przez nich podjęty 
oraz w jasny sposób formułował prośbę (prayer), mając na uwadze, że może ona doty-
czyć tylko tych kwestii, które leżą w kompetencji Izby Gmin9. Wnioskodawcą może być 
każda osoba zabiegająca o podjęcie przez deputowanych określonych działań w wyzna-
czonym zakresie. Zgodnie z obowiązującą tradycją, również przedstawiciele korporacji 
miejskich z obszaru londyńskiego (Corporations of the City of London) mogą wystąpić 
z petycją publiczną do Izby Gmin10.

5 A. Semenowicz,	D.M. Korzeniowska, Wielka Brytania, [w:] Kancelaria Senatu, Biuro Informacji i Do-
kumentacji, Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i Rosji, Opracowania Tematyczne, 
wrzesień 2008 r., s. 63.

6 Parliament of the United Kingdom, How to Petition against a Private Bill in the House of Commons?, 
Sesja 2013–2014, s. 3, http://www.parliament.uk/documents/upload/commonspetitioningkit.pdf [dostęp 
30.07.2015].

7 A. Semenowicz,	D.M. Korzeniowska, op. cit.
8 Patrz: dane udostępnione przez Parlament Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północ-

nej; http://www.parliament.uk/site-information/glossary/standing-orders/ [dostęp 30.07.2015].
9 Parliament of the United Kingdom, Public Petitions to the House of Commons; http://www.parliament.

uk/get-involved/have-your-say/petitioning/public-petitions/ [dostęp 30.07.2015].
10 House of Commons Information Office, Public Petitions..., op. cit., s. 4.

http://www.parliament.uk/documents/upload/commonspetitioningkit.pdf
http://www.parliament.uk/site-information/glossary/standing-orders/
http://www.parliament.uk/get-involved/have-your-say/petitioning/public-petitions/
http://www.parliament.uk/get-involved/have-your-say/petitioning/public-petitions/
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Dużą rolę odgrywa także język dokumentu. Aż do 1993 r. obowiązywały staroan-
gielskie formy gramatyczne i leksykalne. Choć wymóg ten został z biegiem czasu znie-
siony, wiele petycji wciąż posługuje się archaicznymi formami językowymi11. Należy 
również pamiętać o zachowaniu odpowiedniego układu tekstu, który można podzielić na 
trzy części, tj. zwrot do adresata, prośbę oraz zdanie zamykające, z których wszystkie 
powinny być utrzymane w odpowiednio podniosłym i wyrażającym szacunek tonie. Pod 
tekstem petycji umieszczone zostają podpisy wnioskodawców. Aby petycja została 
uznana za ważną, powinna zostać podpisana przez co najmniej jedną osobę ze wskaza-
niem jej adresu zamieszkania12. Jakkolwiek petycja podpisana przez jedną osobę jest 
dokumentem ważnym, oczywiste jest, że dużo większą siłę oddziaływania mają petycje, 
którym udało się zdobyć większe poparcie13. Adresatem petycji publicznej jest Izba 
Gmin i to właśnie tam petycja jest przedstawiana w czasie posiedzenia Parlamentu. Wa-
runkiem koniecznym jest zaprezentowanie petycji przez jednego z posłów zasiadających 
w Izbie Gmin. Zgoda na przedstawienie petycji leży w dyskrecji deputowanego i nie 
oznacza jednocześnie identyfikacji z celem dokumentu14.

Petycja może zostać przedstawiona zgodnie z procedurą formalną lub nieformal-
ną15. Droga nieformalna wymaga jedynie umieszczenia petycji, po uprzednim podpisa-
niu jej przez deputowanego, w zielonej torbie (green petitions bag) znajdującej się tuż 
za krzesłem osoby prowadzącej obrady Izby. Dużo bardziej złożona jest procedura for-
malna. W tym przypadku, koniecznie jest wcześniejsze zgłoszenie w „Journal Office” 
chęci przedstawienia dokumentu, co pozwoli na umieszczenie go w porządku obrad. 
W dniu posiedzenia Parlamentu deputowany, który zgodził się zaprezentować petycję, 
odczytuje jej postulaty oraz informuje o liczbie złożonych pod nią podpisów16. Zgodnie 
z obowiązującymi regulacjami, przedstawienie petycji nie pociąga za sobą dyskusji 
w Parlamencie. Możliwe są jednak odstępstwa od tej zasady w sytuacji, gdy dokument 
wymaga niezwłocznego podjęcia odpowiednich działań17. Następnie, tekst petycji dru-
kowany jest w oficjalnym sprawozdaniu z posiedzenia Parlamentu (Hansard). W tym 
samym sprawozdaniu umieszczone zostaje później stanowisko rządu opracowane przez 
departament, który jest właściwy w podniesionej w petycji kwestii przedmiotowej 

11 Ibidem, s. 2.
12 Ibidem, s. 3.
13 Największe jak dotąd poparcie, tj. 4,5 miliona podpisów, zdobyła Ambulance Dispute Petition (15 grud-

nia 1989 r.); zob. House of Commons Information Office, Public Petitions..., op. cit., s. 3.
14 Ibidem.
15 Zob.: Standing Order No. 153 of the House of Commons – Public Business 2013, Sesja 2013–2014 oraz 

Standing Order No. 154 of the House of Commons – Public Business 2013, Sesja 2013–2014.
16 Parliament of the United Kingdom, Public Petitions to the House..., op. cit.
17 House of Commons Information Office, Public Petitions..., op. cit., s. 4.
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(np. zagadnieniami związanymi z transportem zajmować się będzie departament trans-
portu)18.

Parlamentarna procedura składania petycji przez umieszczenie jej w green peti-
tions bag za plecami przewodniczącego bywa krytykowana za anachronizm, który 
w świetle rozwoju technologicznego XXI w. zdaje się nie przystawać do rzeczywistości. 
Jest ona również uznawana za metaforę obrazującą spłycanie społecznej wartości prawa 
do petycji19. Wydaje się, że brytyjska procedura korzystania z prawa do petycji jest nie 
tylko anachroniczna, ale także skomplikowana. W przypadku petycji publicznej, wymóg 
pośrednictwa deputowanego, który zainteresował się problemem podniesionym w pety-
cji przez wnioskodawców w stopniu, który skłonił go do zaprezentowania dokumentu na 
forum Izby Gmin, jest – po pierwsze – kwestią uznaniową leżącą w gestii deputowane-
go, a po drugie – może być czynnikiem hamującym dochodzenie praw obywatelskich. 
Ponadto, procedura parlamentarna jest bardzo czasochłonna, nie tylko wymagając od 
wnioskodawców zebrania podpisów, pośrednictwa deputowanego, który zgodził się za-
prezentować dokument w Izbie, ale także nakładając obowiązek wcześniejszej weryfika-
cji, przez specjalnie wyznaczonego do tego urzędnika decydującego o tym, czy język, 
którym posługuje się petycja, jest właściwy.

Drugi rodzaj petycji, która może zostać wniesiona do Parlamentu brytyjskiego, to 
wyżej wspomniana petycja dotycząca ustawy prywatnej. Posiada ona węższy zakres 
podmiotowy niż petycja publiczna, ograniczając się jedynie do osób, które zostały 
w sposób „bezpośredni i szczególny” dotknięte skutkami przyjętej przez Parlament usta-
wy prywatnej (private bill). Inicjatorem ustawy prywatnej jest podmiot zewnętrzny bę-
dący osobą prawną lub też działający w imieniu władzy lokalnej (tzw. promotor ustawy), 
który może wnieść sprzeciw wobec petycji prywatnej, argumentując, że podmiot, który 
z nią wystąpił, nie doznał „bezpośredniego i szczególnego” uszczerbku w skutek przy-
jęcia aktu20, kwestionując tym samym locus standi wnioskodawcy21. Stąd też istotnym 
elementem formalnym petycji jest określenie, kim jest wnioskodawca. Zaraz potem nie-
zbędne jest uargumentowanie, w jaki sposób został on poszkodowany przez przyjętą 
ustawę, oraz wskazanie, czego domaga się wnioskodawca, tj. wprowadzenia zmian do 
ustawy lub też odrzucenia jej w całości przez Parlament22.

18 Ibidem.
19 E. Howard, E-petitions can be very effective, but don’t put them in the hands of government, The Guard-

ian, http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/24/e-petitions-often-worse-than-useless [dostęp 
30.07.2015].

20 House of Commons Information Office, How to Petition against a Private Bill in the House of Commons, 
Sesja 2013–2014, s. 3.

21 Ibidem, s. 10.
22 Ibidem, s. 4.

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/24/e-petitions-often-worse-than-useless 
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Petycja odnosząca się do ustawy prywatnej powinna zostać złożona w izbie, w któ-
rej ustawa została zainicjowana. Co istotne, może ona zostać przedłożona dopiero po 
tym, jak ustawa zostanie formalnie zaprezentowana w Parlamencie przez jej inicjatora23. 
Każda z izb posiada odmienne regulacje proceduralne dotyczące przedstawiania petycji 
deputowanym. W Izbie Gmin, jeśli promotor ustawy poddaje w wątpliwość locus standi 
wnioskodawcy, sąd arbitrażowy (Court of Referees) podejmuje decyzję o tym, czy może 
on złożyć wyjaśnienia przed odpowiednim komitetem w odniesieniu do kwestionowanej 
ustawy. W Izbie Lordów decyzja ta podejmowana jest przez komitet, bez konieczności 
angażowania sądu arbitrażowego24. Promotorzy ustawy oraz wnioskodawcy mogą wy-
stępować we własnym imieniu lub też wyznaczyć do tego swoich przedstawicieli. 
W imieniu promotorów ustawy mogą działać profesjonalni pełnomocnicy parlamentarni 
(‘Roll A’ agents), podczas gdy wnioskodawcy są reprezentowani przez pełnomocników 
zwanych ‘Roll B’ agents. Wystąpić o przyznanie przedstawiciela może każda osoba, gru-
pa osób oraz organizacja sprzeciwiająca się uchwaleniu danej ustawy prywatnej25. Wy-
znaczeni przedstawiciele uprawnieni są do podejmowania wszelkich czynności w zakre-
sie dalszego procedowania petycji, poczynając od złożenia dokumentów w biurze 
właściwym ds. ustaw prywatnych. W odróżnieniu od petycji publicznych, których zło-
żenie nie pociąga za sobą konieczności uiszczenia żadnych opłat, w przypadku petycji 
dotyczących ustaw prywatnych pobierana jest opłata w wysokości £2026.

E-petycje3. 

Skomplikowane i wysoce sformalizowane procedury, stanowiące znaczące utrud-
nienie dla obywateli chcących dochodzić odpowiednich zmian prawnych lub społecz-
nych, zmusiły rząd brytyjski do poszukiwania dalszych rozwiązań, które uprościłyby 
korzystanie z prawa do petycji. Stąd też coraz częściej zaczęto mówić o konieczności 
wprowadzenia zmian w obowiązującej procedurze.

W sierpniu 2011 r. rząd uruchomił elektroniczny system umożliwiający tworzenie, 
udostępnianie oraz zbieranie podpisów pod petycją za pomocą Internetu (epetitions.di-
rect.gov.uk)27, ustalając jednocześnie, że utworzyć oraz podpisać petycję mogą obywatele 

23 Ibidem, s. 3.
24 Parliament of the United Kingdom, How to petition against a private bill, http://www.parliament.uk/get-

involved/have-your-say/petitioning/privatebillpetition/ [dostęp 30.07.2015].
25 House of Commons Information Office, How to Petition against..., op. cit., s. 5.
26 Ibidem, s. 6.
27 Zgodnie z danymi z 2012 r. jedynie w okresie pierwszego roku działania systemu e-petycji średnia dzien-

na liczna odsłon wyniosła 46,500, a 12 osób co minutę składało swój podpis pod kolejnymi petycjami. 
Zob. K. Rath, E-petitions get 6.4 million signatures in a year, BBC, UK Politics, 17 sierpnia 2012 r., 
http://www.bbc.com/news/uk-politics-19266497 [dostęp 30.07.2015].

http://www.parliament.uk/get-involved/have-your-say/petitioning/privatebillpetition/
http://www.parliament.uk/get-involved/have-your-say/petitioning/privatebillpetition/
http://www.bbc.com/news/uk-politics-19266497
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oraz osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii. Ini-
cjatorzy projektu wyznaczyli próg 100 tys. podpisów, po przekroczeniu którego Izba 
Gmin „może” podjąć debatę nad propozycją przedstawioną w petycji28. Istotne jest tutaj 
posłużenie się słowem „może” (could), które nie implikuje powstania obowiązku po 
stronie Parlamentu. W praktyce, wiele z petycji, które przekraczają wyznaczony próg, 
a nie znajduje zainteresowanego nimi deputowanego, który chciałby włączyć się w dzia-
łania na rzecz podniesionej w nich kwestii, pozostaje niezauważonych29. Dlatego też 
system nie daje wnioskodawcom gwarancji, że nawet po uzyskaniu 100 tys. podpisów, 
ich petycja zostanie omówiona przez Parlament, aby w dalszej kolejności doprowadzić 
do oczekiwanej zmiany. Ponadto, prawie połowa z utworzonych w systemie petycji 
(47% w 2012 r.), która nie uzyskała wymaganej liczny podpisów w wyznaczonym okre-
sie trzech miesięcy, zostaje odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych30.

Pewne wątpliwości budzi również to, że elektroniczny system petycji do Parlamen-
tu znajduje się w rękach rządu i to właśnie do rządu trafiają petycje dotyczące jego wła-
snych działań oraz udostępniające dane osób, które określoną inicjatywę poparły, co 
doprowadziło do kuriozalnej sytuacji, w której to rząd staje się niejako sędzią we wła-
snej sprawie wbrew powszechnie akceptowanej zasadzie „nemo iudex in casa sua”31. 
Jakkolwiek system petycji znajduje się w rękach rządu, brak jednak wyraźnych zasad, 
które określiłyby, jaki organ państwowy jest zobowiązany do podjęcia dalszych działań 
mających na celu nadanie dalszego biegu inicjatywie. Choć portal internetowy e-petitions 
już na stronie głównej informuje o tym, że za jego pomocą możliwe jest wywarcie wpły-
wu na politykę rządu, i wymaga, żeby petycje odnosiły się do określonych działań rządu, 
to wszystkie petycje i tak kierowane są automatycznie do przewodniczącego Izby Gmin. 
Tym samym, odpowiedzialność za podjęcie dalszych działań zostaje przerzucona na 
Parlament, o czym system nie informuje swoich użytkowników32. Nie jest możliwe rów-
nież śledzenie losów petycji przez osoby, które poparły jej założenia przez złożenie pod 
nią podpisu, co uniemożliwia dalsze prowadzenie kampanii społecznej, której ta petycja 
jest jedynie częścią.

Nie ulega wątpliwości, że elektroniczny system e-petycji, wprowadzony w Wiel-
kiej Brytanii, wymaga jeszcze wielu zmian, zanim będzie mógł spełnić swoje podstawo-
we założenie, tj. ułatwienie obywatelom wywierania wpływu na rząd.

28 W dosłownym angielskim brzmieniu wymóg ten stanowi: if you collect more than 100,000 signatures, 
your e-petition could be debated in the House of Commons; E. Howard, op. cit.

29 E. Howard, op. cit.
30 K. Rath, op. cit.
31 E. Howard, op. cit.
32 Hansard Society, What next for e-petitions?, Londyn 2012, s. 7.
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Petycja do królowej4. 

Rozwiązaniem typowym dla brytyjskiego ustroju monarchii parlamentarnej jest 
petycja do królowej. Jej zakres podmiotowy jest dużo szerzy niż zakres podmiotowy 
petycji do Parlamentu, gdyż do jej złożenia uprawnieni są nie tylko „poddani królowej”, 
ale także obywatele innych państw, o ile oczywiście królowa w akcie łaski zgodzi się na 
rozpatrzenie ich petycji33. Petycje, w zależności od kwestii którą poruszają, są przekazy-
wane właściwym ministerstwom (np. do spraw petycji odnoszących się do problemów 
imigracji właściwy jest minister spraw wewnętrznych, a minister ds. Szkocji zajmuje się 
sprawami dotyczącymi tego obszaru). Dlatego też większość petycji zaadresowanych 
bezpośrednio do królowej na adres Pałacu Buckingham jest przekazywana przez jej oso-
bistego sekretarza do właściwego ministerstwa. Stąd też wiele procesów odbywa się bez 
angażowania w nie służb królewskich.

Zgodnie z obowiązującą procedurą opisaną w dokumencie „Petitions to Queen” 
opublikowanym przez Parlament Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej34, petycja może zostać uznana za niedopuszczalną w przypadku spełnienia 
jednej z następujących przesłanek: użycie obraźliwego lub nieodpowiedniego języka, 
brak spójności, gdy wnioskodawca wydaje się osobą chorą psychicznie lub też jeśli jest 
to druga petycja od tej samej osoby w tej samej sprawie. Warunkiem pozwalającym na 
obiektywną i uzasadnioną ocenę niedopuszczalności jest otrzymanie kolejnej petycji 
w tej samej sprawie od tej samej osoby. Natomiast ocena stanu psychicznego wniosko-
dawcy czy też spójności dokumentu lub języka, jakim się posługuje, jest kwestią bardzo 
subiektywną i uznaniową. W odpowiedzi na petycję wnioskodawca informowany jest 
o decyzji odmownej, decyzji pozytywnej lub też, że w danej sprawie została uprzednio 
wydana już decyzja pozytywna.

Wnioskodawcy mogą również zwrócić się w swojej sprawie do wybranego członka 
rodziny królewskiej. Taki wniosek nie będzie jednak traktowany jak petycja, ponieważ 
jedynie królowa posiada konstytucyjne umocowanie do wydawania poleceń ministrom.

Jakkolwiek instytucja petycji do królowej wydaje się anachroniczną zaszłością sys-
temu państwa opartego na petycji do suwerena, stanowi ona dodatkową drogę prawną 
umożliwiającą dochodzenie praw obywatelskich. Nie ulega jednak wątpliwości, że sys-
tem pozwalający na odrzucenie petycji w przypadku podejrzenia, że wnioskodawca jest 
osobą chorą psychicznie lub też wywód wydaje się niespójny, może stanowić szczególną 
przeszkodę w dochodzeniu swoich praw, np. przez osoby niepełnosprawne.

33 Parliament of the United Kingdom, Petitions to Queen, op. cit.
34 Ibidem, s. 1–3.
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Podsumowanie5. 

Petycja jest tylko jednym z wielu etapów prowadzących do osiągnięcia zamierzo-
nego celu, jakim jest zmiana prawa lub polityki rządu i zazwyczaj wymaga podjęcia 
szeregu dodatkowych działań w ramach kampanii społecznej opowiadającej się za okre-
ślonymi reformami. Jak pokazuje przykład Wielkiej Brytanii, dokument ten jest istot-
nym wskaźnikiem społecznego poparcia dla danej idei, demonstrując władzy, że za 
inicjatywą opowiada się wielu obywateli i tym samym uniemożliwiając jej zignorowa-
nie. Petycja wraz z innymi środkami, takimi jak spotkania z deputowanymi, demonstru-
je poziom zaangażowania społecznego. Należy jednak pamiętać, że jest ona tylko po-
czątkowym etapem, który wymaga podjęcia wielu dodatkowych działań, aby dana 
inicjatywa mogła zostać wcielona w życie. Najlepiej ilustruje to, przytoczony powyżej, 
przykład Wielkiej Brytanii, która przeszła długą drogę od przyjętej w XIII w. Magna 
Carta, będącej wynikiem sprzeciwu wobec królewskiego ucisku, do elektronicznego 
systemu e-petycji pozwalającego na stworzenie i wysłanie petycji, a także zbieranie 
poparcia dla niej za pomocą Internetu. Choć zmieniają się sposoby korzystania z prawa 
do petycji, sama petycja niezmiennie pozostaje środkiem służącym wywieraniu presji 
społecznej na władzę i, tym samym, zmuszeniu jej do podjęcia odpowiednich działań.

Parlamentarna procedura korzystania z prawa do petycji, która wymaga pośrednic-
twa deputowanego (w przypadku petycji publicznej) oraz spełnienia szeregu warunków 
dotyczących formy i stylu dokumentu, jest nie tylko skomplikowana, ale też w dużej 
mierze niewydajna. Nie zmieniło tego nawet wprowadzenie elektronicznego systemu 
e-petycji. Być może, podjęte w 2015 r. przez rząd działania mające na celu zmodernizo-
wanie portalu rozwiążą część tych problemów. Wydaje się jednak, że Wielka Brytania 
potrzebuje nie tyle modernizacji systemu, co zmiany całej procedury, która wydaje się 
być reliktem minionych czasów.
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Prawo petycji w Stanach Zjednoczonych

Uwagi wstępne1. 

Prawo petycji w Stanach Zjednoczonych sięga swoim początkiem do brytyjskiej 
tradycji składania petycji do króla, którą potwierdziła jako prawo szlachty Wielka Karta 
Swobód (Magna Carta Libertatum) z 1215 r., a następnie Deklaracja Praw (Bill of Ri-
ghts)1. Jednak zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii petycja jako 
instytucja prawa przeszła istotną ewolucję. Początkowo oznaczała żądanie zadośćuczy-
nienia za wyrządzone krzywdy (right to petition for redress of grievances). Był to zatem 
środek prawny kierowany do króla jako organu władzy sądowniczej. Następnie wraz 
z rozwojem parlamentaryzmu petycję kierowano do króla za pośrednictwem parlamentu 
z żądaniem wprowadzenia zmian w prawie. W tym znaczeniu, przynajmniej w kulturze 
anglosaskiej, mówi się o klasycznej instytucji petycji.

Z tradycji składania petycji jako elementu postępowania sądowego parlament prze-
jął obowiązek wysłuchania i rozpatrzenia sprawy (right to a fair hearing and considera-
tion). Jednak z uwagi na popularność petycji, a zwłaszcza licznie składanie żądania 
w tak wrażliwych politycznie sprawach, jak zniesienie niewolnictwa czy reformy prawa 
wyborczego, wysłuchanie i merytoryczne rozpatrzenie sprawy przedłożonej w petycji 
przez parlament zostało z czasem znacznie ograniczone.

Ostatecznie petycja stała się prawem, a raczej hybrydą praw, o charakterze systemo-
wym, służąc przede wszystkim agitacji politycznej. Tak rozumiana petycja przyjmuje formę 
pikiet, marszów, zgromadzeń czy kampanii medialnych. W znaczeniu systemowym petycja 
to postulat kierowany do rządu za pośrednictwem mediów i kampanii społecznych.

* Autorka składa serdeczne podziękowania Ewelinie Tylec za pomoc w przygotowaniu materiałów źródło-
wych do niniejszego tekstu.

1 W prawie brytyjskim ciekawym przykładem są Magna Carta Libertatum z 1215 r. oraz Petycja o Prawo 
(Petition of Right) z 1628 r. Oba te dokumenty zawierają gwarancje najważniejszych swobód szlachec-
kich i zostały przyjęte w formie petycji. Petycja o Prawo, zgodnie z istniejącą procedurą parlamentarną, 
została przyjęta przez Izbę Gmin oraz Izbę Lordów i skierowana do akceptacji króla. Jej status prawny 
nie jest jednak jasny, gdyż formalnie nie jest ustawą. Według niektórych źródeł stanowi właśnie klasycz-
ny przykład petycji do króla z żądaniem naprawienia krzywd. Na podstawie petycji król podejmował 
działania przez członków parlamentu, jeżeli się zgadzał na zawarte w niej żądania. Tradycja ta dała 
początek procedurze ustawodawczej. L.J. Reeve, The Legal Status of the Petition of Right, „The Histori-
cal Journal” 1986, s. 258.
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Zmiana znaczenia i funkcji petycji z klasycznej na systemową, czyli z żądania 
wprowadzenia zmian w prawie kierowanego do parlamentu na postulat kierowany do 
rządu za pośrednictwem mediów i kampanii społecznych2, zaszła w Stanach Zjednoczo-
nych w tym samym czasie co w Wielkiej Brytanii, tj. w latach trzydziestych XIX w. 
Wtedy to parlamenty w tych krajach wprowadziły nowe zasady regulaminowe ograni-
czające czas i możliwość przeprowadzenia debaty nad złożonymi petycjami (tzw. gag 
rule). Wraz z tymi zmianami skończyła się epoka klasycznej instytucji petycji, która 
wiązała się z obowiązkiem przyjęcia, rozpatrzenia i odpowiedzi przez jej adresata.

W rezultacie petycja stała się hybrydą praw politycznych i umożliwiała wyrażenie 
protestu poza parlamentem przez osoby, które domagały się ochrony swoich praw, a tak-
że demonstrowały swoje niezadowolenie z polityki rządu. W związku z rozwojem prasy 
w Stanach Zjednoczonych petycja zaczęła być wykorzystywana nie tylko jako środek 
bezpośredniego nacisku na rządzących, ale służyła także kształtowaniu opinii publicznej 
i wyrażaniu zaangażowania członków wspólnoty politycznej w sprawy publiczne.

W XIX w. konstytucyjne znaczenie petycji jako środka demokratycznego zaanga-
żowania się w sprawy publiczne było szczególnie ważne z uwagi na brak powszechnych 
praw wyborczych. Zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych popu-
larność petycji jako hybrydy praw politycznych wzrosła w okresie walki o emancypację 
tych grup społecznych, które nie miały możliwości wpływania na politykę rządu w inny 
sposób z powodu braku praw wyborczych.

Obecnie w Wielkiej Brytanii petycja ma charakter formalny. W Stanach Zjedno-
czonych natomiast jej funkcje przejęły inne prawa i wolności zagwarantowane w pierw-
szej poprawce do Konstytucji USA. Dlatego też prawo petycji bywa określane obecnie 
mianem „przypisu” do pierwszej poprawki (footnote to the First Amendment)3. Stanowi 
tym samym interesujący przypadek dewaluacji prawa, które kiedyś stanowiło trzon praw 
politycznych, a obecnie stało się prawem o drugorzędnym znaczeniu. Należy bowiem 
podkreślić, że wolność słowa i wolność zgromadzeń wywodzą się właśnie z prawa pety-
cji, a przede wszystkim powiązanej z prawem petycji gwarancji ochrony przed skaza-
niem za przestępstwo podburzania (seditious libel).

2 R. Krotoszynski zauważa, że od 1830 r. prawo petycji w Stanach Zjednoczonych stało się prawem o cha-
rakterze hybrydowym czy też systemowym („Systemic petitioning is a form of wide-open participatory 
democratic politics available to virtually anyone, including men who lacked the right to vote, women, 
and conceivably even non-citizens”). R. Krotoszynski, Reclaiming the Petition Clause: Seditious Libel, 
Offensive Protest, and the Right to Petition the Government for a Redress of Grievances, New Heaven: 
Yale University Press 2012.

3 D.C. Frederick, John Quincy Adamns, Slavery and the Disappearance of the Right to Petition, „Law and 
History Review” 1991, Nr. 131, s. 118; S.A. Higginson, A Short History of the Right to Petition Govern-
ment for the Redress of Grievances, „Yale Law Journal” 1986, Nr 96(1), s. 142.
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Stopniowe osłabienie konstytucyjnego znaczenia prawa petycji oraz brak odrębnej 
doktryny tego prawa (odrębnej od doktryny wolności słowa, religii czy zgromadzeń 
i stowarzyszeń) są odbierane raczej krytycznie. Podobnie oceniane jest orzecznictwo 
Sądu Najwyższego USA dotyczące prawa petycji4. Jednocześnie należy podkreślić, że 
opisywane zmiany znaczenia i funkcji petycji są nieuchronne w warunkach rozwinię-
tych demokracji, w których obywatele mają zagwarantowany dostęp do sądu, prawa 
wyborcze stały się powszechne i rozwinęły się inne formy kontroli rządu (np. przez do-
stęp do informacji publicznej) lub wpływania na prawodawstwo (np. w drodze inicjaty-
wy ustawodawczej czy referendum). Petycja nie pełni już też roli miernika nastrojów 
politycznych, ponieważ istnieją nowoczesne sposoby sondowania opinii publicznej5.

W tym kontekście słuszna wydaje się teza głosząca, że funkcja prawa petycji jest 
inna niż wolności słowa czy zgromadzeń, choć równie kluczowa dla realizacji ideału 
demokratycznego samostanowienia (self-government) poprzez tworzenie możliwości do-
stępu do rządu i zaangażowania obywateli w rządzenie (access and engagement in go-
vernment). Z tego też powodu prawo petycji zasługuje na doktrynalne oddzielenie od 
innych praw politycznych gwarantowanych w pierwszej poprawce do Konstytucji USA.

Jak zauważa Roland Krotoszynski, składanie petycji nie zamyka się w kategorii 
wypowiedzi (speech), ani nawet politycznej wypowiedzi (political speech), gdyż jest to 
szczególna wypowiedź (wypowiedź kierunkowa), która ma na celu zmianę jakiejś poli-
tyki lub praktyki rządu i jest skierowana do funkcjonariusza publicznego lub grupy 
funkcjonariuszy odpowiedzialnej za tę politykę lub praktykę6. Jednym z istotnych ele-
mentów odróżniających prawo petycji od innych praw gwarantowanych w pierwszej 
poprawce mógłby być obowiązek odpowiedzi na petycję, który przez wiele dekad był 
przestrzegany jako wiążący adresata petycji.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych prawo petycji realizowane jest przede wszyst-
kim przez hybrydowe formy wpływania na opinię publiczną, a pośrednio także na jej 
przedstawicieli. Jednocześnie prawo dostępu do rządu jako prawo do zwracania się do 
organów władzy realizowane jest na poziomie stanowym za pomocą instytucji demokra-
cji bezpośredniej, takich jak inicjatywa ustawodawcza i referendum. Zamiast zatem 

4 J.M. Spanbauer, The First Amendment Right to Petition Government for a Redress of Grievances: Cut 
from a Different Cloth, „Hastings Constitutional Law Quarterly” 1993, Nr 21, s. 15.

5 Por. U.K. Preuss, Associative Rights (The Rights to the Freedoms of Petition, Assembly, and Association), 
[w:] M. Rosenfeld, A. Sajó (red.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford 
University Press, s. 949 („In the United States it has been absorbed by the freedom of expression, al-
though it is expressly mentioned in the First Amendment alongside the freedoms of speech, the press, and 
assembly. The obviously inferior significance of the right to petition is understandable in the light of the 
manifold judicial and political vehicles of which citizens dispose who live in constitutional states and 
want to voice individual and collective concerns, ranging from recourse to the courts through their right 
to democratic representation to the guarantees of free speech and of free media”.).

6 R. Krotoszynski, op. cit., s. 164.
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zwracać się z petycją do organów prawodawczych, obywatele mają prawo do zainicjo-
wania oraz przyjęcia zmian prawnych bezpośrednio i to w sposób wiążący. Oprócz tego 
w Stanach Zjednoczonych prawo petycji funkcjonuje na gruncie prawa administracyjne-
go jako element dobrej administracji w ramach procedur obowiązujących w konkret-
nych agencjach państwowych (federalnych lub stanowych).

Ewolucja prawa petycji w USA od czasów kolonialnych do 2. 
współczesnych

Brytyjska tradycja petycji w ewolucji prawa petycji w USA2.1. 
Na kształt prawa petycji w USA dominujący wpływ miała ewolucja tego prawa 

w Wielkiej Brytanii. Jak już wspomniano, w Wielkiej Brytanii prawo petycji miało swój 
początek w tradycji składania petycji do króla. Tradycja ta jako prawo petycji została 
potwierdzona w Wielkiej Karcie Swobód, kładąc fundament pierwszego systemu spo-
łecznej kontroli władzy, a także innych praw o charakterze politycznym, takich jak wol-
ność wypowiedzi, prasy czy zgromadzeń. Od XIV w., wraz ze zmianami w brytyjskim 
systemie konstytucyjnym – osłabieniem władzy króla i ukształtowaniem zasady suwe-
renności parlamentu – również petycja zmieniła swoją rolę i stała się prawem podda-
nych do żądania zmian w prawie składanym do króla w Izbie Gmin.

W koloniach brytyjskich petycja była bardzo popularna z uwagi na specyfikę orga-
nizacji władzy, w szczególności zgromadzeń kolonialnych, które pełniły funkcje zarów-
no sądownicze, jak i prawodawcze. W wielu koloniach zgromadzenia były organami, do 
których składano apelacje od orzeczeń sądów kolonialnych. W literaturze zauważa się, 
że być może ta podwójna funkcja zgromadzeń sprawiła, że były one bardziej otwarte na 
rozpatrywanie petycji obu rodzajów (sądowych i legislacyjnych)7. Co ważne, osadnicy 
jako poddani króla angielskiego mogli składać petycje zarówno do króla za pośrednic-
twem Izby Gmin, jak i do władz kolonialnych8.

Prawo do petycji zostało zagwarantowane w kartach (nadaniach) kolonialnych (co-
lonial charters) jako prastare prawo Anglików. Jedną z pierwszych kolonii, które uznały 
prawo petycji, był stan Massachusetts. W kolonii tej prawo petycji zostało wpisane do 
Karty Wolności (Body of Liberties) już w 1641 r.9 Tym aktem podkreślono kluczowe 

7 R. Krotoszynski, op. cit., s. 106.
8 G. A. Mark, The Vestigial Constitution: The History and Significance of the Right to Petition, „Fordham 

Law Review” 1998, t. 66, nr 6, s. 2176.
9 „Every man whether Inhabitant or fforreiner, free or not free shall have libertie to come to any publique 

Court, Councell, or Towne meeting, and either by speech or writing to move any lawfull, seasonable, and 
materiall question, or to present any necessary motion, complaint, petition, Bill or information, whereof 
that meeting hath proper cognizance, so it [can] be done in convenient time, due order, and respective 
manner”, A Coppie of the Liberties of the Massachusetts Collonie in New England (grudzień 1641 r.), 
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znaczenie petycji jako powszechnego prawa politycznego. Prawo to zostało przyznane 
nie tylko mieszkańcom, ale każdemu, kto chciał komunikować się z władzami kolonial-
nymi10. Również w Maryland uznano prawo petycji, lecz wykluczono z jego zakresu 
podmiotowego niewolników11. Natomiast w Virginii praktyka składania petycji rozwi-
nęła się od 1700 r. Petycje można było składać za pośrednictwem radnego, przez pełno-
mocnika oraz bezpośrednio. Co więcej, z prawem petycji skorelowany był obowiązek 
odpowiedzi na nią. Z uwagi na liczbę składanych petycji, rozpatrywanie i udzielanie 
odpowiedzi na petycję dominowało pracę Izby Radnych (House of Burgesses)12. W in-
nych koloniach również kwitła kultura składania petycji do zgromadzeń kolonialnych.

Równie popularne było składanie petycji do króla, jednak te petycje zawierały 
przede wszystkim żądania zadośćuczynienia krzywdom. Historycznie najważniejsza 
była tzw. Olive Bench Petition, wysłana statkami do króla Jerzego III przez delegatów 
Drugiego Kongresu Kontynentalnego w lipcu 1775 r., czyli przed ogłoszeniem niepod-
ległości w 1776 r. Petycja ta jednak albo nie dotarła bezpośrednio do króla, albo król 
zdecydował, aby ją zignorować13. Co istotne, brak odpowiedzi Jerzego III na tę i inne 
petycje był wymieniony jako jedna z krzywd wyrządzonych kolonistom. Jak zauważa 
R. Krotoszynski, dla kolonistów prawo petycji o naprawienie krzywd i związane z nim 
prawo do bycia wysłuchanym było tak kluczowe, że jego złamanie stanowiło akt tyranii, 
a tym samym uzasadnienie rewolucji i wypowiedzenia posłuszeństwa Koronie14.

W czasach kolonialnych popularność petycji wynikała przede wszystkim z jej po-
wszechnego charakteru. Zatem petycja jako powszechne prawo o charakterze politycz-
nym rekompensowała brak powszechnego prawa wyborczego, które ograniczone było 
nie tylko cenzusem płci i rasy, ale także kryterium majątkowym związanym z obowiąz-
kiem płacenia podatku pogłównego. Petycje umożliwiały przede wszystkim komunika-
cję między kolonistami a ich przedstawicielami we władzach kolonialnych na tematy 
lokalne15. W tym czasie wśród praw o charakterze politycznym najważniejsze (choć 
ograniczone cenzusami) było prawo wyborcze, a na drugim miejscu plasowało się prawo 
petycji. Prawa te miały jednak różną skuteczność – jeżeli określonych roszczeń i żądań 

[w:] Z. Chafee, Jr. (red.), 1 Documents on Fundamental Human Rights: The AngloAmerican Tradition, 
London: Oxford University Press 1963, s. 122-124.

10 G.A. Mark, op. cit., s. 2177.
11 „[A]l Christian inhabitants of the colony, slaves excepted, shall have and enjoy all such rights and privi-

leges and free customs... as any natural born subject of England hath or ought to have and enjoy”, An Act 
for the Liberties of the People, [w:] W.H. Browne (red.), Archives of Maryland: Proceedings and Acts of 
the General Assembley of Maryland, styczeń 1637/8 – wrzesień 1664 r., 1883 r.

12 R.C. Bailey, Popular Influence upon Public Policy: Petitioning in Eighteenth-Century Virginia, 1979, 
s. 24.

13 G.A. Mark, op. cit., s. 2199.
14 Ibidem, s. 2192.
15 R.C. Bailey, op. cit., s. 24; R. Krotoszynski, op. cit., s. 106. Żądania wnoszone w petycjach dotyczyły 

różnych spraw – od strzelania do wiewiórek i kruków po organizowanie lokalnych targów.
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wobec władzy nie udało się spełnić pod wpływem pamfletów czy petycji, organizowano 
publiczne demonstracje i protesty16.

Prawo petycji w okresie wojny o niepodległość i tworzenia 2.2. 
Konstytucji USA

Brak odpowiedzi na petycje kierowane do króla Jerzego III przelał czarę goryczy 
i doprowadził do wypowiedzenia mu posłuszeństwa i wojny o niepodległość kolonii 
amerykańskich. Należy przy tym zauważyć, że zanim prawo do petycji wraz z wolno-
ścią religii, prasy, słowa i zgromadzeń zostało umieszczone w pierwszej poprawce do 
Konstytucji USA w 1791 r., gwarantowały je konstytucje stanowe. Jeszcze na początku 
wojny o niepodległość pięć kolonii, tj. Delaware, New Hampshire, Północna Karolina, 
Pensylwania oraz Vermont, umieściło prawo do petycji w swoich deklaracjach praw 
(bills of rights). Stan Delaware uznał prawo do petycji w Deklaracji Praw z 1776 r. 
w dość niejasno brzmiącym przepisie, uprawniającym do korzystania z tego prawa jedy-
nie obywateli płci męskiej17. Zaraz potem dwa kolejne stany – Pensylwania w 1776 r. 
oraz Vermont w 1777 r. – przyjęły identycznie brzmiące przepisy w swoich deklaracjach 
praw18. W sumie wszystkie stanowe deklaracje praw przyjęte po ogłoszeniu niepodle-
głości gwarantowały prawo petycji.

W 1774 r. Pierwszy Kongres Kontynentalny uznał, że osadnicy mają prawo do 
pokojowych zgromadzeń, a także do przedstawiania skarg i petycji królowi. Niedługo 
potem w 1777 r. Kongres Kontynentalny uchwalił Artykuły Konfederacji i Wieczystej 
Unii	(Articles of Confederation and Perpetual Union), które w postanowieniach II, IV 
oraz IX odwoływały się do prawa do petycji, uprawniając przedstawicieli poszczegól-
nych stanów do przedstawienia w ich imieniu petycji Kongresowi19.

Biorąc pod uwagę tradycję funkcjonowania petycji w czasach kolonialnych i w sta-
nach po odzyskaniu niepodległości, nie jest do końca zrozumiałe, dlaczego prawa pety-
cji nie umieszczono ani w projekcie, ani w tekście Konstytucji Stanów Zjednoczonych. 
Jak jednak wiadomo, Deklaracja Praw została dodana do Konstytucji dopiero w 1791 r. 

16 D.L. Kramer, The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review, Oxford Univer-
sity Press 1994, s. 26.

17 Por.: art. 6: „That every man hath a right to petition the Legislature for the redress of grievances in 
a peaceable and orderly manner”, Delaware Declaration of Rights § 9 (1776 r.), [w:] B. Schwartz, The 
Bill of Rights: A Documentary History, Chelsea House Publishers with McGraw-Hill Education 1971, 
s. 276, 277. G.A. Mark zauważa, że zgodnie z dynamiczną wykładnią tego przepisu jego zakres podmio-
towy nie może być ograniczony jedynie do mężczyzn, choć jego twórcy mieli zapewne na myśli tylko 
mężczyzn jako zdecydowanie bardziej aktywnych politycznie obywateli w tamtym czasie. G.A. Mark, 
op. cit., s. 2200.

18 Por. Pennsylvania Declaration of Rights 1776 r., [w:] B. Schwartz, op. cit., 1971, s. 262; Vermont Dec-
laration of Rights, 1777 r., [w:] B. Schwartz, op. cit., s. 319, 324.

19 Articles of Confederation, 1 marca 1781 r. Por. http://avalon.law.yale.edu/18th_century/artconf.asp [do-
stęp 10.07.2015 r.].

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/artconf.asp
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w formie poprawek i prawo petycji znalazło się w pierwszym jej artykule. Jej gwarancje 
były dla twórców Konstytucji USA oczywiste i naturalne, choć towarzyszyła im dysku-
sja dotycząca charakteru mandatu przedstawicielskiego i wiązania przedstawicieli in-
strukcjami wyborców. Ostatecznie pomysł wprowadzenia mandatu związanego upadł. 
Warto przy okazji nadmienić, że projekt Deklaracji Praw złożony do Kongresu przez 
Jamesa Madisona 8 czerwca 1789 r. gwarantował prawo petycji w innym przepisie niż 
wolność słowa i prasy20.

W ostatecznym brzmieniu pierwsza poprawka do Konstytucji Stanów Zjedno-
czonych umieszcza prawo petycji obok wolności religii, słowa, prasy i zgromadzeń, 
stanowiąc:

„Kongres	nie	ustanowi	ustaw wprowadzających religię lub zabraniających swo-
bodnego wykonywania praktyk religijnych; ani ustaw ograniczających wolność słowa 
lub prasy, lub naruszających	prawo	do pokojowych zgromadzeń i wnoszenia	do	rzą-
du	petycji	o	naprawę	krzywd”.

Dla Jamesa Madisona prawo do petycji było elementem istniejącej tradycji dostępu 
do rządu, a zatem stanowiącym trzon demokratycznej teorii i praktyki. Co istotne, prawo 
do petycji w rozumieniu Ojców Założycieli było wyrazem zasady, że rządzący są nie 
tylko odpowiedzialni przed wyborcami, w dodatku tylko w ograniczonym czasie wybo-
rów, ale mają obowiązek być dostępni dla wszystkich członków polity – a zatem nie 
tylko osób posiadających prawa wyborcze. W czasach wojny o niepodległość takie ro-
zumienie prawa do petycji było niewątpliwie postępowe, gdyż obejmowało swoim za-
kresem wszystkich ludzi – niezależnie od płci, koloru czy rasy, a także statusu jako wol-
nego czy niewolnika. Należy więc podkreślić, że prawo do petycji w swoim pierwotnym 
znaczeniu stanowiło środek demokratycznego zaangażowania się wszystkich ludzi żyją-
cych w danej wspólnocie politycznej21.

Praktyka funkcjonowania prawa petycji w pierwszych latach 2.3. 
republiki

W okresie od 4 marca 1789 r. do 3 marca 1791 r. pierwszy Kongres Stanów Zjed-
noczonych, który wybrany został przed ratyfikacją Deklaracji Praw (15 grudnia 1791 r.), 
otrzymał ponad 600 petycji, mimo że ani Konstytucja USA, ani ustawodawstwo federal-
ne nie gwarantowało obywatelom prawa do składania petycji22. Co istotne, w tym czasie 

20 „The people shall not be restrained […] from applying to the Legislature by petitions, remonstrances, for 
redress of their grievances”. Por. B.B. Patterson, The Forgotten Ninth Amendment, LEXIS Publishing 
1955, s. 110.

21 R. Krotoszynski, op. cit., s. 108–109.
22 A. Hodgkiss, Note, „Petitioning and the Empowerment Theory of Practice”, „Yale Law Review” 1986, 

9, 569, s. 571 (argumentując, że prawo petycji i wolność zgromadzeń były uznane jako naturalne prawa 
obywatelskie bez potrzeby zapisania ich gwarancji w prawie pozytywnym).
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petycje nie ograniczały się do żądań zadośćuczynienia prywatnym krzywdom, ale doty-
czyły spraw publicznych, takich jak zniesienie niewolnictwa, zakaz sprzedawania rumu 
czy standaryzacja druku Biblii. Jednak znaczna część petycji miała charakter indywidu-
alnych roszczeń osób dochodzących zapłaty za świadczenia i towary dostarczone 
w okresie wojny o niepodległość lub świadczenia dla weteranów.

W tym czasie petycje były składane do Kongresu głównie przez grupy zaintereso-
wanych osób (kupców) lub ich organizacje, a także władze stanowe i lokalne. Wyrażały 
one oczekiwania obywateli związane z funkcjonowaniem federalnego rządu i Konstytu-
cji. To sprawiło, iż petycja stała się popularna w praktyce funkcjonowania pierwszego 
Kongresu. Z uwagi na znaczne zaangażowanie w petycje różnego rodzaju lobbystów 
kongresmeni poświęcali rozpatrzeniu petycji dużo czasu i uwagi23.

Niewątpliwie najważniejszą i powracającą kwestią w pierwszych latach republiki 
było zniesienie niewolnictwa. Petycje w tej sprawie wspierane były przez organizacje 
religijne (kwakrów) z północnych stanów24. Ich rozpatrzenie w Kongresie przypominało 
procedowanie nad ustawami – po ogólnej debacie na temat przedstawiony w petycji 
przekazywano je do osobnej komisji powołanej ad hoc do rozpatrzenia sprawy i przygo-
towania na nią odpowiedzi, a następnie debatowano nad tą odpowiedzią25.

W 1790 r. komisja powołana do rozpatrzenia jednej z petycji w sprawie zniesienia 
niewolnictwa udzieliła odpowiedzi negatywnej, podkreślając brak kompetencji władz 
federalnych do przyjęcia zakazu niewolnictwa. Komisja zwróciła jednak uwagę, że 
Kongres może wprowadzić podatek od handlu niewolnikami w ramach kompetencji do 
regulowania handlu międzynarodowego i międzystanowego. Ta ostatnia uwaga została 
jednak wykreślona z ostatecznej wersji odpowiedzi udzielonej przez Kongres w tej 
sprawie26.

Postępowanie w sprawie petycji dotyczących zniesienia niewolnictwa stanowiło 
w tym czasie wzór dla parlamentarzystów, jak rozpatrywać inne petycje. Ukształtowała 
się wtedy zasada, że przyjęcie petycji wiąże się z obowiązkiem jej rozpatrzenia i udzie-
lenia na nią odpowiedzi. Co więcej, rozpatrzenie petycji oznaczało przekazanie jej do 
odpowiedniej komisji w Kongresie. Złożenie petycji do Kongresu uruchamiało zatem 
możliwość demokratycznej debaty i deliberacji, co służyło też zasadzie odpowiedzialno-
ści rządu przed rządzącymi. Warto także podkreślić, że praktyka przyjęcia, rozpatrzenia 
i udzielenia odpowiedzi na petycję funkcjonująca na poziomie stanowym sprawiła, ze 

23 W. diGiacomantonio, Petitioners and Their Grievances. A View from the First Federal Congress, 
[w:] K.R. Bowling, D.R. Kennon, The House and the Senate in the 1790s: Petitioning, Lobbying, and 
Institutional Development, 2002, s. 36.

24 P. Fraser, Public Petitioning and Parliament before 1832, „History” 1961, Nr. 46, s. 199.
25 R. Krotoszynski, op. cit., s. 111.
26 W. diGiacomantonio, op. cit., 36.
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władze stanowe oczekiwały podobnego zaangażowania od władz federalnych27. W pierw-
szych latach po odzyskaniu niepodległości petycje w Stanach Zjednoczonych były środ-
kiem dostępu obywateli do władzy zarówno federalnej, jak i stanowej28.

Petycja w okresie walki o zniesienie niewolnictwa2.4. 
Petycje w sprawie zniesienia niewolnictwa były rozpatrywane już w pierwszej ka-

dencji Kongresu Stanów Zjednoczonych. Jednak ich prawdziwy wysyp przypadł na lata 
trzydzieste XIX w. Tylko w latach 1837–1838 złożono 130 000 petycji w sprawie znie-
sienia niewolnictwa29. W tym czasie petycja stała się środkiem walki politycznej o klu-
czową zmianę w prawie, a właściwie zmianę Konstytucji, mającą fundamentalne zna-
czenie dla amerykańskiej demokracji, a przede wszystkim gospodarki i stosunków 
społecznych.

Bezpośrednim celem abolicjonistów było zmuszenie Kongresu do wprowadzenia 
zakazu niewolnictwa lub przynajmniej zakazu handlu niewolnikami na terytorium Dys-
tryktu Kolumbii, który podlegał jego wyłącznej jurysdykcji. Próby regulacji kwestii nie-
wolnictwa na poziomie federalnym były, jak wiadomo, postrzegane jako ingerencja 
w gospodarkę stanów południowych. Z taką krytyką spotkały się petycje prezentowane 
przez byłego prezydenta Johna Quincy Adamsa, który następnie służył w Kongresie 
jako delegat ze stanu Massachusetts. Co ciekawe, Adams prezentował abolicyjne petycje 
przed Izbą Reprezentantów, sam nie popierając wyrażonych w nich żądań. Swoją rolę 
traktował zatem jako element wykonywania mandatu przedstawicielskiego. W odpo-
wiedzi na petycje w sprawie zniesienia niewolnictwa w Dystrykcie Kolumbii komisja 
pod przewodnictwem kongresmena Philipa Doddrige’a, prywatnie właściciela niewolni-
ków w Virginii, stwierdziła, że byłoby to niesprawiedliwe, aby Kongres ingerował 
w sprawy tak wrażliwe jak relacje między panem a niewolnikiem30.

Wkrótce wobec masowego napływu petycji dotyczących tej kwestii Kongres 
zmuszony był przyjąć inne zasady procedowania nad nimi31. Dość powszechne było 
bowiem przekonanie, że składane petycje stanowią nadużycie prawa, a nawet atak na 

27 J.P. Nields, Right of Petition, [w:] Lectures on History and Government: Series One 1923–24, University 
of Delaware Departments of History and Political Science 1924, s. 135.

28 „During the Federalist era, petitioning served as a primary means of securing meaningful access to the 
federal government and facilitated an active and lively engagement on issues of the day between petition-
ers and Congress, as well as within the large body politic; petitioning constituted an important and visible 
form of democratic politics”. R. Krotoszynski, op. cit., s. 113.

29 G.A. Mark, op. cit., s. 2225.
30 L. Falkner, The President Who Wouldn’t Retire, Coward-McCann 1967, s. 30.
31 Przez półtora roku działalności American Anti-Slavery League Kongres otrzymał 130 200 petycji w spra-

wie zniesienia niewolnictwa w Dystrykcie Kolumbii, a także 182 400 petycji w sprawie aneksji Teksasu, 
32 000 w sprawie uchylenia zasady ograniczającej debatę i udzielanie odpowiedzi na petycje (gag rule), 
21 200 w sprawie zniesienia niewolnictwa na terytoriach amerykańskich, 23 160 w sprawie zakazu mię-
dzystanowego handlu niewolnikami i 22 160 w sprawie zakazu przyłączenia się do Unii nowych stanów 
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stany południowe i potwarz dla ich konstytuant (slander)32. Po raz pierwszy w 1836 r. 
zarówno Izba Reprezentantów, jak i Senat zagłosowały w sprawie odmowy przyjmo-
wania i rozpatrywania petycji abolicyjnych. Choć początkowo w głosowaniu przewa-
żył argument, że petycja jako prawo konstytucyjne nakazuje przyjęcie, rozpatrzenie 
i udzielenie odpowiedzi, ostatecznie w Senacie przyjęto zasadę ograniczającą debatę 
w danej sprawie, a nawet obowiązek udzielenia odpowiedzi. Praktyka ta, nazywana 
„złożeniem na stół” (tabling), oznaczała, że petycja została przyjęta i odłożona bez 
rozpatrzenia czy przekazania do właściwej komisji33. Podobną zasadę przyjęła następ-
nie Izba Reprezentantów, w której rozważano nawet zakaz przyjmowania petycji abo-
licyjnych.

W 1844 r. gag rule zakazująca przyjmowania petycji, memorandów, rezolucji i in-
nych dokumentów abolicyjnych została na stałe wprowadzona do Regulaminu Izby Re-
prezentantów, lecz wycofana z inicjatywy Adamsa34. Co ciekawe, zasada ograniczająca 
debatę i rozpatrzenie petycji nigdy nie została zaskarżona w postępowaniu sądowym 
jako sprzeczna z Konstytucją (w takiej sprawie należałoby rozstrzygnąć konflikt między 
autonomią parlamentarną zagwarantowaną w art. 1 ust. 5 Konstytucji a prawem petycji 
gwarantowanym w pierwszej poprawce). Po jej obaleniu petycje abolicyjne były zarów-
no przyjmowane, jak i kierowane do Komisji ds. Dystryktu Kolumbii. Jednak ani nie 
przyczyniły się do rozwiązania problemu niewolnictwa, ani nie były traktowane z taką 
uwagą jak petycje składane w latach 1789–1836.

Petycja jako środek politycznej agitacji2.5. 
Po 1836 r. instytucja petycji w Stanach Zjednoczonych powoli zmieniała swój cha-

rakter: z żądania kierowanego do parlamentu przekształcała się w prawo o charakterze 
hybrydowym, łączącym wiele form politycznej agitacji i niekoniecznie bezpośrednio 
służące zmianie prawa. Petycja stała się zatem środkiem nacisku obywateli, zwłaszcza 
walczących o przyznanie praw politycznych – kobietom i Afroamerykanom – na rządzą-
cych. Należy jednak podkreślić, że w tym czasie petycja nie oznaczała obowiązku udzie-
lenia odpowiedzi na zawarte w niej żądanie lub roszczenie.

Po 1836 r. Kongres zachował sobie prawo decydowania, na które petycje zostaną 
przygotowane odpowiedzi. Choć obywatele nie przestawali kierować petycji do parla-
mentu w takich sprawach, jak prawa ludności tubylczej, prawa wyborcze kobiet, a także 

niewolniczych. Wszystkie te petycje zostały odłożone bez rozpatrzenia. R. Krotoszynski, op. cit., 
s. 119.

32 Ibidem, s. 118.
33 D.C. Frederick, op. cit., s. 140.
34 R. Krotoszynski, op. cit., s. 120 cytując: R.P. Ludlum, The Antislavery ‘Gag-Rule’: History and Argu-

ment, „Journal of Negro History” 1941, Nr 26 (kwiecień), s. 214.
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poligamia czy prohibicja35, nie wszystkie petycje były traktowane z jednakową uwagą. 
Petycje zaczęły zatem służyć długoletnim kampaniom społecznym, których efekty były 
widoczne po kilkudziesięciu latach. Jednocześnie należy zauważyć, że Kongres otrzy-
mywał także petycje w takich sprawach jak wytyczenie określonej drogi pocztowej (po-
stal route). Były one najczęściej pozytywnie rozpatrywane w okresie od 1793 do 1884 r., 
kiedy to przekazano je do właściwości odrębnego urzędu federalnego (Post Office De-
partment)36.

Od połowy XIX w. petycje były masowo wykorzystywane przez organizacje sufra-
żystek, które wierzyły, że osiągną swoje cele drogą systematycznej agitacji politycznej. 
W strategii tej sufrażystki kierowały się doświadczeniami liderów ruchu abolicjonistycz-
nego. Pierwsza petycja w sprawie wprowadzenia praw wyborczych kobiet została skie-
rowana do Kongresu w 1866 r. w toku kampanii zorganizowanej przez Susan B. Antho-
ny i Elizabeth Cady Stanton i podpisana przez ponad 10 tys. osób. Na początku XX w. 
pod petycjami sufrażystek podpisywało się kilkaset tysięcy osób. Jednak wielka demon-
stracja sufrażystek zorganizowana 27 października 1917 r. w Nowym Jorku została 
wsparta petycją z podpisami 1 mln osób. Walka o prawa wyborcze kobiet, podobnie jak 
walka o zniesienie niewolnictwa, stanowiła więc długoletni proces, w którym jednym 
z kluczowych środków agitacji politycznej była właśnie petycja.

W wyniku tej walki 5 czerwca 1919 r. przyjęto dziewiętnastą poprawkę do Konsty-
tucji USA, która weszła w życie 20 sierpnia 1920 r.37 Spełniły się wtedy słowa Elizabeth 
Cady Stanton, że „jest możliwe złożenie takiej mamuciej petycji do Kongresu, pod 
wpływem której mężczyźni nie będą mogli kobiet ani zignorować, ani o nich zapo-
mnieć” (tłum. własne)38.

Masowe petycje wspierały również przyjęcie innych poprawek do Konstytucji 
USA – osiemnastej poprawki dotyczącej prohibicji, a także szesnastej poprawki w spra-
wie wprowadzenia federalnego podatku dochodowego. Petycja była również masowo 
wykorzystywana przez organizacje zaangażowane w ruch praw obywatelskich w latach 
sześćdziesiątych XX w. Towarzyszyły im równie masowe demonstracje jak słynny 
Marsz Waszyngtoński o Pracę i Wolności (March on Washington for Jobs and Fre-
edoms), zorganizowany 28 sierpnia 1963 r., podczas którego Martin Luther King wygło-
sił historyczne słowa „I have a dream”. W krótkim czasie przyjęto Civil Rights Act (1964) 
oraz Voting Rights Act (1965).

35 R. Krotoszynski, op. cit., s. 121.
36 Ibidem, s. 127.
37 „Obywatele Stanów Zjednoczonych nie mogą być pozbawieni prawa wyborczego ani też prawo to nie 

może być ograniczone przez Stany Zjednoczone ani przez żaden stan z powodu płci. Kongres będzie 
miał prawo wprowadzenia tego artykułu w życie drogą właściwego ustawodawstwa”.

38 R. Krotoszynski, op. cit., s. 122; S. Zeske, Signatures of Citizenship: Petitioning, Antislavery and Wom-
en’s Political Identity, 2003, s. 184.
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Podsumowując, petycja w Stanach Zjednoczonych przeszła istotną ewolucję od 
„naturalnego” prawa kolonialistów, poprzez żądania naprawienia krzywd przez zgroma-
dzenia kolonialne, a także przez króla, do prawa gwarantowanego w deklaracjach praw 
w pierwszych stanach, a następnie w pierwszej poprawce do Konstytucji USA. Jej zna-
czenie i funkcje uległy zatem zmianie. W początkach republiki petycje zawierały żąda-
nia zmian w prawie i były kierowane do organu ustawodawczego. W tym czasie było to 
prawo powiązane z obowiązkiem przyjęcia, rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na 
zawarte w petycjach żądania. Następnie w konsekwencji wprowadzenia w Kongresie 
tzw. gag rule i wybiórczego udzielania odpowiedzi na masowo składane petycje, prawo 
petycji stało się hybrydą praw politycznych i było wykorzystywane w ramach kampanii 
społecznych przez ruch abolicjonistów czy sufrażystki.

Zmiana funkcji petycji polegała więc na zmianie adresata/odbiorcy petycji z parla-
mentu na opinię publicznej, która wyznaczała nastroje polityczne, a pośrednio także 
agendę wyborczą i polityczną rządu. Petycje stały się więc środkami nie indywidualny-
mi, ale masowymi, a przez to systemowymi, służącymi artykulacji określonych intere-
sów politycznych oraz ich demonstracji przez zwrócenie uwagi mediów i opinii publicz-
nej. Hybrydowe formy agitacji politycznej niosły ze sobą oczywiście konieczność 
długoletniej walki i mobilizacji (walka o prawa wyborcze kobiet trwała od 1866 r. do 
1920 r., a więc 54 lata).

Obecnie jednak prawo petycji nawet w tej hybrydowej formule straciło znaczenie. 
Jego miejsce zajęły formy bezpośredniej demokracji, takie jak inicjatywa ustawodawcza 
i referendum39. Według niektórych autorów inicjatywa stanowa i referendum to nowe 
formy realizacji prawa petycji40.

Współczesne znaczenie, zakres i funkcje petycji w USA3. 

W obecnym rozumieniu petycja jest środkiem prawnym mającym na celu wyraże-
nie poparcia lub dezaprobaty wobec działań rządu skierowanym do władzy wykonaw-
czej lub ustawodawczej. W tym znaczeniu może być utożsamiana z prawem do prote-
stu. Prawo do składania petycji obejmuje też prawo jednostek, grup jednostek oraz 
organizacji do wystąpienia z propozycją zmian polityki lub prawa. Obecnie prawo pe-
tycji ma przede wszystkim wymiar zbiorowy i pośredni. Umożliwia grupowe wyrażenie 
poglądów, opierając się na założeniu, że wspólne wyrażenie opinii ma większą siłę niż 
pojedynczy głos. Jednocześnie petycje w USA, z wyjątkiem petycji kierowanych do 
agencji federalnych w drodze procedury administracyjnej, nie są składane bezpośrednio 

39 R. Krotoszynski, op. cit., s. 129.
40 E.P. Oberholtzer, The Referendum in America Together with Some Chapters on the Initiative and the 

Recall, C. Scribner’s Sons 1912, s. 368.
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do organów władzy i wykorzystują pośrednie formy wpływania na politykę i prawo, np. 
przez kampanie medialne, lobbing, zgromadzenia publiczne czy marsze.

Konstytucyjne prawo do składania petycji daje przede wszystkim ochronę przed 
odpowiedzialnością za wypowiedzi stanowiące krytykę rządu i rządzących41. W tym 
stwierdzeniu wyraża się historyczna rola petycji jako środka prawnego służącego jed-
nostkom do ochrony ich interesów bez obawy przed represjami za podburzanie czy znie-
sławienie. Od pierwszych deklaracji praw prawo to zawierało w sobie gwarancje niety-
kalności i braku odpowiedzialności za treść wyrażanych poglądów. Jednocześnie należy 
przyznać za Aleksandrem Meiklejohnem, że korzystanie z prawa petycji nie może ozna-
czać prawa do przeszkadzania czy zakłócania funkcjonowania organów władzy42.

Naturalnie organy władzy zachowują prawo do usunięcia protestujących z określo-
nych miejsc, choć w tych sytuacjach należy przyjąć domniemanie, że obywatele wyko-
nywali swoje konstytucyjne prawa, więc organy władzy muszą uzasadnić swoją decyzję, 
a ocena racjonalności tych ograniczeń powinna podlegać najbardziej ścisłej kontroli są-
dowej (strict scrutiny). W przeciwnym przypadku istnieje ryzyko powrotu do karania za 
podburzające wypowiedzi (seditious libel)43. Konstytucyjne prawo petycji nie daje jed-
nak ochrony przed odpowiedzialnością cywilną za wypowiedzi, które wyrażają szkodli-
we i nieprawdziwe opinie i mogą zostać uznane za zniesławiające (civil libel)44.

Korzystanie z prawa do petycji możliwe jest za pomocą takich środków, jak: pisa-
nie listów czy e-mailów, lobbing, udzielanie poparcia inicjatywom ustawodawczym, 
głosowanie w sprawie referendów, organizacja i udział w pokojowych zgromadzeniach, 
składanie pozwów oraz wszelkie inne sposoby formułowania problemów, skarg oraz 
żądań mających na celu wymuszenie odpowiednich działań po stronie rządu45.

W dzisiejszym rozumieniu prawo petycji oznacza możliwość przedstawienia or-
ganom władzy właściwego dokumentu, bez obowiązku udzielenia na niego odpowie-
dzi po stronie adresata46. Jednocześnie w doktrynie spotyka się głosy argumentujące, 
że konstytucyjne prawo petycji zawiera w sobie prawo do bycia wysłuchanym (right to 
be heard), z którego wynika obowiązek udzielenia odpowiedzi w sprawie47. Jest jed-
nak mało prawdopodobne, aby Sąd Najwyższy potwierdził taki obowiązek w odniesie-
niu do petycji składanych do Prezydenta USA czy Kongresu. Istnieje dużo większe 

41 New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).
42 A. Meiklejohn, Free Speech and Its Relation to Self-Government, 1948, s. 22–27.
43 R. Krotoszynski, op. cit., s. 156.
44 McDonald v. Smith, 472 U.S. 479 (1985).
45 A. Newton, Petition Overview, 2002. Zob.: http://www.firstamendmentcenter.org/petition-overview 

[dostęp 10.07.2015 r.].
46 Ibidem.
47 R. Krotoszynski, op. cit., s. 166.

http://www.firstamendmentcenter.org/petition-overview 
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prawdopodobieństwo, aby Sąd Najwyższy uznał, że kwestia ta należy do kategorii spraw 
politycznych (political question), nienależących do jego właściwości48.

Prawo petycji w USA tradycyjnie rozumiane jest także jako prawo dostępu do rządu 
(right to access to the government)49. Jednak w związku z ewolucją instytucji petycji 
z prawa do bezpośredniego dostępu do organów władzy z indywidualnym roszczeniem 
do masowych petycji realizowanych za pośrednictwem mediów dostęp do władzy został 
faktycznie ograniczony. R. Krotoszynski argumentuje nawet, że prawo do bycia wysłu-
chanym wymaga zagwarantowania możliwości bycia słyszalnym przez władze, a więc 
bezpośredniego dostępu do ich przedstawicieli (right to proximity to government offi-
cials) lub nawet możliwości zaprezentowania petycji w fizycznej obecności przedstawi-
cieli władzy (right of physical proximity to government officials) na obszarze ich działania 
(np. terenie urzędu)50. Zauważa też, że prawo petycji staje się bezużyteczną gwarancją, 
jeżeli oznacza jedynie prawo do wysłania listu czy e-maila bez prawa do uzyskania na nie 
odpowiedzi. Elektroniczne formularze mailowe na stronach różnych urzędów wydają się 
w tym kontekście jedynie namiastką komunikacji między obywatelami a urzędnikami.

Jednak propozycja Krotoszynskiego, aby przywrócić praktyczne znaczenie prawa 
petycji, wymagałaby stworzenia odrębnej doktryny tego prawa. Petycja rozumiana jako 
prawo do fizycznego dostępu do przedstawicieli władzy oznaczała bowiem konieczność 
dokonywania oceny, czy dana sprawa mieści się w zakresie roszczeń o zadośćuczynie-
nie krzywdzie społecznej lub indywidualnej, a więc prowadziłaby do rozróżnienia wy-
powiedzi ze względu na ich treść. Podejście to sprzeczne jest z przyjętą doktryną wolno-
ści wypowiedzi zakazującą regulacji treści wypowiedzi (content-neutral regulation).

Aktualnie realizacja prawa petycji w Stanach Zjednoczonych wiąże się z jednocze-
snym korzystaniem z innych wolności objętych zakresem pierwszej poprawki, tj. wolno-
ścią słowa, prasy oraz pokojowych zgromadzeń. W związku z tym wzajemnym powiąza-
niem wolności zagwarantowanych w pierwszej poprawce do Konstytucji USA wszystkie 
z nich wymagają szczególnej ochrony i są traktowane podobnie, czemu wyraz dał Sąd 
Najwyższy w orzeczeniu w sprawie United States v. Cruikshank51. W tej sprawie Sąd 
Najwyższy zauważył, że pokojowe zgromadzenia, których zadaniem jest skorzystanie 

48 Nixon v. United States, 506 U.S. 224 (1993); Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962) i literatura dotycząca 
doktryny sprawy politycznej (political question doctrine).

49 „The First Amendment forbids Congress to abridge the right of the people «to petition the Government 
for a redress of grievances». If this right is to have an interpretation consistent with that given to other 
First Amendment rights, it confers to obtain what they think is due them from government. Of course, 
their conflicting claims and propaganda are confusing, annoying and at times, no doubt, deceiving and 
corrupting. But we may not forget that our constitutional system is to allow the greatest freedom of access 
to Congress, so that people may press for their selfish interests, with Congress acting as arbiter of their 
demands and conflicts”.

50 R. Krotoszynski, op. cit., s. 170.
51 United States v. Cruikshank, 92 U.S 542 (1876).
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z prawa do petycji w celu naprawienia krzywd lub wymuszenia na władzach innych 
działań leżących w sferze ich kompetencji, stanowią wyraz praw obywatelskich. Obywa-
tele mają konstytucyjnie potwierdzone prawo do pokojowych zgromadzeń, których ce-
lem jest konsultacja spraw publicznych oraz naprawa krzywd52.

Natomiast w orzeczeniu Hague v. CIO53 Sąd Najwyższy uznał za sprzeczną z Kon-
stytucją ustawę uprawniającą urzędników do uznaniowego decydowania o dopuszczal-
ności przeprowadzenia zgromadzeń publicznych. Sędziowie Roberts, Black oraz Hu-
ghes zgodnie zauważyli, że prawa i wolności obywatelskie, o których stanowi tekst 
czternastej poprawki do Konstytucji54, obejmują także prawo petycji oraz pokojowych 
zgromadzeń. Sąd zwrócił także uwagę na to, że prawo do korzystania z miejsc publicz-
nych, takich jak parki czy ulice, w celu wyrażania poglądów ma charakter względny 
i podlega ograniczeniom ze względu na interes bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Jednocześnie prawo to nie może być ograniczane jedynie pod pozorem ochrony tych 
wartości55.

Stanowisko to znalazło poparcie w innym wyroku Sądu Najwyższego w sprawie 
Edwards v. South Carolina56. Sąd orzekł w nim, że zgodnie z pierwszą oraz czternastą 
poprawką nie jest dopuszczalne rozpędzanie zgodnego z prawem zgromadzenia. W tym 
przypadku ochroną objęte zostało prawo do petycji razem ze swobodą wypowiedzi 
(obejmującą również kwestie drażliwe i niepopularne, bo piętnujące przesądy oraz 
uprzedzenia) oraz prawem do pokojowych zgromadzeń.

Należy zatem podkreślić, że wolności wyrażone w pierwszej poprawce są przez 
Sąd Najwyższy traktowane łącznie – nie jako tożsame, ale jako nierozdzielne57. Poprzez 
takie podejście Sąd Najwyższy najwyraźniej umniejsza historyczną rolę prawa petycji, 
które dało początek innym wolnościom wyrażonym w pierwszej poprawce. Przyznaje 
tym samym pierwszeństwo wykładni systemowej Konstytucji i podkreśla wspólne źró-
dło tych wolności w przepisie pierwszej poprawki. Jednocześnie należy zauważyć, że 
zarówno doktryna, jak i orzecznictwo dotyczące wolności zgromadzeń gwarantowanej 
również w pierwszej poprawce potwierdzają jej odrębny charakter58. Faktycznie jedyna 

52 Cruikshank, § 552–553
53 „Każdy, kto urodził się lub naturalizował w Stanach Zjednoczonych i podlega ich zwierzchnictwu, jest 

obywatelem Stanów Zjednoczonych i tego stanu, w którym zamieszkuje. Żaden stan nie może wydawać 
ani stosować ustaw, które by ograniczały prawa i wolności obywateli Stanów Zjednoczonych. Nie może 
też żaden stan pozbawić kogoś życia, wolności lub mienia bez prawidłowego wymiaru sprawiedliwości 
ani odmówić komukolwiek na swoim obszarze równej ochrony prawa”.

54 Hague v. CIO, 307 U.S. 496 (1939).
55 Hague, § 3.
56 Edwards v. South Carolina, 372 U.S. 229 (1963).
57 Thomas v. Collings, 323 U.S. 516 (1945).
58 Rumsfeld v. Forum for Academic and Institutional Rights, Inc., 547 U.S. 47 (2006); Boy Scouts of Ame-

rica v. Dale, 530 U.S. 640 (2000); Roberts v. U.S. Jaycees, 468 U.S. 609 (1984); Healy v. James, 408 U.S. 
169 (1972).
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doktrynalna różnica między szeroko rozumianą wolnością wypowiedzi a prawem pety-
cji dotyczy zasady wyłączenia odpowiedzialności za działania w ramach kampanii re-
klamowej lub lobbingowej, które mają na celu wpłynąć na zmianę prawa, choć w innych 
okolicznościach stanowiłyby naruszenie prawa konkurencji (Sherman Act).

W dawnym orzecznictwie Sądu Najwyższego za zgodne z prawem uznawano pety-
cje mające na celu wywarcie wpływu na władzę, nie zaś oddziaływanie na inne podmio-
ty zmierzające do uzyskania korzyści lub też doprowadzenia do strat po stronie tych 
podmiotów59. Obecnie Sąd Najwyższy przyjął jednak zasadę wyjątku od odpowiedzialności 
za naruszenie prawa konkurencji (antitrust liability) w odniesieniu do kampanii medi-
alnych i lobbingowych mających na celu wpływ na zmianę prawa („absolute immunity 
from suit under federal antitrust laws for actions such as advertising and lobbying that 
are intended to influence legislation, even if the actions are in furthereance and an anti-
competitive scheme that is itself illegal under antitrust laws”)60.

W tych sprawach Sąd Najwyższy zastosował celowościową interpretację, odcho-
dząc od pierwotnego znaczenia klauzuli petycji zawartej w pierwszej poprawce, argu-
mentując per analogiam, że ochrona przed karą za podburzanie w obecnych okoliczno-
ściach oznacza konieczność ochrony przed odpowiedzialnością za naruszanie interesów 
innych podmiotów prawa (m.in. konkurencyjnych firm czy organizacji reprezentujących 
określone interesy gospodarcze). Sąd Najwyższy potwierdził tym samym, że prawo pe-
tycji przeszło istotną ewolucję od prawa inicjowania postępowania w danej sprawie 
w Kongresie, gwarantującego przyjęcie, rozpatrzenie oraz udzielenie odpowiedzi na pe-
tycję, do hybrydy praw, które realizowane są przede wszystkim za pośrednictwem kam-
panii medialnych.

W orzeczeniu Meyer v. Grant61 Sąd Najwyższy zauważył, że czynność zbierania 
podpisów pod petycją wymaga nie tylko woli wprowadzenia zmiany politycznej, ale 
również wyjaśnienia zasadności proponowanej zmiany. Stąd też osoba zbierająca podpi-
sy powinna przekonać obywateli o tym, że kwestia, do której odnosi się dokument, jest 
na tyle istotna, że zasługuje na debatę publiczną oraz rozważenie na gruncie społecz-
nym. Jest to tzw. podstawowa forma wypowiedzi politycznej (core political speech) 
objęta, w ramach swobody wypowiedzi, konstytucyjną ochroną. Sąd zauważył, że uzna-
nie przez sąd okręgowy właściwy dla stanu Kolorado za niezgodną z prawem możliwo-
ści wynagrodzenia osoby zbierającej podpisy za jej pracę wpłynie na ograniczenie jej 
czasu pracy oraz liczby zebranych podpisów, przez co nie pozwoli na podjęcie dalszych 
działań w sprawie danej inicjatywy.

59 Eastern R. Conference v. Noerr Motors, 365 U.S. 127 (1961).
60 R. Krotoszynski, op. cit., s. 160, nawiązując do spraw: Eastern Railroad Presidents Conference v. Noerr 

Motor Freight, Inc. oraz United Mine Workers of America v. Pennington.
61 Meyer v. Grant, 486 U.S. 414 (1988).



109

Prawo petycji w Stanach Zjednoczonych

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego prawo do petycji w ograniczonym 
zakresie posiadają funkcjonariusze publiczni62. Należy rozróżnić tutaj dwie sytuacje, tj. 
gdy petycja funkcjonariusza publicznego dotyczy kwestii prywatnych (w tym związa-
nych z indywidualną sytuacją funkcjonariusza publicznego w ramach służby – job-
related petitioning speech) oraz gdy petycja odnosi się do kwestii leżących w interesie 
publicznym (matter of public concern). W pierwszym przypadku funkcjonariusz korzy-
sta z prawa do swobody wypowiedzi objętego zakresem wolności wypowiedzi, w dru-
gim wolność ta podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązków określonych sto-
sunkiem służby publicznej. W tej sprawie Sąd Najwyższy nie zgodził się zatem 
z argumentem, że prawo petycji funkcjonariusza publicznego powinno być bardziej 
chronione niż jego wolność wypowiedzi, uznając, że zarówno petycje, jak i wypowiedzi 
mogą zakłócać efektywne funkcjonowanie rządu („petitions, no less than speech, can 
interfere with the efficient and effective operation of government”)63. Jednocześnie Sąd 
potwierdził, że działania odwetowe ze strony państwa w reakcji na skorzystanie przez 
funkcjonariusza z prawa do sądu w kwestiach dotyczących stosunku służby mogą być 
objęte zakresem ochrony wynikającej z prawa petycji. Jednak nadal obowiązuje podej-
ście, że wolność wypowiedzi i prawo petycji są „skrojone z tego samego materiału” 
(„cut from the same cloth”).

Uzasadnione wątpliwości w zakresie procedury korzystania z prawa do petycji 
wzbudziła również ochrona prawa do prywatności. W wyroku Doe v. Reed64 Sąd Naj-
wyższy uznał, że publiczne udostępnienie listy podpisów złożonych pod petycją nie 
narusza prawa do prywatności. Sędzia Scalia zauważył, że pełne korzystanie z demokra-
cji wymaga pewnej dozy odpowiedzialności cywilnej, a pierwsza poprawka nie chroni 
przed krytyką tego, w jaki sposób obywatele korzystają z przynależnych im praw poli-
tycznych65. Istnieją również szczególne ograniczenia, zarówno na poziomie federalnym, 
jak i stanowym, dotyczące zbierania poparcia pod petycją. Dla przykładu, zbieranie pod-
pisów pod petycją przez więźnia w Federalnym Biurze Więziennym (Federal Bureau of 
Prisons) jest zabronione na mocy Code of Federal Regulations oraz podlega karze izo-
lacji66. Z kolei stan Południowa Dakota zabrania cyrkulacji petycji przez osoby, które 
znajdują się w rejestrze przestępców seksualnych w jakimkolwiek miejscu publicznym 
oraz w domach prywatnych67.

62 Borough of Duryea, et al. v. Guarnieri, 564 U.S. (2011).
63 Ibidem.
64 Doe p. Reed, 130 S. Ct. 2811 (2010).
65 Ibidem.
66 Code of Federal Regulations, tytuł 28, art. 541.3.
67 South Dakota Codified Laws, 12-1-32.
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Realizacja prawa petycji za pośrednictwem inicjatywy 4. 
i referendum na poziomie stanowym

Na poziomie stanowym prawo petycji jest realizowane za pośrednictwem inicjaty-
wy ustawodawczej i referendum. Według niektórych autorów po I wojnie światowej 
prawo petycji straciło praktyczne znaczenie właśnie z uwagi na ich stanowe upowszech-
nienie68. Inni twierdzą natomiast, że inicjatywa i referendum stanowią nowy etap roz-
woju prawa petycji69. Niektórzy popierają nawet wprowadzenie instytucji demokracji 
bezpośredniej na poziomie federalnym70. Zgodnie z tym stanowiskiem ewolucja petycji, 
która dokonała się w ostatnim czasie, polega na zmianie charakteru tego prawa – z żą-
dania niewiążących zmian ustawodawczych na prawo przedłożenia projektu zmian 
ustawodawczych popartego odpowiednią liczbą głosów i poddania go powszechnemu 
głosowaniu.

Inicjatywa ustawodawcza stanowi żądanie skierowane do rządu (władzy ustawo-
dawczej) przez grupę obywateli w sprawie przeprowadzenia dyskusji nad określonym 
projektem ustawy i zwrócenia tego projektu obywatelom w celu przeprowadzenia po-
wszechnego głosowania (referendum)71. W ocenie senatora Marka Hatfielda inicjatywa 
ustawodawcza oraz referendum pełnią te same funkcje co petycja – zapewniają bezpo-
średni dostęp obywateli do władzy, służą zmianie prawa lub konstytucji stanowej, a tak-
że demokratycznej deliberacji i partycypacji. W ogólnym rozrachunku petycja realizo-
wana za pośrednictwem inicjatywy i referendum nadal wyraża żądanie zadośćuczynienia 
krzywd72. Biorąc pod uwagę to rozumienie prawa petycji, obywatele, składając swoje 
podpisy, kierują „petycję” do rządu w pierwszym etapie w sprawie przyjęcia inicjatywy 
ustawodawczej, a w drugim – w sprawie przyjęcia ustawy.

W Stanach Zjednoczonych prawo do wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą po 
raz pierwszy zostało wprowadzone do Konstytucji Południowej Dakoty w 1898 r.73 Hi-
storycznie instytucja ta wywodzi się z tradycji głosowań ludowych w miastach Nowej 
Anglii oraz szwajcarskich kantonach74. Co ciekawe, niektóre z miast Nowej Anglii nadal 
organizują otwarte spotkania publiczne, które posiadają prawo inicjatywy. W Szwajcarii 

68 R. Krotoszynski, op. cit., s. 130; J.P. Nields, op. cit., s. 153–154.
69 E.P. Oberholtzer, op. cit.
70 S.L. Piott, Giving Voters a Voice: The Origins of the Initiative and Referendum in America, University of 

Missouri 2003. Por. także: W.D. McCrackan, The Rise of the Swiss Republic: A History 1901, Arena 
Publishing 1908, s. 340–341.

71 Ibidem.
72 R. Krotoszynski, s. 132, cytując 125 Congress Record 1807 (1979) (oświadczenie Senatora Marka 

O. Hatfielda na temat Voter Initiative Amendment).
73 South Dakota Constitution, Article XXIII: „A proposed amendment may amend one or more articles and 

related subject matter in other articles as necessary to accomplish the objectives of the amendment”.
74 E.A. Jaksha, Of the People: Democracy and the Petition Process, 1988, s. 69.
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natomiast jako pierwsza wykształciła się instytucja referendum (ok. 1830 r.), a następnie 
inicjatywy ludowej (ok. 1891 r.)75. W Południowej Dakocie wprowadzenie inicjatywy 
i referendum było reakcją na upadek zaufania społecznego do instytucji demokracji 
przedstawicielskiej. Podobne motywy leżały u podstaw zmian w stanie Utah i Oregon. 
Obecnie prawo do inicjatywy ustawodawczej oraz referendum jest gwarantowane w 23 
konstytucjach stanowych oraz kodeksie stanu Utah.

Należy zauważyć, że każdy stan posiada własne uregulowania dotyczące realizacji 
prawa inicjatywy ustawodawczej i referendum. Po pierwsze, prawo stanowe różni się 
w zakresie regulacji przedmiotu inicjatywy. Niektóre stany przewidują ograniczenia 
dotyczące materii przedstawionych w jednej inicjatywie, np. pozwalają na objęcie ini-
cjatywą tylko jednego określonego zagadnienia. Jest to tzw. zasada jednego zagadnienia 
(single-subject rule), wymagająca, aby inicjatywa wyrażona przez petycję odnosiła się 
tylko do jednej kwestii76. Inne przepisy stanowe wyłączają określone materie z zakresu 
przedmiotowego inicjatywy ustawodawczej. Dla przykładu, w stanie Michigan zakaza-
no składania inicjatyw, które miałyby na celu dokonywanie przywłaszczeń przez insty-
tucje stanowe czy też skutkowałyby deficytem w budżetach stanowych77. Z kolei stan 
Montana nie zezwala na inicjatywy odnoszące się do przywłaszczenia środków pienięż-
nych, a także zmierzających do zmiany prawa miejscowego oraz szczególnego78.

Po drugie, między stanami istnieją różnice w przepisach normujących zakres pod-
miotowy prawa petycji realizowanego za pośrednictwem inicjatywy ustawodawczej. 
W niektórych stanach tylko osoby posiadające czynne prawo wyborcze mogą składać waż-
ne podpisy pod petycjami79. Inne stany nie wymagają od osób popierających inicjatywę 

75 J. Zimmerman, The Initiative Citizen Law-Making, 1999, s. 3.
76 Colorado Constitution, art. 5, § I, Alaska Statutes, § 15.45.040, Nebraska Constitution, art. III, § 2.
77 Michigan Constitution, art. II, § 9: „[…] The power of referendum does not extend to acts making ap-

propriations for state institutions or to meet deficiencies in state funds and must be invoked in the manner 
prescribed by law within 90 days following the final adjournment of the legislative session at which the 
law was enacted. […]”.

78 Montana Constitution, art. III, § 4(1): „The people may enact laws by initiative on all matters except ap-
propriations of money and local or special laws”. Alaska Constitution, art. XI, § 7: „The initiative shall 
not be used to dedicate revenues, make or repeal appropriations, create courts, define the jurisdiction of 
courts or prescribe their rules, or enact local or special legislation. The referendum shall not be applied 
to dedications of revenue, to appropriations, to local or special legislation, or to laws necessary for the 
immediate preservation of the public peace, health, or safety”.

79 Dla przykładu, stany takie jak Alaska i Teksas w swoich ustawodawstwach wprowadziły wymóg posia-
dania czynnego prawa wyborczego (qualified voter) warunkujący ważność podpisu złożonego pod pety-
cją. Zob.: Alaska Statues, § 15.45.140: „(a) […] The petition may be filed with the lieutenant governor 
only if it meets all of the following requirements: it is signed by qualified voters […]”; Texas Election 
Code, § 277.0021: „Reference to «qualified voter» outside the Election Code means «registered voter» 
as to the eligibility to sign a petition. «Registered voter» is defined as a person registered to vote in Texas 
whose registration is effective”. Podobnie: Code of Virginia, § 24.2-506 oraz South Dakota Constitution. 
Podczas gdy ustawodawstwo stanu Alaska posługuje się jedynie terminem „osoba posiadająca czynne 
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czynnego prawa wyborczego80. Poza tym prawo stanowe różni się pod względem liczby 
głosów wymaganych do nadania petycji wiążącego charakteru. Najczęściej konieczne 
jest zebranie odpowiedniej liczby ważnych podpisów określonych jako ułamek procen-
towy głosów oddanych w poprzedzających daną inicjatywę wyborach gubernatorskich. 
Na przykład, w stanie Missouri wyborcy, wychodząc z inicjatywą ustawodawczą, muszą 
zebrać liczbę podpisów równą 5% głosów oddanych w poprzedzających wyborach gu-
bernatorskich81.

Poza tym niektóre stany weryfikują jedynie to, czy pod daną petycją zebrano wy-
maganą liczbę podpisów, podczas gdy inne weryfikują petycje pod względem zgodności 
z przepisami prawa, a także pod względem formalnym, a nawet przewidują możliwość 
złożenia propozycji alternatywnych rozwiązań osobom występującym z inicjatywą. Pra-
wo stanowe różni się również w zakresie weryfikacji inicjatyw pod kątem finansowym. 
W tym względzie dokonuje się wstępnej oceny ich przewidywanych skutków finanso-
wych dla budżetów stanowych82.

Realizacja prawa petycji za pośrednictwem inicjatywy ustawodawczej w dużej 
mierze zależy od przepisów określających procedury zbierania podpisów, a w szczegól-
ności kto oraz w jaki sposób może się zajmować obiegiem petycji. Poszczególne stany 
wprowadzają ograniczenia dotyczące miejsce zamieszkania oraz wieku83, a także wyma-
gają od osób zajmujących się obiegiem petycji deklaracji co do tego, czy pobierają wy-
nagrodzenie za swoją pracę84 czy też wykonują ją w formie wolontariatu. Niektóre stany 

prawo wyborcze” (qualified voter), Teksas stawia znak równości między osobą posiadającą czynne pra-
wo wyborcze a osobą będącą zarejestrowanym wyborcą (registered voter).

80 Należy zauważyć, że serwis We The People E-petition Initiative był już krytykowany za brak skutecz-
nych procedur weryfikacji tego, czy osoby składające podpis pod petycją posiadają obywatelstwo ame-
rykańskie oraz ukończyły 18. rok życia. Patrz: https://petitions.whitehouse.gov/how-why/step-step-gu-
ide [dostęp 10.07.2015 r.].

81 Missouri Constitution, art. III, § 50 oraz 53. Natomiast w stanie Maine w celu zainicjowania ustawy 
obejmującej cały obszar stanu, konieczne jest zebranie 10% głosów oddanych w poprzednich wybo-
rach gubernatorskich (z wyjątkiem oddanych głosów pustych). Zob.: Maine Constitution, art. IV, § 3, 
pkt 18 oraz informacje dostępne na stronie http://ballotpedia.org/Signature_requirements [dostęp 
10.07.2015 r.].

82 Ballotpedia, Laws Governing the Initiative Process in Montana, http://ballotpedia.org/Laws_governing_
the_initiative_process_in_Montana#cite_note-NCSLrev-1 [dostęp 10.07.2015 r.].

83 Obecnie ponad połowa spośród 24 stanów, w których istnieje możliwość przedstawienia inicjatywy oraz 
przeprowadzenia referendum (tzw. I&R states), wymaga, aby osoby zajmujące się cyrkulacją petycji 
osiągnęły wiek upoważniający je do głosowania, co oznacza, że powinny one mieć ukończony co naj-
mniej 18. rok życia. W stanach, w których nie ma ograniczeń wiekowych w odniesieniu do głosowania, 
cyrkulacją petycji mogą zajmować się osoby poniżej 18. roku życia. Por.: Buckley v. American Constitu-
tional Law Foundation 525 US 182 (1999).

84 Obecnie tylko w kilku stanach prawo wymaga podania informacji o tym, czy osoba zajmująca się cyrku-
lacją petycji wykonuje swoje zadania odpłatnie czy też w formie wolontariatu. W związku z tym wymo-
giem adnotacja o tym, czy zbieraniem podpisów zajmują się wolontariusze, czy też osoby pobierające za 
to wynagrodzenie, musi zostać umieszczona na karcie petycji. W stanie Oregon osoby wykonujące tę 
czynność odpłatnie powinny legitymować się dokumentem poświadczającym ukończenie przez nie 

https://petitions.whitehouse.gov/how-why/step-step-guide
https://petitions.whitehouse.gov/how-why/step-step-guide
http://ballotpedia.org/Signature_requirements
http://ballotpedia.org/Laws_governing_the_initiative_process_in_Montana#cite_note-NCSLrev-1
http://ballotpedia.org/Laws_governing_the_initiative_process_in_Montana#cite_note-NCSLrev-1
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stosują wymóg, zgodnie z którym osoba zajmująca się obiegiem petycji musi być obec-
na w chwili podpisania jej przez osobę składającą podpis85. Inne natomiast zakazują 
opłacania osób zbierających podpisy w zależności od liczby zebranych podpisów (pay-
ment per signature)86 oraz regulują, na jakim obszarze geograficznym możliwe jest ich 
zbieranie87.

Warto zauważyć, że jeden z wymogów, tj. wymóg noszenia przez osoby zbierające 
podpisy identyfikatorów z ich imieniem i nazwiskiem, został uznany za niezgodny 
z Konstytucją przez Sąd Najwyższy w wyroku Buckley v. American Constitutional Law 
Foundation88. Sąd Najwyższy utrzymał w mocy decyzję sądu niższej instancji, który 
uznał za niezgodny z prawem wymóg przedstawiania przez osoby występujące z petycją 
comiesięcznych sprawozdań zawierających dane osobowe zbierających podpisy oraz 
kwotę należną im za pracę w ramach zbierania poparcia dla petycji89.

Mimo braku ujednoliconej procedury określającej sposób korzystania z prawa pe-
tycji jako prawa inicjatywy ustawodawczej można wskazać pięć etapów wspólnych dla 
większości stanów. Należy do nich wystąpienie z inicjatywą, weryfikacja inicjatywy 
przez władze stanowe, ocena inicjatywy pod względem finansowym, zbieranie podpi-
sów oraz weryfikacja zebranych podpisów.

Etap pierwszy, czyli wystąpienie z inicjatywą, obejmuje zazwyczaj przedstawienie 
petycji władzom stanowym, które następnie poddają ją wstępnej ocenie pod względem 
treści, tytułu oraz skutków finansowych90. Oczywiście już na tym etapie ani przepisy, ani 

szkolenia wymaganego dla osób zajmujących się cyrkulacją petycji za wynagrodzeniem oraz zbierać 
podpisy, korzystając z formularzy w różnych kolorach, które wskazują na to, czy czynność ta wykony-
wana jest odpłatnie czy też w formie wolontariatu. Zob.: Ballotpedia, Laws Governing Petition Circula-
tors, http://ballotpedia.org/Laws_governing_petition_circulators [dostęp 10.07.2015 r.].

85 Większość stanów, w których istnieje możliwość przedstawienia inicjatywy oraz przeprowadzenia refe-
rendum (tj. Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Idaho, Illinois, Maine, Missouri, Montana, 
Nebraska, Nevada, Północna Dakota, Ohio, Oregon, Południowa Dakota, Utah, Washington oraz Wy-
oming), wymaga, aby osoby zbierające podpisy były obecne w chwili składania podpisów na petycji. 
Osoby te zobowiązane są również do złożenia pisemnego oświadczenia informującego o tym, że były 
obecne w momencie składania podpisów na dokumencie. Zob.: ibidem.

86 Stany zakazujące wypłaty wynagrodzenia w zależności od liczby zebranych podpisów: Nebraska, North 
Dakota, Oregon, Południowa Dakota, Montana oraz Wyoming. Z kolei Alaska ustaliła, że maksymalna 
kwota, którą można ustalić od każdego podpisu, to 1.00 $. Zob.: ibidem.

87 Ibidem.
88 Buckley v. American Constitutional..., op. cit.
89 Ibidem.
90 W stanie Arkansas wymagane jest przedstawienie petycji prokuratorowi generalnemu, który w terminie 

10 dni zatwierdza ją, zwraca w celu uzupełnienia braków lub też zmiany tytułu petycji osobom, które 
wystąpiły z inicjatywą. Zob.: Arkansas Code, tytuł 7, art. 9–107; W stanie Nebraska, zanim organizato-
rzy przystąpią do zbierania podpisów pod petycją, muszą przedstawić tekst oraz cel petycji Sekretarzowi 
Stanu Nebraska. Zob.: Nebraska Revised Statutes, rozdz. 32, art. 1405 (1). Podobnie: Montana Code, 
tytuł 13, rozdz. 27, art. 202.

http://ballotpedia.org/Laws_governing_petition_circulators
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praktyka nie są jednolite. Na przykład, w Colorado wystąpienie z inicjatywą jest drugim 
etapem po jej weryfikacji91.

Kolejnym etapem jest weryfikacja inicjatywy przez władze stanowe, która może 
mieć charakter obligatoryjny bądź też fakultatywny. Stany takie jak Michigan czy Ar-
kansas traktują weryfikację jak proces o charakterze fakultatywnym i doradczym. W sta-
nie Michigan petycja może zostać przedłożona w Biurze Wyborczym w celu jej weryfi-
kacji, lecz nie jest to element obligatoryjny, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka, że 
już po zebraniu podpisów okaże się, że petycja posiada błędy formalne92. Podobnie jest 
w stanie Arkansas, gdzie każdy podatnik może zażądać sprawdzenia petycji pod wzglę-
dem prawnym przez władze stanowe93. Natomiast w Montanie oraz Nebrasce wymagana 
jest weryfikacja petycji pod względem przejrzystości, spójności oraz zgodności z obo-
wiązującym prawem94.

W kolejnym etapie procedury niektóre stany wymagają oceny inicjatywy pod 
względem finansowym, co ma na celu zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu budżetu, 
jeśli inicjatywa uzyska wymaganą liczbę podpisów95.

Dwa ostatnie etapy, czyli zbieranie podpisów oraz ich weryfikacja przez władze 
stanowe, wydają się kluczowe zarówno z punktu widzenia osób występujących z inicja-
tywą, jak i tych, które wyrażają dla niej poparcie. Weryfikacja podpisów polega zazwy-
czaj na sprawdzeniu, czy osoby, które podpisały się pod petycją, figurują w rejestrze 
wyborców, oraz na określeniu, czy petycja zdobyła wymaganą przez prawo liczbę pod-
pisów96. Niektóre stany, np. Montana, sprawdzają również, czy podpisy złożone pod 
petycją odpowiadają grafologicznie tym figurującym w ich bazach danych97.

Stany dysponują biurami ogólnymi zajmującymi się przyjmowaniem wszystkich 
petycji lub też biurami zajmującymi się przyjmowaniem i rozpatrywaniem tylko okre-
ślonego rodzaju petycji (np. petycje dotyczące kwestii wyborczych w stanie Maryland 
kierowane są do Sekretarza Stanu Maryland)98.

91 Colorado Revised Statutes, tytuł 1, art. 40, § 105, 106 oraz 107.
92 Michigan Compiled Laws, rozdz. 168, art. 544d, 544c oraz 482; Ballotpedia, Laws Governing the Initia-

tive Process in Michigan, http://ballotpedia.org/Laws_governing_the_initiative_process_in_Michigan 
[dostęp 10.07.2015 r.].

93 Arkansas Code, tytuł 7, art. 9-501–9-506.
94 Montana Code, tytuł 13, rozdz. 27, art. 202 oraz 312; Nebraska Revised Statutes, rozdz. 32, 

art. 1405 (2).
95 Montana Code, tytuł 13, rozdz. 27, art. 312; Alaska Statutes, art. 15.45.090 (4).
96 Alaska Statutes, art. 15.45.180; Arkansas Code, tytuł 7, art. 9-107; Nebraska Revised Statutes, rozdz. 32, 

art. 1409.
97 Montana Code Annotated, tytuł 13, rozdz. 27, art. 303 (1) oraz 304; Ballotpedia, Laws Governing the 

Initiative Process in Montana. Zob.: http://ballotpedia.org/Laws_governing_the_initiative_process_in_
Montana#cite_note-NCSLrev-1 [dostęp 10.07.2015 r.].

98 Maryland State Board of Elections, Procedures for Filling a Statewide or Public Local Law Referendum 
Petition. Zob.: http://www.elections.state.md.us/pdf/6-201-3a.pdf [dostęp 10.07.2015 r.].

http://ballotpedia.org/Laws_governing_the_initiative_process_in_Michigan 
http://ballotpedia.org/Laws_governing_the_initiative_process_in_Montana#cite_note-NCSLrev-1
http://ballotpedia.org/Laws_governing_the_initiative_process_in_Montana#cite_note-NCSLrev-1
http://www.elections.state.md.us/pdf/6-201-3a.pdf
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Składanie petycji do agencji federalnych o stanowienie 5. 
przepisów prawa

Na poziomie federalnym prawo petycji zostało zagwarantowane w ustawie regulu-
jącej procedurę administracyjną – Administrative Procedure Act (dalej: APA). Art. 553(e) 
APA stanowi, że „(e) Każda agencja daje zainteresowanej osobie prawo do petycji o wy-
danie, zmianę lub uchylenie przepisu prawa”99.

Przepis ten nie ustanawia obowiązku agencji federalnej przyjęcia określonych 
przepisów, a jedynie obowiązek przyjęcia petycji i przygotowania odpowiedzi na zawar-
te w niej żądanie. Przepis ten wiąże zarówno federalne agencje podlegające władzy wy-
konawczej (executive branch agencies), jak i agencje niezależne (independent agencies). 
Należy podkreślić, że przedmiot petycji może dotyczyć tylko stanowienia prawa przez 
daną agencję (rule-making). Stąd pełna nazwa tej procedury to petycja o ustanowienie 
prawa (petition for rule-making), choć nie dotyczy tylko stanowienia przepisów wiążą-
cego prawa, mających wpływ na politykę danej agencji, ale także ogólnych oświadczeń 
czy niewiążących zasad nieposiadających charakteru przepisów prawnych, jak również 
zasad wykładni oraz przepisów o szczególnym zastosowaniu (zwolnień, wyjątków, ta-
ryf, cenników itp.)100.

Charakterystyczny język tego przepisu – „agencja daje zainteresowanej osobie pra-
wo” – sugeruje, że agencje muszą przeznaczyć określone środki na umożliwienie reali-
zacji tego prawa, przede wszystkim przez stworzenie procedury składania petycji. Za-
kres podmiotowy prawa do petycji jest w tym przepisie węższy niż w pierwszej 
poprawce do Konstytucji USA. Ogranicza się bowiem tylko do zainteresowanych osób, 
a więc tych, które mają określony interes w rozstrzygnięciu merytorycznym sprawy 
wskazanej w petycji101. Jednocześnie definicja zainteresowanej osoby powinna być 

99 5 U.S. Code § 553 – Rule making. Por. także: W.V. Luneburg, Petitions for Rulemaking: Federal Agency 
Practice and Recommendations for Improvement,1986 ACUS 493 (1986); W.V. Luneburg, Petitioning 
Federal Agencies for Rulemaking, “Wisconsin Law Review” (1988), s. 1.

100 J.A. Schwartz, R.L. Revesz, Petitions for Rulemaking. Final Report to the Administrative Conference of 
the United States, 5 November 2014, s. 15–17, https://www.acus.gov/sites/default/files/documents/Fina-
l%2520Petitions%2520for%2520Rulemaking%2520Report%2520%255B11-5-14%255D.pdf [dostęp 
10.07.2015 r.] („The APA’s definition of «rule» includes «agency statement[s] of general or particular 
applicability and future effect designed to implement, interpret, or prescribe law or policy […] and in-
cludes the approval or prescription for the future of rates […] prices […]» the right to petition extends 
beyond traditional legislative rules with general policy effects. The APA right clearly also covers peti-
tions both for the issuance or amendment of non-legislative and interpretive rules, and for rules of par-
ticular applicability like waivers and exemptions, as well as ratemakings”).

101 Por. 5 U.S.C. § 553 (c): „After notice required by this section, the agency shall give interested persons an 
opportunity to participate in the rule making through submission of written data, views, or arguments 
with or without opportunity for oral presentation. After consideration of the relevant matter presented, the 
agency shall incorporate in the rules adopted a concise general statement of their basis and purpose. 
When rules are required by statute to be made on the record after opportunity for an agency hearing, 
sections 556 and 557 of this title apply instead of this subsection”.

https://www.acus.gov/sites/default/files/documents/Final%2520Petitions%2520for%2520Rulemaking%2520Report%2520%255B11-5-14%255D.pdf
https://www.acus.gov/sites/default/files/documents/Final%2520Petitions%2520for%2520Rulemaking%2520Report%2520%255B11-5-14%255D.pdf
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w miarę szeroka, biorąc pod uwagę, że APA definiuje pojęcie „osoby”, włączając do niej 
jednostki, partnerstwa, korporacje, stowarzyszenia oraz prywatne i publiczne organiza-
cje inne niż agencje102. W praktyce wiele agencji przyjmuje, że prawo do składania pe-
tycji o stanowienie prawa ma każdy, choć nie każdy ma prawo do zaskarżenia odmowy 
rozpatrzenia petycji zgodnie z jej żądaniem czy opóźnienia w przesłaniu odpowiedzi na 
petycję103.

Obowiązek rozpatrzenia petycji oznacza, że agencje nie mogą ograniczyć się jedy-
nie do przyjęcia petycji, ale faktycznie powinny pochylić się nad sprawą, która stanowi 
ich treść104. Takie rozumienie wynika z uznania proceduralnych praw zainteresowanych 
osób, dotyczących różnych form zaangażowania się w sprawy agencji określonych inny-
mi przepisami105. Obowiązek udzielenia odpowiedzi na petycję wiąże się natomiast 
przede wszystkim z obowiązkiem uzasadnienia odmowy ustanowienia prawa zgodnie 
z żądaniem106. APA wymaga również, aby agencje rozstrzygały przedstawione im sprawy 
w rozsądnym terminie (within a reasonable time)107 i niezwłocznie powiadamiały (prompt 
notice) zainteresowane osoby o odmowie przyjęcia przepisów prawa zgodnie z ich pety-
cją oraz powodach takiej odmowy (częściowej lub całościowej)108. Ocena rozsądnego 
terminu przez sądy zależy od sprawy, natomiast spełnienie obowiązku racjonalnego wy-
jaśnienia (reasonable explanation) polega na podaniu merytorycznych powodów nega-
tywnego rozstrzygnięcia, które w zależności od sprawy mogą być krótkie, ale nie czysto 
formalne109. Odmowa rozstrzygnięcia petycji zgodnie z jej żądaniem podlega kontroli 
sądowej110, jednak sądy mają ograniczoną właściwość w zakresie autonomii decyzyjnej 
agencji111. Dlatego sposób odpowiedzi na petycje jest przez sądy oceniany bardzo łagod-
nie, które uznają znaczny margines swobody decyzyjnej agencji w tym zakresie. Co do 

102 5 U.S.C. § 551(2).
103 R.B. Stewart, The Reformation of American Administrative Law, “Harward Law Review” (1975), Nr 88, 

s. 1669.
104 Por. wyroki w sprawach: Natural Resources Defense Council, 645 F.3d 400, 406 (D.C. Cir. 011); Fund 

for Animals v. Norton, 294 F.Supp.2d 92 (D.C. Cir. 2003); National Parks Conserv. Ass’n v. Interior, 794 
F.Supp.2d 39, (D.D.C. 2011); Families for Freedom v. Napolitano, 628 F.Supp.2d 535 (S.D.N.Y 2009).

105 Por. np. 5 U.S.C. § 555(b): „So far as the orderly conduct of public business permits, an interested person 
may appear [...] for the presentation, adjustment, or determination of an issue, request, or controversy in 
a proceeding [...] or in connection with an agency function”.

106 Por. np. Horne v. USDA, 494 Fed. Appx. 774 (9th Cir. 2012). W wyroku tym sąd podkreślił, że USDA 
odpowiedziała na petycję, spełniając swój obowiązek wynikający z przepisów APA.

107 Por. zestawienie spraw, w których sądy wypowiadały się, jaki jest rozsądny termin udzielenia odpowie-
dzi na petycję o stanowienie prawa [w:] J.A. Schwartz, R.L. Revesz, op. cit., s. 15–17.

108 5 U.S.C. § 555(e): „Prompt notice shall be given of the denial in whole or in part of a written application, 
petition, or other request of an interested person made in connection with any agency proceeding. Except 
in affirming a prior denial or when the denial is self-explanatory, the notice shall be accompanied by 
a brief statement of the grounds for denial”.

109 J.A. Schwartz, R.L. Revesz, op. cit., s. 17–18.
110 5 U.S.C. §§ 701-706.
111 42 U.S.C. §§ 7671a(c)(3), 7671e(b), 7671j(e).
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zasady, kontrola sądowa odpowiedzi na petycje o stanowienie przepisów prawa ograni-
cza się do zbadania, czy agencje nie działały w sposób „arbitralny czy kapryśny”112.

APA nie określa szczegółów procedury, zgodnie z którą agencje mają przyjmować, 
rozstrzygać i odpowiadać na petycje. Przepisy takie powinny m.in. określać wymogi for-
malne, a także doprecyzować zakres spraw podlegających petycji o stanowienie prawa, 
w szczególności różnicy między petycją o przyjęcie przepisów a petycją o ich zmianę lub 
zniesienie. Oczekuje się, że agencje uchwalą i upublicznią takie procedury, zgodnie 
z przepisami o dostępie do informacji publicznej113. Poza tym Kongres może ustanowić 
procedurę składania petycji w szczególnych ustawach, takich jak Clean Air Act114.

W literaturze zauważa się, że sądy federalne przyznają agencjom federalnym dale-
ko idące uznanie w kwestii określenia celów ich działań, a przede wszystkim określenia 
ich priorytetów. W związku z tym bardzo rzadkie są przypadki uchylenia odmowy roz-
strzygnięcia petycji zgodnie z jej żądaniem. Jednym z tych rzadkich przypadków był 
wyrok Sądu Najwyższego w sprawie dotyczącej emisji gazów i odmowy regulacji tej 
kwestii przez Environmental Protection Agency115. Sprawa ta zakończyła się uznaniem, 
że Agencja ma kompetencje do uregulowania kwestii emisji gazu, a zatem jej odmowa 
zajęcia się tą sprawą w odpowiedzi na petycję 19 organizacji non-profit oraz handlowych 
była nieważna. Co ciekawe, w swojej odpowiedzi Agencja uznała nie tylko brak właści-
wości do kontroli emisji gazów cieplarnianych, ale także powołując się na brak pewno-
ści naukowej, wskazała jako swój priorytet w działaniach na rzecz powstrzymania zmian 
klimatu wspieranie inwestycji i nowych technologii, a nie regulacje prawne, które mogą 
dodatkowo prowadzić do konfliktów w zakresie międzynarodowej współpracy.

Orzecznictwo sądów dotyczące kontroli odmowy zajęcia się sprawą przedstawioną 
w petycji jest niejednolite. Z jednej strony sądy federalne zgadzają się co do tego, że 
agencje mają szerokie uznanie w zakresie określania swoich celów oraz sposobów ich 
realizacji, a zatem zarządzania swoimi (środkami) zasobami i priorytetami. W zakresie 
swoich uprawnień zarządczych mogą wskazać powód odmowy zajęcia się sprawą. Z dru-
giej strony, Sąd Najwyższy traktuje uzasadnienie powołujące się na środki (zasoby) 
i priorytety jako niewystarczające. Faktycznie różnice w orzekanych sprawach mogą wy-
nikać z różnej oceny okoliczności – w niektórych sprawach agencje nie miały środków, 
by merytorycznie zająć się kwestią przedstawioną w petycji, w innych raczej nie miały 
środków, aby merytorycznie odpowiedzieć na petycję.

112 Por. np. Allied Local and Regional Mfrs. Caucus v. EPA, 215 F.3d 61 (D.C. Cir. 2000).
113 Zob. informacje dostępne na stronie: https://www.acus.gov/recommendation/petitions-rulemaking-0 

[dostęp 10.07.2015 r.].
114 An Act to improve, strengthen, and accelerate programs for the prevention and abatement of air pollu-

tion. 40 C.F.R. Subchapter C, Parts 50-97.
115 Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497 (2007).

https://www.acus.gov/recommendation/petitions-rulemaking-0 
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Choć agencje często otrzymują informacje o potrzebie zmiany prawa w sposób nie-
formalny, składanie petycji jest ważnym alternatywnym sposobem komunikacji między 
obywatelami (nawet jeżeli dotyczy to wąskiej grupy zainteresowanych osób) a admini-
stracją. Jednocześnie Konferencja Administracji Stanów Zjednoczonych (Administrative 
Conference of United States, dalej: ACUS), czyli partnerstwo publicznoprawne działają-
ce na rzecz dobrej administracji, zauważa, że należy poprawić funkcjonowanie prawa do 
petycji o stanowienie przepisów prawa, zwłaszcza pod względem szybkości odpowiedzi, 
merytorycznego uzasadnienia zajęcia się daną regulacją czy ogólnie komunikacji mię-
dzy agencją a podmiotami składającymi petycje lub zainteresowanymi ich złożeniem 
(np. statusu złożonych petycji). Ponadto ACUS rekomenduje stworzenie możliwości 
składania petycji o stanowienie przepisów prawa w drodze elektronicznej116.

Warto również zauważyć, że istnieje możliwość złożenia petycji do Prezydenta 
USA za pośrednictwem portalu internetowego117. Jeśli petycja uzyska co najmniej 
100 000 podpisów w ciągu 30 dni od jej zarejestrowania, administracja jest zobowiązana 
do podjęcia odpowiednich działań. Do zarejestrowania petycji na portalu administracji 
prezydenckiej konieczne jest zebranie co najmniej 150 podpisów. Jest to związane z tzw. 
polityką umiaru (moderation policy), która ma na celu wyłonienie spraw naprawdę waż-
nych i odzwierciedlających poglądy i nastroje reprezentatywnych grup społecznych118.

Podsumowanie6. 

Podsumowując, prawo petycji w USA przeszło istotną ewolucję z prawa o za-
dośćuczynienie krzywd kierowanego do króla i zgromadzeń stanowych, przez petycję 
o zmianę prawa kierowanego do Kongresu, które wiązało się z obowiązkiem przyję-
cia, rozpatrzenia oraz odpowiedzi, do petycji o charakterze hybrydowym (systemo-
wym), wykorzystywanej w ramach masowej agitacji politycznej w takich sprawach, 
jak zniesienie niewolnictwa czy wprowadzenie praw wyborczych kobiet. Obecnie pe-
tycja rozumiana jest jako podstawowe prawo obywatelskie o charakterze politycznym, 
które może być realizowane łącznie z innymi prawami (wolnościami) gwarantowany-
mi w pierwszej poprawce do Konstytucji USA – wolnością słowa, prasy oraz zgroma-
dzeń. Poza tym prawo petycji na poziomie stanowym łączone jest z prawem obywate-
li do występowania z inicjatywami ustawodawczymi. Na poziomie federalnym prawo 

116 Inne rekomendacje dotyczące dobrych praktyk w zakresie petycji o stanowienie przepisów prawa są 
dostępne w sprawozdaniu ACUS z 2014 r.: J.A. Schwartz, R.L. Revesz, op. cit.

117 Strona pozwala na zapoznanie się ze złożonymi już petycjami. Obecnie ponad 60 petycji zostało zareje-
strowanych i jest dostępnych do podpisu.

118 Zob.: https://petitions.whitehouse.gov/how-why/step-step-guide [dostęp 10.07.2015 r.].

https://petitions.whitehouse.gov/how-why/step-step-guide
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petycji funkcjonuje natomiast jako petycja o stanowienie prawa kierowanego do agen-
cji rządowych na podstawie ustawy regulującej procedurę administracyjną.

W szerokim znaczeniu prawo petycji w USA oznacza prawo do kierowania przez 
obywateli żądań do organów władzy dotyczących jej wykonywania (exercise of govern-
ment power). W tym zakresie kontrowersje w doktrynie oraz orzecznictwie sądowym 
dotyczą przede wszystkim sporu o charakter prawny obowiązków adresatów petycji119. 
W świetle rozważań teoretycznych jest to zatem pytanie o powiązanie petycji z teoriami 
suwerenności ludowej (popular sovereignty)120. W ujęciu praktycznym jest to natomiast 
pytanie o rozważenie konfliktu dóbr w państwie demokratycznym, w którym zarówno 
polityczne zaangażowanie obywateli, jak i sprawne funkcjonowanie administracji jest 
cenne. Należy przy tym podkreślić, że prawo petycji ma fundamentalne znaczenie jako 
prawo jednostki oraz prawo o charakterze kolektywnym. Jako prawo o charakterze zbio-
rowym petycja umożliwia rekompensowanie braków demokracji przedstawicielskiej 
i służy informowaniu rządzących o lokalnych potrzebach i warunkach.

Wystąpienia obywateli z petycjami i związane z nim oczekiwania bezpośredniego 
dostępu do władzy, a także wysłuchania sprawy i odpowiedzi na przedstawione roszcze-
nia mogą się kłócić z oceną rządu (w szczególności agencji rządowych), czy przezna-
czyć środki na merytoryczne rozpatrzenie danej sprawy, a w dalszej kolejności na jej 
rozstrzygnięcie zgodnie z żądaniem. Jest to zatem pytanie o swobodę uznania władzy 
(w szczególności organów władzy wykonawczej, np. agencji rządowych), a także okre-
ślenia zasad dostępu do jej organów (w szczególności organów przedstawicielskich, np. 
Kongresu) także w sensie fizycznym – przez ograniczenie wstępu na teren ich siedzib 
czy organizowanie publicznych wystąpień w bliskiej odległości od ich siedzib. W ogól-
nym wymiarze chodzi bowiem o stworzenie możliwości bezpośredniego wpływania na 
decyzje władzy przez obywateli, idącej dalej niż wolność wypowiedzi.

Korzyści z wysłuchania petycji to przede wszystkim możliwość zapoznania się 
z często bardzo fachową oceną sytuacji przygotowaną przez organizacje reprezentujące 
określone interesy. W tym znaczeniu petycja bliska jest działalności lobbingowej. Ma na 
celu umożliwienie obywatelom, a przede wszystkim stowarzyszeniom, organizacjom 
czy korporacjom wpływania na priorytety i cele działania organów władzy. Natomiast 
trudność zapewnienia skutecznego prawa petycji związana jest z zarządzaniem zasoba-
mi, które potrzebne są do przyjęcia, rozpatrzenia i odpowiedzi na petycje, a w przypad-
ku prezentowania petycji za pośrednictwem publicznych demonstracji z zapewnieniem 
bezpieczeństwa oraz niezakłóconego funkcjonowania organów władzy.

119 Por. kontrowersje związane ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, zgodnie z którym prawo petycji nie wiąże się 
z obowiązkiem wysłuchania czy udzielenia na nią odpowiedzi. Smith v. Arkansas State Highway Employees, 
441 U.S. 463, (1979) oraz Minnesota State Board for Community Colleges v. Knight, 465 U.S. 271 (1984).

120 A.R. Amar, The Bill of Rights as a Constitution, „Yale Law Journal” 1991, Vol. 100, s. 1131.





121

Łukasz Żukowski
Wydział Filologiczny, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Wrocławski
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Prawo petycji w niemieckim konstytucjonalizmie – uwagi 1. 
wstępne

Prawo petycji ma długą tradycję w niemieckim konstytucjonalizmie. W literaturze 
niemieckiej wskazuje się, że należy ono wręcz do kamieni węgielnych europejskiej kul-
tury prawnej1. Już Pruski Ogólny Landrecht z 1794 r. przewidywał możliwość wnosze-
nia próśb do monarchy. Łącznikiem dla późniejszych rozwiązań konstytucyjnych był 
natomiast § 159 konstytucji z 1848 r. (Paulskirchenverfassung), który używał określenia 
„prawo petycji”. Z pewnymi ograniczeniami prawo to przewidywała także konstytucja 
pruska z 1850 r. (art. 32) oraz konstytucja Rzeszy z 1871 r. (art. 23). Ta ostatnia gwaran-
towała prawo do wnoszenia petycji do Reichstagu w celu wzmocnienia parlamentarnej 
kontroli nad rządem, niemniej zrezygnowała z formuły praw podstawowych.

Konstytucja weimarska z 1919 r. w art. 126 ostatecznie zagwarantowała wszystkim 
Niemcom nieograniczone prawo petycji jako indywidualne prawo podmiotowe, zaś ad-
resaci petycji zostali zobowiązani do jej przyjęcia i merytorycznego rozpatrzenia oraz 
udzielenia odpowiedzi2. Po 1919 r. konstytucje krajowe (poszczególnych landów) znio-
sły częściowo prawo skargi do parlamentu. W okresie Trzeciej Rzeszy prawo to zostało 
natomiast faktycznie definitywnie usunięte3.

Z uwagi na mocne historyczne korzenie instytucji petycji w Niemczech widzi się 
w niej niekiedy relikt dawnej epoki konstytucyjnej. Wyrazem tego, jak się podkreśla, jest 
fakt zaniedbywania problematyki prawa petycji w niemieckiej nauce prawa4. Wskazuje 
się też, że nie została podjęta w wystarczającym stopniu kwestia „rewitalizacji” i „rozbu-
dowy” prawa petycji oraz debaty partycypacyjnej. W miejsce tego powołano do życia 
nową formę petycji – petycję publiczną (e-petycję), która obok instytucji europejskiej 

1 H. Bauer, Partizipation durch Petition – zu Renaissance und Aufstieg des Petitionsrecht in Deutschland 
und Europa, „Die Öffentliche Verwaltung” (DÖV), 2014, z. 11, s. 453 i n.

2 Von der Untertanenbitte zum politischen Bürgerrecht – Einführung in das Petitionsrecht, https://
www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/a02/dokumente/petitionsrecht_einfuehrung/260544 
[dostęp 10.06.2015 ]

3 F.-W. Dollinger, [w:] Grundgesetz: Mitarbeiterkommentar und Handbuch, Tom I, Art. 1-37 GG, red. 
Umbach/Clemens, Heidelberg 2002, s. 1163–1164.

4 H. Bauer, op. cit., s. 453–454 i tam powołana literatura.

https://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/a02/dokumente/petitionsrecht_einfuehrung/260544
https://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/a02/dokumente/petitionsrecht_einfuehrung/260544
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inicjatywy obywatelskiej, jak również instytucji Ombudsmana, ma skuteczniej doprowa-
dzić do wzmocnienia obywatelskiej partycypacji5.

Wspólną podstawą dla „tradycyjnych” form petycji i wspomnianej petycji publicz-
nej jest art. 17 ustawy zasadniczej RFN z 1949 r. (dalej UZ) stanowiący, że „Każdy ma 
prawo zwracać się indywidualnie lub wspólnie z innymi z pisemnymi prośbami lub 
skargami do właściwych organów i do przedstawicielstwa narodu”6. Przepis ten jest 
wyrazem kontynuacji oraz wzmocnienia wcześniejszych rozwiązań konstytucyjnych 
w tym zakresie. Stanowi on także wyraz szczególnego akcentowania w konstytucji boń-
skiej potrzeby zapewnienia efektywnych środków ochrony konstytucyjnych praw i wol-
ności także za pomocą środków pozasądowej ochrony praw podstawowych, do których 
należy prawo petycji7. Brzmienie art. 17 UZ odpowiada zatem zasadniczo ujęciu prawa 
petycji w art. 126 konstytucji weimarskiej8. Poszerzony został jedynie krąg uprawnio-
nych do wnoszenia petycji – w konstytucji weimarskiej – Jeder Deutche („Każdy Nie-
miec”), zaś w art. 17 UZ Jedermann („Każdy”). Zastąpiono także pojęcie zuständige 
Behörde (właściwe urzędy w konstytucji weimarskiej) na termin zuständige Stelle (wła-
ściwe organy)9.

Prawo petycji zostało istotnie wzmocnione w wyniku nowelizacji ustawy zasadni-
czej z 1975 r. i wprowadzenia art. 45c UZ, przewidującego powołanie przez Bundestag 
Komisji Petycji, do której obowiązków należy rozpatrywanie petycji i skarg kierowa-
nych do Bundestagu zgodnie z art. 17 UZ10. Uprawnienia Komisji do rozpatrywania 
skarg określa ustawa. W RFN nie przyjęto generalnej ustawy o petycjach, natomiast 
uprawnienia Komisji Petycji Bundestagu reguluje ustawa o uprawnieniach Komisji Pe-
tycji z 19 lipca 1975 r.11.

5 Ibidem, s. 454.
6 „Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder 

Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden”.
7 K.-D. Borchardt, Bundesrepublik Deutschland, [w:] W. de Jong-Nikkeleit, U. von der Ohe, K.-D. Bor-

chardt (red.), Grundrechte in Europa und USA, Band I: Strukturen nationaler Systeme, Kehl-Straßburg-
Arlington 1986, s. 183, por. także H. Siekmann, G. Duttge, Staatsrecht I: Grundrechte, Frankfurt/Main 
2000, 301; B. Banaszak, Ł. Żukowski, System środków ochrony praw podstawowych w RFN, „Przegląd 
Sejmowy“, 2009, nr 6, s. 49 i n.

8 Por. też R. Stürner, Amicus curiae: Richterliche Informationsbeschaffung durch Beteiligung Dritter, 
Tübingen 2015, s. 260 i n.

9 F.-W. Dollinger, op. cit., s. 1163–1164.
10 Por. też Kleine Geschichte des Petitionsrecht, http://www.heidtrudhenn.de/index.php?mod=conten-

t&menu=40100&page_id=531. Por. także Von der Untertanenbitte zum politischen Bürgerrecht” – 
Einführung in das Petitionsrecht, https://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/a02/dokumente/
petitionsrecht_einfuehrung/260544.

11 Gesetz über die Befugnisse des Petitionsausschusses, za: A. Dragan, Niemcy, [w:] Prawo petycji w wy-
branych krajach członkowskich UE i w Rosji, Opracowania tematyczne OT-548, Kancelaria Senatu, 
Warszawa 2008, s. 45 i n.

http://www.heidtrudhenn.de/index.php?mod=content&menu=40100&page_id=531
http://www.heidtrudhenn.de/index.php?mod=content&menu=40100&page_id=531
https://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/a02/dokumente/petitionsrecht_einfuehrung/260544
https://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse18/a02/dokumente/petitionsrecht_einfuehrung/260544
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Prawo petycji przewidują również wszystkie obowiązujące konstytucje krajowe12. 
Mimo że ich regulacje w tej materii przybierają zróżnicowane formuły, to odpowiadają 
one standardowi art. 17 UZ13.

Charakter prawa petycji w świetle art. 17 UZ2. 

Znaczenie petycji, zwłaszcza kierowanych do Bundestagu, wyraża się przede 
wszystkim w pełnieniu funkcji swego rodzaju łącznika między parlamentem a obywate-
lami oraz płaszczyzny dialogu między państwem a jego obywatelami (innymi podmio-
tami). Tym samym stanowi ono rodzaj „sprzężenia zwrotnego”, pełniąc funkcję ważne-
go filtra dla oddziaływania decyzji politycznych oraz rozstrzygnięć administracji na 
życie jednostek14. Wreszcie, prawo petycji jest ważnym w praktyce instrumentem oby-
watelskiej partycypacji w politycznych procesach decyzyjnych oraz narzędziem służą-
cym zapewnieniu ich transparentności. W doktrynie niemieckiej wskazuje się w związ-
ku z tym, iż przez pryzmat tak określonych funkcji prawa petycji w społeczeństwie 
demokratycznym należy postrzegać charakter prawa petycji, a zwłaszcza obowiązki jej 
adresatów, co zostanie omówione w dalszych uwagach.

Prawo petycji, wyrażone expressis verbis art. 17 UZ (podobnie w konstytucjach 
krajowych) jest bez wątpienia publicznym prawem podmiotowym15 o podwójnej natu-
rze. Jest ono klasycznym prawem obronnym (Abwehrrecht). Przepis art. 17 UZ, otwie-
rając „każdemu” dostęp do „przedstawiciela narodu” (innych „właściwych jednostek”), 
formułuje prawo wolnościowe chroniące przed ingerencjami ze strony państwa, które-
mu odpowiada obowiązek państwa do nieprzeszkadzania uprawnionemu we wnoszeniu 
próśb i skarg oraz nienarażania go w związku z zamiarem skorzystania z prawa petycji 
lub jego realizacji na negatywne konsekwencje (aspekt negatywny).

Publiczne prawo podmiotowe z art. 17 UZ nie wyczerpuje się jednak wyłącznie 
w roszczeniu o przyjęcie do wiadomości treści prośby lub skargi przez adresata petycji. 
Jest to wystarczające tylko w sytuacji skarg wykazujących znamiona pieniactwa lub 
powtarzających stare, dawno rozstrzygnięte sprawy bez wskazania nowych rzeczowych 
lub prawnych argumentów16. Co do zasady natomiast, prawu do wniesienia petycji towa-
rzyszą konkretne obowiązki po stronie jej adresata (aspekt pozytywny). Podmiot prawa 
petycji dysponuje roszczeniem w stosunku do każdorazowego adresata petycji o jej 

12 Por. np. A. Guckelberger, F. Geber, Ch. Zott, Das Petitionsrecht in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saar-
land, „Zeitschrift für Landes- und Kommunalrecht Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland”, 2012, nr 4, 
s. 125 i n.

13 Por. szerzej F.-W. Dollinger, op. cit., s. 1164.
14 Kleine Geschichte…, op. cit.
15 Por. też R. Stürner, op. cit.
16 H.-P. Schneider, W. Zeh, Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, Berlin 1989, s. 1224.
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przyjęcie, rzeczowe zbadanie, załatwienie petycji zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa i wreszcie zawiadomienie wnoszącego o sposobie załatwienia jego żądania17. Za-
równo w doktrynie, jak i orzecznictwie niemieckiego Federalnego Sądu Konstytucyjne-
go (FSK) wyraża się pogląd, iż w przypadku braku takiego zobowiązania adresata pety-
cji prawo wyrażone w art. 17 UZ nie miałoby żadnego praktycznego znaczenia18. Sporne 
jest natomiast, czy i w jakim zakresie adresat petycji ma obowiązek uzasadnienia swojej 
decyzji.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa petycji3. 

Zarówno zakres przedmiotowy, jak i podmiotowy prawa petycji zostały ujęte 
w art. 17 UZ maksymalnie szeroko, z czym koresponduje także daleko idące odformali-
zowanie petycji.

Prawo petycji przysługuje w myśl art. 17 UZ „każdemu”, a zatem każdej osobie 
fizycznej bez względu na kryterium obywatelstwa (obywatelom niemieckim, cudzo-
ziemcom, bezpaństwowcom). Przyjmuje się ponadto, że możliwość powoływania się na 
prawo petycji jest niezależna od miejsca zamieszkania wnoszącego19. Pewne wątpliwo-
ści w doktrynie niemieckiej budzi natomiast uprawnienie do wnoszenia petycji przez 
cudzoziemców niezamieszkałych na terytorium RFN20. Zdaniem Franza-Wilhelma Dol-
lingera pozbawieniu ich takiej możliwości sprzeciwia się brzmienie art. 17 UZ, który nie 
przewiduje takiego ograniczenia. Tym samym, zdaniem autora, prawo petycji odnosi się 
także do cudzoziemców mieszkających poza granicami RFN21, w tym także cudzoziem-
ców wydalonych za granicę. Faktycznym ograniczeniem jest zatem jedynie właściwość 
adresata petycji22. Z kolei zdaniem Ingo von Müncha, cudzoziemcy zamieszkali poza 
terytorium RFN mogą powoływać się na art. 17 UZ, pod warunkiem, że ich prośba lub 
skarga skierowana jest przeciwko postępowaniu władz (urzędów) do spraw cudzoziem-
ców, jeśli miało ono miejsce podczas ich pobytu w RFN23.

Wykonywanie prawa podstawowego, jakim jest prawo petycji, może – w myśl art. 17 
UZ – następować zarówno indywidualnie, jak i „wspólnie z innymi”. Stosownie do tego 
prawo petycji przysługuje zatem także grupom jednostek oraz – zgodnie z art. 19 ust. 3 
UZ – krajowym osobom prawnym prawa prywatnego, a także pozostałym podmiotom 

17 Por. też B. Banaszak, Ł. Żukowski, op. cit., s. 49 i n.
18 H.-P. Schneider, W. Zeh, op. cit., s. 1223.
19 Por. też A. Dragan, op. cit., s. 48.
20 Na dyskusyjność tej kwestii wskazuje H. Siekmann, G. Duttge, op. cit., s. 328.
21 Tak też A. Herbert, Das Petitionsrecht in der Kommune – Gemeindevertretung als Petitionsadressat, 

http://www.anwalt-offenbach.de/seiten/petit.html [dostęp 10.05.2015].
22 F.-W. Dollinger, op. cit., s. 1171–1172.
23 I. von Münch, Staatsrecht II, Stuttgart 2002, s. 328.

http://www.anwalt-offenbach.de/seiten/petit.html
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prawa prywatnego (w tym również nieposiadającym osobowości prawnej)24. Natomiast 
– z zastrzeżeniem pewnych wyjątków – osoby prawne prawa publicznego nie mogą ko-
rzystać z omawianego tutaj środka25. Prawo petycji przysługuje także strukturom partii 
politycznych.

Prawo petycji posiadają także osoby pozbawione wolności (w tym tymczasowo 
aresztowane)26. Dla skorzystania z prawa petycji nie ma również znaczenia posiadanie 
pełnej zdolności do czynności prawnych. W konsekwencji prawem tym dysponują także 
osoby ubezwłasnowolnione oraz osoby małoletnie. W odniesieniu do tych ostatnich 
obowiązują ogólne zasady odpowiedzialności z tytułu realizacji praw podstawowych. Te 
są spełnione jeśli osoba małoletnia znajduje się w sytuacji umożliwiającej wniesienie 
petycji oraz rozumie treść rozstrzygnięcia27. Uprawnienia do wnoszenia petycji nie zo-
stali także pozbawieni żołnierze. Co istotne, z takiej możliwości mogą skorzystać bez 
zachowania drogi służbowej28.

Petycją w rozumieniu art. 17 UZ jest prośba lub skarga skierowana do właściwego 
adresata („właściwego organu” lub „przedstawicielstwa narodu”)29. Przepis ten używa 
zatem dwóch pojęć, tj. „próśb” (Bitte) i „skarg” (Beschwerde), nie dając jednocześnie 
wskazówek co do ich treści i rozgraniczenia. W praktyce zresztą w skargach z reguły 
formułuje się także prośby o określone działanie lub zaniechanie organu władzy. Stąd 
też wskazuje się, że pojęcia „petycji” oraz „próśb” i „skarg” (względnie „zażaleń”) na-
leży uznawać za synonimy, zaś użycie terminu „prośby” w art. 17 UZ nie umniejsza 
znaczenia zawartej w nim gwarancji30.

W każdym razie dla uznania, że pismo ma charakter petycji, decydujące jest jednak 
zamieszczenie w jego treści żądania nakierowanego na konkretne działanie (zaniecha-
nie) adresata. Skargi przeciwko aktom administracyjnym mają często formę sprzeciwu 
wobec określonego działania organu administracji. Ponadto, celem skarg i próśb jest 
przedstawienie przez wnoszącego określonego zachowania lub zaniechania w sprawie 
własnej (interes indywidualny), która jest istotna także dla innych, lub mającej na wzglę-
dzie interes ogółu31. Konstytucja nie wymaga bowiem, by petycja (skarga lub prośba) 
dotyczyła wyłącznie ją wnoszącego, może odnosić się do innych osób lub mieć na 
względzie dobro wspólne. Ma to często miejsce w przypadku tzw. petycji zbiorowych, 

24 F.-W. Dollinger, op. cit., s. 1171–1172.
25 H. Siekmann, G. Duttge, op. cit., s. 328, por. też I. von Münch, op. cit., s. 328. Por. także F.-W. Dollinger, 

op. cit., s. 1170.
26 A. Dragan, op. cit., s. 45 i n.
27 F.-W. Dollinger, op. cit., s. 1171–1172.
28 Petitionsrecht und Petitionsverfahren, https://www.bundestag.de/blob/272954/346c5b5ea4790483c1-

ce06dd16ad4834/kapitel_14_01_petitionsrecht_und_petitionsverfahren-pdf-data.pdf [dostęp 10.07.2015].
29 A. Dragan, op. cit., s. 45 i n.
30 Por. Kleine Geschichte..., op. cit.
31 Ibidem, s. 47. Por. też R. Stürner, op. cit.

https://www.bundestag.de/blob/272954/346c5b5ea4790483c1ce06dd16ad4834/kapitel_14_01_petitionsrecht_und_petitionsverfahren-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/272954/346c5b5ea4790483c1ce06dd16ad4834/kapitel_14_01_petitionsrecht_und_petitionsverfahren-pdf-data.pdf
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przedstawianych wraz z listą popierających je osób32. Petycja może być wniesiona 
w imieniu innej osoby pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego upoważnienia33.

W praktyce petycje wnoszone przez osoby indywidualne dotyczą zwłaszcza prawa 
pracy (problem bezrobocia) i prawa socjalnego (zwłaszcza spraw rentowych), natomiast 
w petycjach zbiorowych przeważa problem ustawowych ubezpieczeń zdrowotnych, za-
ostrzenia środków karnych w razie przestępstw na tle seksualnym, reformy pisowni, 
a także utrzymania w mocy ustawy o dalszym wypłacaniu płacy w razie choroby34.

Jeśli natomiast pismo jest zwykłym wyrażeniem poglądu w jakiejś sprawie czy 
poinformowaniem o jakiejś kwestii, za którym nie idzie żądanie określonego działania/
zaniechania, zastosowanie ma art. 5 ust. 1 UZ (wolność wyrażania poglądów), nie zaś 
art. 1735. Ponadto petycji, w rozumieniu tego ostatniego, nie stanowi wnoszenie środków 
prawnych (np. odwołania od wyroku sądu karnego)36, ani wnioski o wgląd do akt. Do 
tych ostatnich zastosowanie ma art. 19 ust. 4 UZ37. Petycjami nie są także prośby czy 
wnioski o udzielenie informacji, zawiadomienia, pouczenia, zarzuty, ogólne narzekanie 
czy nagany bądź wyrazy uznania (pochwały) pod adresem jakiegoś zachowania, zdarze-
nia czy też funkcjonowania organu, bez wyraźnego celu uzyskania rezultatu w postaci 
określonego działania lub zaniechania38.

Jak wspomniano, art. 17 UZ używa pojęcia „próśb” i „skarg” („zażaleń”), nie defi-
niując ich. Uznaje się, że te pierwsze są żądaniami lub propozycjami działania lub zanie-
chania działania organów (urzędów) państwowych realizujących zadania publiczne, 
w tym zwłaszcza propozycje zmian w ustawodawstwie. Natomiast skargi są stwierdze-
niami kwestionującymi działania lub zaniechania działania organów (urzędów) admini-
stracji w konkretnych przypadkach39. Oznacza to zatem, że treściowo petycje mogą za-
wierać sugestie, wnioski, propozycje, żądania, czy skargi dotyczące nadzoru służbowego 
czy też innych aspektów działalności (zaniechania) adresatów petycji. Prawo, o którym 
mowa w art. 17 UZ, rozciąga się zatem na wszystkie rodzaje podań, wniosków i skarg, 
które mogą odnosić się zarówno do zachowań przyszłych, jak i mających miejsce w da-
nym momencie40.

W kontekście przedmiotu petycji należy także zauważyć, iż przepis art. 17 UZ 
gwarantuje prawo do ich wnoszenia bez żadnych ograniczeń. Nie oznacza to jednak, że 

32 I. von Münch, op. cit., s. 329.
33 F.-W. Dollinger, op. cit., s. 1170.
34 Za: I. von Münch, op. cit., s. 329.
35 H. Siekmann, G. Duttge, op. cit., s. 329. Por. też R. Stürner, op. cit.
36 P. Schade, Grundgesetz mit Kommentierung, Regensburg, 1990, E-book.
37 http://www.rodorf.de/04_staatsr/gr_20.htm [dostęp 10.05.2015 ].
38 P. Schade, op. cit. Por. też A. Dragan, op. cit., s. 45 i n.
39 https://www.bundestag.de/blob/272954/346c5b5ea4790483c1ce06dd16ad4834/kapitel_14_01_petition-

srecht_und_petitionsverfahren-pdf-data.pdf [dostęp 10.07.2015].
40 F.-W. Dollinger, op. cit., s. 1168.

http://www.rodorf.de/04_staatsr/gr_20.htm
https://www.bundestag.de/blob/272954/346c5b5ea4790483c1ce06dd16ad4834/kapitel_14_01_petitionsrecht_und_petitionsverfahren-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/272954/346c5b5ea4790483c1ce06dd16ad4834/kapitel_14_01_petitionsrecht_und_petitionsverfahren-pdf-data.pdf
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prawo to zostało zagwarantowane jako prawo absolutne. Podobnie zatem jak inne prawa 
podstawowe może być ograniczone, z zastrzeżeniem nienaruszalności jego istoty, dla 
ochrony praw osób trzecich i innych równoważnych wartości konstytucyjnych41 Może 
to mieć znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do treści prawa petycji z punku widzenia 
prawa karnego (ochrona czci osobistej)42.

Zgodnie z orzecznictwem FTK niedopuszczalna jest petycja, która zawiera treści 
obraźliwe, prowokacyjne czy szantażujące, a także żądania zachowania niezgodnego 
z prawem43. Tego rodzaju treści są niedopuszczalne, jakkolwiek musi zostać przekroczo-
na pewna granica44.

Adresat petycji w świetle art. 17 UZ4. 

Prośbę lub skargę można kierować – zgodnie z formułą art. 17 UZ – do „właści-
wych organów” i „reprezentacji narodu”. Sformułowanie to powoduje, że krąg poten-
cjalnych adresatów petycji jest bardzo szeroki, obejmując wszystkie organy federalne 
i landów, niezależnie od tego, czy są to organy (władze) ustawodawcze, wykonawcze 
czy sądownicze, a także niezależnie od tego, czy należą do administracji władczej, fi-
skalnej lub świadczącej45.

Również określenie „przedstawicielstwo narodu” (Volksvertretung) rozumiane jest 
w piśmiennictwie szeroko, obejmując nim – poza Bundestagiem oraz parlamentami kra-
jowymi (Landtagami i senatami) – także przedstawicielstwa gminne i okręgowe, mimo 
że w ścisłym tego słowa znaczeniu nie mogą oczywiście być uznane za parlamenty46. 
Skoro jednak – jak się podkreśla – zgodnie z art. 28 ust. 1 UZ: „W krajach związko-
wych, okręgach i gminach naród musi mieć swoje przedstawicielstwo….”, to petycje 
mogą być kierowane także do tych przedstawicielstw narodu47. W konsekwencji wska-
zuje się w doktrynie, iż termin Volksvertretung powinien być użyty w art. 17 UZ w licz-
bie mnogiej48.

Z reguły petycje nie są rozpatrywane in pleno, ale przez specjalnie w tym celu po-
wołane komisje do spraw petycji. W Bundestagu przyjmowaniem i rozpatrywaniem kie-
rowanych doń przez jednostki lub grupy jednostek „próśb” lub „skarg” zajmuje się Ko-
misja Petycji Bundestagu, o której mowa wprost w ustawie zasadniczej (art. 45c UZ), 

41 Tak BVerfGE 49, 24 (55, 64).
42 F.-W. Dollinger, op. cit., s. 1168.
43 Por. np. BVerfGE 2, 225[229f], za: ibidem, s. 1170. Por. też P. Schade, op. cit.
44 P. Schade, op. cit.
45 I. von Münch, op. cit., s. 329.
46 H. Siekmann, G. Duttge, op. cit., s. 330.
47 A. Herbert, op. cit.
48 Ibidem.



128

Łukasz Żukowski

a której zadania i tryb postępowania konkretyzuje ustawa federalna49. Jak się podkre-
śla, petycje do parlamentu stanowią tradycyjną formę prawa petycji, które przez utwo-
rzenie własnej Komisji Petycji zyskały wyraźnie na znaczeniu w niemieckim konsty-
tucjonalizmie50.

Podkreślić należy, że zakres właściwości „reprezentacji narodu” jest przy tym naj-
szerszy, może bowiem badać petycje w każdej sprawie, wychodząc poza kompetencje 
organu, o ile tylko federacja, kraj związkowy lub gmina są w danej sprawie właściwe. 
Pozostałe urzędy i instytucje publicznoprawne mogą badać petycje tylko w zakresie 
swojej właściwości. W rozumieniu art. 17 UZ „właściwym organem” jest bowiem pod-
miot mający ustawową kompetencję w danej sprawie. Dla sądów oznacza to, że rozpa-
trywanie petycji musi odbywać się w ramach określonych przepisami prawa procedu-
ralnego51.

Właściwość Bundestagu do zajmowania się petycjami wiąże się z konstytucyjnymi 
kompetencjami federacji. W przypadku próśb dotyczących ustawodawstwa wynika ona 
z kompetencji ustawodawczych federacji określonych ustawą zasadniczą (art. 70 UZ). 
Bundestag zajmuje się wszelkimi skargami, które dotyczą obszaru właściwości rządu 
federalnego, organów federalnych i pozostałych instytucji wykonujących zadania pu-
bliczne federacji. Jest to przy tym niezależne od tego, czy, i w jakim zakresie, organy te 
i instytucje pozostają pod nadzorem rządu federalnego. Ponadto Bundestag jest właści-
wy, w granicach określonych w ustawie zasadniczej, w sprawie petycji, które dotyczą 
konstytucyjnych organów federacji. Należą tu, obok rządu federalnego, Rada Federacji 
(Bundesrat), prezydent federacji i federalny sąd konstytucyjny. W przypadku tego ostat-
niego parlament nie może ingerować w sędziowską niezawisłość52.

Co istotne, w razie skierowania petycji do organu niewłaściwego, ten ma obowią-
zek przekazać ją według właściwości lub udzielić wnoszącemu petycję informacji. 
W każdym razie błędne skierowanie petycji nie czyni jej niedopuszczalną, tym bardziej 
że konstytucyjne określenie właściwości jest dość nieostre53.

W odróżnieniu od aktu łaski właściwego wspomnianym wyżej konstytucjom histo-
rycznym przepis art. 17 UZ formułuje prawo „każdego” do „próśb i skarg”, któremu 
– jak powiedziano – towarzyszy prawo do żądania odpowiedzi i merytorycznego rozpa-
trzenia petycji. Zwykłe potwierdzenie przyjęcia nie wystarczy. Zarówno w literaturze, 
jak i orzecznictwie FTK nie ma wątpliwości, że – jak już wspomniano – adresat petycji 

49 Szczegółowo zadania i kompetencje komisji ds. petycji określone zostały w ustawie federalnej z dnia 
19 lipca 1979 r. Takie komisje funkcjonują także w poszczególnych landach (krajach związkowych).

50 H. Bauer, op. cit., s. 455.
51 Por. też R. Stürner, op. cit.
52 Petitionsrecht und Petitionsverfahren…, op. cit.
53 Por. też B. Banaszak, Ł. Żukowski, op. cit.
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ma nie tylko obowiązek przyjęcia petycji, ale także jej merytorycznego zbadania oraz co 
najmniej pisemnego powiadomienia wnoszącego o sposobie załatwienia petycji. Zda-
niem FSK petent, który wnosi taką samą petycję wielokrotnie w tej samej sprawie, nie 
ma zasadniczo roszczenia o jej merytoryczne sprawdzenie i załatwienie54.

Sporne jest natomiast, czy i w jakim zakresie adresat petycji ma obowiązek uzasad-
nienia swojej decyzji, zwłaszcza gdy jej treścią jest odrzucenie petycji. Orzecznictwo 
stoi na stanowisku, że szczegółowe uzasadnienia nie są wymagane, natomiast według 
przeważającego stanowiska doktryny wnoszący może domagać się co najmniej krótkie-
go uzasadnienia przyczyny takiego stanowiska55. W doktrynie spotkać można także po-
gląd wskazujący, że to, czy wystarczające jest lakoniczne poinformowanie wnoszącego 
petycję co do sposobu zajęcia się sprawą będącą jej przedmiotem, a także co do moty-
wów określonego załatwienia sprawy, może być rozstrzygnięte wyłącznie w kontekście 
funkcji prawa petycji, a więc szeroko rozumianego wspierania ingerencji wokół dobra 
wspólnego. Implikuje to wedle przywołanego stanowiska obowiązek uzasadnienia od-
powiedzi adresata petycji56.

W ostatnim czasie wątpliwości co do nazbyt lakonicznego uzasadnienia decyzji 
Komisji Petycji odrzucającej petycję były wyrażane w związku z wniesioną przez Fun-
dację Giordano Bruno petycją w sprawie praw podstawowych małp człekokształtnych, 
której celem było uznanie szympansów, bonobos, goryli oraz orangutanów za podmioty 
prawa. Dyskusję, a nawet oburzenie środowisk obrońców praw zwierząt, wzbudziło ka-
tegoryczne odrzucenie petycji uzasadnione jedynie dwoma zdaniami: „Prawa podstawo-
we (Art. 1 do 19 GG) są zastrzeżone dla osób fizycznych i nie rozciągają się na wszyst-
kie żywe istoty. Nawet jeśli można wywodzić dużą genetyczną zgodność małp 
człekokształtnych i ludzi, w przypadku tych małp chodzi nadal o zwierzęta”57.

W każdym razie brak jakiegokolwiek (choćby lakonicznego) uzasadnienia odrzuce-
nia petycji przez jej adresata uznaje się za naruszenie art. 17 UZ. Będzie ono miało miej-
sce także w sytuacji, gdy adresat petycji nie przyjmie jej do rozpatrzenia lub zostanie 
rozpoznana w stopniu niewystarczającym bądź w ogóle, a także, gdy wnoszący petycję 
zostanie obciążony związanymi z tym kosztami, oraz gdy zamierzone lub wykonane pra-
wo petycji spowoduje negatywne konsekwencje dla wnoszącego. To samo dotyczy nie-
zgodnej z zasadami postępowania reakcji adresata na petycję. W takiej sytuacji wnoszący 

54 BVerfGE 2, 225.
55 Por. K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band III/2, Allgemeine Lehren der 

Grundrechte, München 1994, s. 1160, a także H. Siekmann, G. Duttge, op. cit., s. 331 oraz K.-D. Bor-
chardt, op. cit., s. 198–199. Por. też P. Schade, op. cit.

56 H.-P. Schneider, W. Zeh, op. cit., s. 1224.
57 Petitionsausschuss lehnt Grundrechte für Menschenaffen ab, 7 lipca 2015 r., http://hpd.de/artikel/11928 

[dostęp 10.07.2015].

http://hpd.de/artikel/11928 


130

Łukasz Żukowski

petycję może wystąpić na drogę postępowania administracyjnego. Ponadto, po spełnieniu 
dalszych przesłanek może skierować skargę konstytucyjną do FSK58.

Wymagania formalne petycji i ich rodzaje w świetle art. 17 UZ 5. 
oraz ustawodawstwa

Charakterystyczne dla prawa petycji jest jego daleko idące odformalizowanie. 
Przepis art. 17 UZ nie formułuje żadnych szczególnych, proceduralnych wymagań od-
nośnie do wnoszenia „skarg” lub „próśb”. Ustawa zasadnicza formułuje jedynie mini-
malne wymagania formalne petycji, tj. formę pisemną żądania59 oraz oznaczenie wno-
szącego. Skargi i próby anonimowe nie stanowią zatem petycji. Uprzywilejowanie 
petycji w stosunku do innych formalnych środków ochrony prawnej wiąże się właśnie 
z tym, że może być wniesiona bez zachowania określonego terminu, szczególnej formy 
(z zastrzeżeniem jednak formy pisemnej) oraz bez konieczności wykazania tzw. prze-
słanki pokrzywdzenia60.

Jak wspomniano, w myśl art. 17 UZ prawo petycji może być wykonywane zarów-
no indywidualnie, jak i „wspólnie z innymi”. Stosownie do tego wyróżnia się petycje 
zbiorowe – Sammelpetition, wnoszone przez grupę osób. Niemniej petycja musi być 
podpisana przez każdego wnoszącego indywidualnie.

W myśl powszechnie przyjmowanej w doktrynie niemieckiej wykładni art. 17 UZ 
petycje służą nie tylko ochronie indywidualnych praw i interesów, ale także interesu 
ogółu. W związku z tym już od dawna do petycji zalicza się tzw. petycje masowe, a więc 
prośby lub skargi o jednakowej treści kierowane do danego adresata (np. Bundestagu) 
w ogromnej liczbie. Prawo petycji stało się tym samym w pewnym sensie prawem grup 
obywateli do wywierania politycznego nacisku na władzę61. Wyróżnia się również pety-
cje wielokrotne wnoszone indywidualnie i dotyczące tej samej sprawy62.

Szczególnym rodzajem petycji funkcjonującym w praktyce niemieckiej od 1 wrze-
śnia 2005 r. są wspomniane wyżej petycje publiczne do Bundestagu, którym – z racji na 
ich nowatorski charakter, a także ogromną popularność – należy poświęcić więcej uwa-
gi. Stanowią one formę petycji do parlamentu (Bundestagu). Ich specyfika polega jed-
nak na tym, iż łączą one konwencjonalne petycje (prośby i skargi) kierowane do „przed-
stawicielstwa narodu” z możliwościami współczesnych technologii informacyjnych 

58 F.-W. Dollinger, op. cit., s. 1174.
59 Komisja Petycji Bundestagu pozwala na przekazanie petycji także faksem. Nie ma natomiast możliwości 

przedłożenia petycji ustnie lub jej osobistego przekazania, Petitionsrecht und Petitionsverfahren, op. cit.
60 H. Siekmann, G. Duttge, op. cit., s. 329. Por. też P. Schade, op. cit., a także R. Stürner, op. cit.
61 A. Herbert, op. cit.
62 A. Dragan, op. cit., s. 47.
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i komunikacyjnych, tworząc tym samym na płaszczyźnie tzw. e-zarządzania nowy typ 
petycji o samodzielnych funkcjach, wymogach i skutkach, które odróżniają je od innych 
form petycji63.

W pierwotnej koncepcji petycja publiczna nawiązywała do szkockiego pierwo-
wzoru. W 2005 r. jako rozwiązanie pilotażowe została zainicjowana w niemieckim 
Bundestagu, później była wielokrotnie modyfikowana i rozwijana pod względem tech-
nicznym64.

Co istotne, jakkolwiek e-petycja (petycja publiczna) uzyskała już charakter ustabi-
lizowanej instytucji, to nie znalazła – jak dotąd – wyraźnej regulacji ani w ustawie za-
sadniczej, ani we wspomnianej wyżej ustawie o uprawnieniach Komisji Petycji Bunde-
stagu. Petycje publiczne, gdy idzie o ich trzon, znajdują natomiast podstawę w określonych 
w § 110 ust. 1 Regulaminu Niemieckiego Bundestagu zasadach postępowania Komisji 
odnośnie do rozpatrywania próśb i skarg (zmienionych z dniem 1 stycznia 2012 r.) oraz 
w „Wytycznych dotyczących postępowania z petycjami publicznymi”. Te ostatnie za-
wierają także definicję legalną petycji publicznych, zgodnie z którą są kierowane do 
niemieckiego Bundestagu „prośby i skargi dotyczące interesu ogólnego”65. Mogą być 
one wnoszone zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

Regulamin Bundestagu i wspomniane „Wytyczne” formułują szereg warunków, 
którym muszą odpowiadać petycje publiczne. Warunki te określają m.in. to, że: 1) spra-
wa, której dotyczy petycja, musi pozostawać w granicach właściwości Komisji Petycji 
Bundestagu, 2) petycję należy wnieść w formie elektronicznej, oraz 3) należy prze-
strzegać wymagań co do przedmiotu oraz uzasadnienia prośby lub skargi. Do uznania 
petycji za publiczną konieczne jest, by dotyczyła ona interesu ogółu (a nie indywidual-
nego interesu wnoszącego), ponieważ tylko w takiej sytuacji może być ona przedmio-
tem rzeczowej dyskusji publicznej66. Spełnienie tych przesłanek bada aparat pomocni-
czy (Sekretariat) działający przy Komisji Petycji, który odnośnie do upublicznienia 
petycji w Internecie stosuje rygorystyczne kryteria oceny67. Petycja publiczna nie pod-
lega przyjęciu, gdy: jej przedmiotem są osobiste prośby lub skargi, nie została sporzą-
dzona w języku niemieckim, narusza godność człowieka, zawiera treści w oczywisty 
sposób fałszywe, przeinaczające lub upokarzające, jest w oczywisty sposób nierzeczo-
wa lub wychodzi z fałszywych przesłanek, wzywa do popełnienia czynów karalnych, 
sprzecznych z porządkiem publicznym lub konstytucyjnym bądź naruszających ustalo-
ne zwyczaje, zawiera informacje chronione, dotyczy dóbr osobistych konkretnych 

63 H. Bauer, op. cit., s. 455.
64 Ibidem.
65 Ibidem. Por. też A. Dragan, op. cit., s. 47.
66 A. Dragan, op. cit., s. 57, a także H. Bauer, op. cit., s. 455–456.
67 H. Bauer, op. cit., s. 455–456.
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osób, reklamuje produkty lub usługi, zawiera linki do innych stron internetowych bądź 
też język w niej użyty jest niestosowny68.

Ponadto ustawa określa przypadki, w których Komisja może odmówić upublicz-
nienia petycji, a mianowicie gdy: 1) w danej kadencji już zajmowała się podobną spra-
wą, a kolejna nie wnosi żadnych nowych informacji, bądź gdy taką petycją zajmuje się 
w danym momencie, 2) sprawa będąca przedmiotem petycji wpłynie niekorzystnie na 
spokój społeczny, stosunki międzynarodowe lub dialog międzynarodowy, 3) inne pety-
cje danego inicjatora już zostały upublicznione na stronie internetowej Komisji, 4) pety-
cja nie ma w oczywisty sposób szans powodzenia, 5) nie ma technicznych możliwości 
zaprezentowania petycji na stronach internetowych Komisji69.

Petycje publiczne zamieszczone są, za zgodą inicjatora petycji, na okres 6 tygodni 
na stronie internetowej Komisji Petycji Bundestagu w celu umożliwienia osobom zain-
teresowanym zapoznania się z treścią petycji oraz wyrażenia poparcia i podpisania danej 
petycji (ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu osoby popierającej) lub zabrania 
głosu na temat, którego ona dotyczy70.

Petycje publiczne jako względnie nowa instytucja obywatelskiej partycypacji nie 
zamykają się – jak się podkreśla – jedynie w roli chronionego prawem interaktywnego 
internetowego forum dyskusji. W praktyce mogą one wywołać także inne skutki. Mia-
nowicie im więcej głosów poparcia zostanie wyrażonych pod daną petycją, „tym więk-
szy ciężar gatunkowy będzie miała w dalszym postępowaniu”71. Swego rodzaju kwo-
rum, którego osiągnięcie wywołuje dalsze skutki prawne, stanowi liczba 50 tysięcy 
podpisów. Petycje, które osiągnęły ten próg, kierowane są pojedynczo na posiedzenie 
Komisji Petycji, na której publicznym posiedzeniu wysłuchiwani są wnoszący petycję 
lub ich grupa. W doktrynie wskazuje się jednak, że powyższe skutki nie są jednak cechą 
szczególną i wyłączną petycji publicznych, ponieważ zgodnie z zasadami postępowania 
mają one miejsce także w przypadku petycji zbiorowych i masowych72. Nie budzi nato-
miast wątpliwości, że petycje publiczne w stosunku do konwencjonalnych próśb kiero-
wanych do Bundestagu są uprzywilejowane zarówno przez możliwość upublicznienia 
treści petycji i jej uzasadnienia w Internecie, jak i przez znaczne ułatwienie procesu 
uzyskiwania poparcia pod petycją drogą elektroniczną.

Nową formę petycji w postaci petycji publicznych określa się w doktrynie mianem 
„projektu latarni morskiej”, akcentując tym samym sukces tego rozwiązania73. Wskazuje 

68 A. Dragan, op. cit., s. 57.
69 Ibidem, s. 57–58.
70 Ibidem, s. 45 i n.
71 Ibidem.
72 H. Bauer, op. cit., s. 456.
73 Ibidem, s. 459 i tam przywołana literatura.
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się, że innowacyjna modernizacja istoty petycji przez wprowadzenie e-petycji udała się, 
wspierając transparentność oraz dyskurs w postępowaniu petycyjnym. Petycje publiczne 
określa się nawet jako kamień węgielny oraz filar politycznej partycypacji, a także jako 
wzór mogący rozprzestrzeniać się zarówno na inne kraje związkowe RFN, jak też inne 
kraje europejskie i pozaeuropejskie74.

Z drugiej jednak strony, obecny kształt petycji publicznych nie jest wolny od wąt-
pliwości, w tym także natury konstytucyjnej. Wiążą się one w pierwszej kolejności 
z wymogiem elektronicznego wniesienia petycji, budzącego niejasności w kontekście 
pisemnej formy petycji, o której mowa wyraźnie w art. 17 UZ. W praktyce uznaje się, że 
w przypadku elektronicznego wniesienia petycji forma pisemna jest zachowana, jeżeli 
dane inicjatora oraz jego adres są widoczne oraz użyty został dostępny na stronie inter-
netowej Komisji Petycji Bundestagu formularz traktowany jako elektroniczny substytut 
podpisu75.

Wskazuje się także na nierówne (szczególne) traktowanie indywidualnych petycji 
publicznych, wyrażające się w licznych przywilejach w toku postępowania, niejasne 
kryteria zakwalifikowania prośby jako petycji publicznej, a także uprawnienia decyzyj-
ne Komisji Petycji. Uważa się, że wątpliwości te powinny zostać wyjaśnione i wyraźnie 
uregulowane przez ustawodawcę76.

Tryb postępowania z petycjami do Bundestagu6. 

Uprawnienia Komisji Petycji Bundestagu oraz tryb postępowania z petycjami re-
guluje wspomniana ustawa o uprawnieniach Komisji Petycji z 19 lipca 1975 r. Komisje 
Petycji funkcjonują także w parlamentach związkowych (Landtagach). Bundesrat nie 
ma takich uprawnień.

Petycje wnoszone są do Bundestagu, a jego przewodniczący przekazuje je Komisji 
Petycji Bundestagu, a ta w razie potrzeby zasięga opinii komisji wyspecjalizowanej. 
Inne organy (rząd federalny, urzędy państwowe) mają obowiązek zapewnienia człon-
kom Komisji wszelkiej dostępnej pomocy, w tym informacji, dostępu do akt i wstępu do 
instytucji. Sądy również zobowiązane są udzielać pomocy Komisji77.

Zgodnie z ustawą o Komisji Petycji zajmuje się ona petycjami, które dotyczą za-
kresu kompetencji Bundestagu, rządu federalnego, urzędów federalnych i innych insty-
tucji wykonujących zadania federacji, niezależnie od tego, czy podlegają nadzorowi 
rządu federalnego, a także petycjami dotyczącymi innych organów konstytucyjnych 

74 Ibidem.
75 Petitionsrecht und Petitionsverfahren, op. cit.
76 Ibidem.
77 A. Dragan, op. cit., s. 45.
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państwa. Petycje dotyczące realizacji prawa federalnego lub prawa UE przez kraje 
związkowe rozpatrywane są przez Komisje tylko w zakresie, w jakim realizacja ta pod-
lega nadzorowi federacji, lub gdy petycja zawiera prośbę dotyczącą ustawodawstwa fe-
deralnego lub prawa UE78.

Przedmiotem petycji kierowanych do Komisji może być w ograniczonym zakresie 
postępowanie przed sądami, ale tylko w sytuacji, gdy „w sporze prawnym instytucje 
państwowe wymagają od jego uczestnika określonego zachowania, wymagane jest przy-
jęcie regulacji prawnej, zapobiegającej wydaniu w przyszłości orzeczenia sądu, na które 
skarży się petent, instytucje państwowe zostają wezwane do rezygnacji z wykonania 
korzystnego dla nich orzeczenia sądu” 79. Nie podlegają natomiast rozpatrzeniu petycje, 
w których oczekuje się ingerencji w niezawisłość sędziowską.

Petycje publiczne rozpatrywane są przez Komisję Petycji w tej samej procedurze 
co pozostałe petycje. Jeżeli kilka petycji dotyczy tej samej sprawy, Komisja może połą-
czyć je w jedną petycję publiczną ze wskazaniem głównego inicjatora80.

Podania, które nie są petycjami, załatwiane są natomiast przez udzielenie nadawcy 
rad i wskazówek lub przesłanie sprawy do odpowiedniego urzędu. Petycje dotyczące 
żołnierzy rozpatrywane są przez Komisję Petycji wspólnie z pełnomocnikiem Bundesta-
gu ds. wojskowych. Inne petycje, ze względu na ich przedmiot, Komisja Petycji może 
przekazywać w celu zasięgnięcia stanowiska, właściwym komisjom branżowym81.

Praktyczne znaczenie prawa petycji w RFN7. 

W praktyce obserwuje się systematyczny wzrost liczby petycji82. Poza Bundesta-
giem, największa ich liczba kierowana jest do kanclerza federalnego, do prezydenta oraz 
poszczególnych ministrów83. Największą popularnością cieszą się jednak petycje pu-
bliczne wnoszone do Bundestagu. Jak się wskazuje, już w styczniu 2006 r. okazało się, 
że wprowadzenie nowej formy petycji zostało dobrze przyjęte. Około 10% nowych pe-
tycji wnoszonych jest w drodze formularza elektronicznego, przy czym liczba ta syste-
matycznie wzrasta. Każdego roku do Bundestagu wpływa około 20 tys. petycji84.

Powoduje to, że e-petycje uważane są za lidera oferty internetowej niemieckiego 
Bundestagu; O praktycznym znaczeniu petycji publicznej świadczy ponad milion 

78 Ibidem, s. 48.
79 Ibidem.
80 A. Dragan, op. cit., s. 45 i n. oraz s. 57.
81 Ibidem, s. 49–50.
82 I. von Münch, op. cit., s. 329.
83 A. Dragan, op. cit., s. 47.
84 Von der Untertanenbitte zum politischen Bürgerrecht, op. cit.
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użytkowników strony internetowej Komisji Petycji85. Jak wskazuje H. Bauer, liczby 
przemawiają same za siebie. W 2012 r. liczba petycji publicznych (złożonych na elek-
tronicznym formularzu Komisji Petycji) wynosiła 6784, co stanowiło 43% wszystkich 
petycji, na stronie zameldowało się ponad 85 tys. nowych użytkowników oraz do 526 
opublikowanych petycji zarejestrowanych zostało ponad 500 tys. podpisów z popar-
ciem86. Na przykład w sprawie ratyfikacji umowy ACTA podpisy wyrażające poparcie 
pod petycją dotyczącą tej kwestii złożyło 62 tys. użytkowników87.

Przytoczone dane potwierdzają nieunikniony i pożądany trend elektronizacji 
praktyki petycyjnej. E-petycje otwierają bowiem nowe możliwości zarówno dla wno-
szących petycje, jak i osób zainteresowanych ich treścią oraz wyrażeniem poparcia dla 
zawartych w nich propozycji lub żądań. Dają także rękojmię większej transparentności 
ich rozpatrywania i podejmowania konkretnych działań ze strony Bundestagu.

85 H. Bauer, op. cit., s. 456–457.
86 Dane za: H. Bauer, op. cit., s. 457.
87 Por. szerzej, ibidem, s. 457–458.
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Prawo petycji w Szwajcarii i Austrii

Uwagi wstępne1. 

Celem niniejszej pracy jest próba syntetycznej charakterystyki rozwiązań przyję-
tych w szwajcarskim i austriackim porządku prawnym odnoszących się do prawa pety-
cji. Na podstawie rozważań dotyczących zarówno jego źródeł, jak i przytoczonego 
orzecznictwa zostanie dokonane zestawienie modeli występujących w tych dwóch pań-
stwach. Na wstępie należy nadmienić, iż Szwajcaria uznawana jest za państwo, w któ-
rym „proces «demokracji poprzez naród» został posunięty dalej niż w jakimkolwiek in-
nym kraju”1. Także w sąsiedniej Austrii instrumenty demokracji bezpośredniej cieszą się 
dużą popularnością. Aktywność społeczeństwa szwajcarskiego i austriackiego w spra-
wach związanych z możliwością bezpośredniego kształtowania rzeczywistości społecz-
no-politycznej skłania nie bez powodu do refleksji nad miejscem, znaczeniem i rolą pra-
wa petycji rozumianą tu jako ogół środków, „za których pomocą jednostka lub grupa 
osób zwraca się do organów władzy, przekazując im pewne informacje z zamiarem spo-
wodowania podjęcia przez te organy działań pożądanych z punktu widzenia podmiotu 
zwracającego się do nich”2. Przez prawo petycji należy natomiast rozumieć możliwość 
nieskrępowanego negatywnymi konsekwencjami ze strony państwa zwrócenia się 
z prośbą, propozycją czy krytyką do organów władzy3, zagwarantowaną każdemu.

Szwajcaria2. 

Z uwagi na to, iż Szwajcaria uchodzi za „ojczyznę nowożytnej demokracji bezpo-
średniej”4 nie powinno dziwić, iż prawo petycji zostało wpisane do najwyższego aktu 
prawnego Szwajcarii już w 1874 r. (art. 57)5. W literaturze podkreśla się jednak, iż zna-
czenie tego prawa podstawowego z czasem uległo znacznej modyfikacji przez obniżenie 

1 W. Linder, Blaski i cienie demokracji bezpośredniej, [w:] Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demo-
kracja modelem dla XXI wieku?, Warszawa 2011, s. 12.

2 B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 1997, s. 7.
3 H. Tschäni, Das neue Profil der Schweiz, Konstanz und Wandel einer alten Demokratie, Zürich 1990, 

s. 130.
4 P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009, s. 59.
5 A. Rytel-Warzocha, Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich, Warszawa 2012, s. 6.
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jego doniosłości z uwagi na wprowadzenie instrumentów, takich jak obywatelska inicja-
tywa ustawodawcza, czy referendum, które w Szwajcarii w dalszym ciągu cieszą się 
dużą popularnością6.

Należy zasygnalizować, iż prawo petycji określane jest w Szwajcarii jako klasycz-
ne prawo polityczne, choć jednocześnie w literaturze określa się je niekiedy także mia-
nem prawa wolnościowego, które cechuje się dualistycznym charakterem. Z jednej stro-
ny, zawiera w sobie element wolności w znaczeniu swobody rozwoju jednostki, z drugiej 
natomiast element demokratyczny w sensie współdziałania bądź aktywności w państwie 
zbiorowego podmiotu suwerenności7. Ponadto zawiera w sobie cechę pozwalającą okre-
ślić je jednocześnie jako prawo negatywne, czyli takie, które zobowiązuje państwo do 
biernego tolerowania przedsięwzięć osób podległych jego władzy8. Sąd Federalny Kon-
federacji Szwajcarskiej w jednym ze swoich wyroków odniósł się do charakteru praw-
nego prawa petycji. Stwierdził w jego uzasadnieniu, iż „zgodnie z orzecznictwem sądów 
wolność złożenia petycji jest klasycznym prawem wolnościowym, które nie może stać 
się źródłem jakiegokolwiek pozytywnego roszczenia […]”9 [tłum. aut.].

Tytułowe prawo zostało uregulowane w pierwszym rozdziale Konstytucji Szwajca-
rii poświęconym prawom podstawowym, nie zaś w rozdziale drugim zatytułowanym 
„Prawa obywatelskie i prawa polityczne”. Takie umiejscowienie tego przepisu nie pozba-
wia go jednak cech prawa politycznego. Art. 33 stanowi, że „każdy ma prawo do kiero-
wania petycji do władz; nie może to powodować dla niego żadnych niekorzystnych skut-
ków. Władze muszą przyjąć petycję do wiadomości”10. Niniejsze uregulowanie zostaje 
poniekąd „dopełnione” przez art. 34, który stanowi expressis verbis gwarancję praw 
politycznych oraz zapewnia swobodne kształtowanie woli. Wnioski wypływające z ana-
lizy systematyki prawa petycji w Konstytucji Szwajcarii skłaniają do stwierdzenia, iż 
prawo petycji jest prawem politycznym, mimo iż nie znajduje się w katalogu tych praw 
w rozdziale drugim Konstytucji. Jednocześnie zawarcie tytułowego prawa już w pierw-
szym rozdziale zapewnia mu miejsce pośród najważniejszych praw gwarantowanych 
przez Ustawę Zasadniczą Konfederacji Szwajcarii. Wysoką rangę tego uprawnienia po-
twierdza Sąd Federalny Szwajcarii. W jednym ze swych orzeczeń dokonał szerokiej in-
terpretacji prawa petycji. Określił je jako „możliwość niezakłóconego wystosowania 
próśb, propozycji, skarg i krytyki w sprawach dotyczących zakresu kompetencji organów 

6 Więcej na ten temat: P. Uziębło, op. cit., s. 59 i n.
7 H. Tschäni, op. cit., s. 117.
8 Ibidem, s. 118.
9 BGE 119, 53, s. 53.
10 Tłumaczenie Konstytucji Szwajcarii na język polski za: M. Matyja, Granice demokracji bezpośredniej, 

Brzezia Łąka 2014, s. 170.
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bez narażenia się na jakikolwiek negatywny skutek wynikający ze skorzystania z tego 
prawa”11.

Petycje w Szwajcarii mogą zostać złożone przez uprawnionych bezpośrednio do 
organu – adresata petycji, bądź skierowane do parlamentu przybierając formę tzw. petycji 
parlamentarnej. Źródłem obowiązywania tej formy aktywności społecznej w Szwajcarii 
jest art. 126 ustawy o parlamencie szwajcarskim12 (Bundesgesetz über die Bundesver-
sammlung – ParlG). Stanowi on, iż każdorazowo odpowiednia komisja parlamentarna, 
do której wpływa petycja, podejmuje decyzję w formie uchwały odnośnie do tego, czy 
należy nadać pismu dalszy bieg, czy też nie istnieje konieczność dalszego rozpatrzenia. 
Konstytucja nie nakłada obowiązku każdorazowego ustosunkowania się do treści petycji. 
Ustawa nie zawiera natomiast ograniczeń dotyczących zakresu przedmiotowego prawa 
petycji, w związku z tym katalog spraw, które mogą być wniesione do rozpatrzenia za 
pośrednictwem deputowanych, jest praktycznie nieograniczony.

Mimo iż obywatelska inicjatywa ustawodawcza czy referendum cieszą się w Szwaj-
carii największą popularnością, prawo petycji również stanowi ważny instrument kształ-
towania rzeczywistości prawnej. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Przede 
wszystkim należy wskazać, iż częste sięganie przez obywateli po instrumenty demokra-
cji bezpośredniej świadczy o ich dużej aktywności i chęci wpływania na kształtowanie 
rzeczywistości politycznej i społecznej. Jednocześnie dowodzi temu, iż Szwajcarzy two-
rzą społeczeństwo obywatelskie, które dąży do ciągłego wzmacniania swojej roli jako 
zbiorowego podmiotu suwerenności. Ponadto, zakres podmiotowy prawa petycji został 
ukształtowany bardzo szeroko. Otóż z podaniem zwrócić się może „każdy”, a zatem 
osoba fizyczna, prawna, obcokrajowiec, czy osoba niepełnoletnia. Konstytucja expressis 
verbis stanowi również, że konsekwencje jej złożenia nie mogą być dla petenta ujemne, 
tzn. nie może dojść do nałożenia sankcji bądź innych prawnych dolegliwości. Petycja 
może być także złożona bezpośrednio do określonego organu dowolnego szczebla (za-
równo do jednostek samorządowych, występujących na poziomie kantonów bądź całej 
federacji)13.

Potwierdzeniem tezy o dużym zainteresowaniu mieszkańców Szwajcarii prawem 
petycji mogą być dane wskazujące liczbę podpisów składanych każdorazowo pod pi-
smem. Dla przykładu, w państwie liczącym ponad 8 milionów obywateli, petycję w spra-
wie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu chorobowym i zdrowotnym (KUVG) podpisało 
394 390 osób14, natomiast petycję w sprawie nielikwidowania kawalerii szwajcarskiej 

11 BGE 98, 488.
12 AS 2003, 3543. 
13 http://www.vimentis.ch/d/lexikon/301/Petition.html [dostęp 10.06.2015].
14 http://www.chirosuisse.info/index.php/wann_geschichte/articles/wann_geschichte.html [dostęp 10.06.2015].

http://www.vimentis.ch/d/lexikon/301/Petition.html
http://www.chirosuisse.info/index.php/wann_geschichte/articles/wann_geschichte.html
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– 432 430 osób15. Warto zaznaczyć, że dla ważności petycji nie jest wymagane uzyska-
nie określonej liczby głosów poparcia.

Prawo petycji stanowi źródło obowiązku dla władz państwowych. Jest on ujęty 
wprost w art. 33 ust. 2 Konstytucji, który wyraża się w konieczności przyjęcia przez nie 
petycji do wiadomości, co nie jest tożsame z udzieleniem pisemnej odpowiedzi na pi-
smo. Zatem petent nie ma roszczenia względem adresata petycji o wyrażenie przez nie-
go stanowiska. To zaś potwierdza tezę, iż prawo petycji stanowi w gruncie rzeczy jedy-
nie prawo do bycia wysłuchanym16.

Obok regulacji na szczeblu federalnym prawo petycji jest zagwarantowane we 
wszystkich konstytucjach kantonalnych. Jak stwierdził jednak Sąd Federalny Szwajca-
rii, nie są one wyposażone w cechę samodzielnego prawa, chyba że zawierają całościo-
we gwarancje17. Każdorazowe określenie charakteru i zakresu takiego przepisu, a także 
relacji względem regulacji „federalnej”, stanowi zadanie właściwych sądów.

Austria3. 

Prawo petycji także w Austrii znalazło swoje umocowanie w najwyższym akcie 
prawnym. Do źródeł regulujących kwestię prawa petycji należy zaliczyć art. 148a ust. 2 
Konstytucji18 oraz art. 11 ustawy o powszechnych prawach obywateli19, stanowiącej 
ustawę konstytucyjną. Pierwsza ze wskazanych regulacji stanowi o instytucji obcej pra-
wu szwajcarskiemu – Adwokaturze Ludowej (Volksanwaltschaft). Przepis ten odnosi 
się do właściwości i kompetencji tego organu. Ustawa zasadnicza stanowi wprost, że 
jednym z zadań Adwokatury jest „współdziałanie w załatwianiu kierowanych do Rady 
Narodowej petycji […]”20. W tym miejscu należy pokrótce nakreślić charakter prawny 
tej instytucji, której ustrojodawca poświęcił całą część siódmą Konstytucji. Adwokatura 
Ludowa stoi na straży badania z urzędu przypuszczalnych niedociągnięć w administra-
cji Federacji Austrii, łącznie z jej działaniami, jako podmiotu prawa prywatnego. Jest 
adresatem skarg na działalność administracji, ponadto uzyskała prawo kierowania po-
leceń do organów szczebla centralnego w zakresie podjęcia określonych środków z uwa-
gi na zaistniałą sytuację w państwie. Przyznano jej również kompetencje do kierowania 

15 http://www.aargauerzeitung.ch/panorama/vermischtes/petition-mit-432-430-unterschriften-fuer-die-
kavallerie-2246656 [dostęp 10.06.2015].

16 H. Tschäni, op. cit., s. 130.
17 BGE 98, 484, s. 487.
18 BGBl. Nr 1/1930 z późn. zm.
19 RGBl. Nr 142/1867 z późn. zm.
20 Tłumaczenie Konstytucji Austrii na język polski za: A. Dragan, Prawo petycji w wybranych krajach 

członkowskich UE i Rosji, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/petycje/dokumenty/
podstawowe/ot-548.pdf, s. 8 [dostęp 10.06.2015 ].

http://www.aargauerzeitung.ch/panorama/vermischtes/petition-mit-432-430-unterschriften-fuer-die-kavallerie-2246656
http://www.aargauerzeitung.ch/panorama/vermischtes/petition-mit-432-430-unterschriften-fuer-die-kavallerie-2246656
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/petycje/dokumenty/podstawowe/ot-548.pdf
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/petycje/dokumenty/podstawowe/ot-548.pdf
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poleceń do odpowiedniego organu samorządu albo organu niezwiązanego wytycznymi, 
przy czym musi powiadomić o tym fakcie naczelne organy administracyjne federacji. 
Adwokatura Ludowa zobowiązania jest do składania corocznych sprawozdań ze swojej 
działalności zarówno przed Radą Narodową, jak i Radą Federalną. Ustrojodawca gwa-
rantuje jej znaczny margines niezależności i samorządności, stwierdzając, iż Adwoka-
tura Ludowa jest niezawisła w sprawowaniu swojego urzędu. W kontekście prawa pety-
cji istotne jest to, iż stała się ona mocą Konstytucji jednym z podmiotów mających prawo 
zwrócenia się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustaw 
z rozporządzeniami organów federalnych. Opis procedury rozpatrywania petycji okre-
śla Regulamin Rady Narodowej Austrii, co będzie stanowiło przedmiot rozważań 
w dalszej części artykułu.

Art. 148a ust. 2 stanowi jedynie instytucjonalną gwarancję rozpatrzenia petycji. 
Jednak samo prawo do niej zostało zawarte w jednej z ustaw konstytucyjnych, a miano-
wicie we wspomnianej już ustawie o powszechnych prawach obywateli z 1867 r. (dalej: 
StGG). W art. 11 stanowi ona, iż „każdy ma prawo do petycji. Petycje mogą być składa-
ne pod wspólną nazwą wyłącznie przez uznane prawem instytucje i stowarzyszenia”21.

Zdefiniowanie tego prawa politycznego, jako jednego z najstarszych praw podsta-
wowych, stanowiło także przedmiot zainteresowania Austriackiego Trybunału Konsty-
tucyjnego. Określił on je jako „wolność składania wniosków pod adresem organów usta-
wodawczych bądź wykonawczych oraz wydawanie określonych poleceń o charakterze 
generalnym bądź żądanie przedsięwzięcia określonych kroków zmierzających do zmia-
ny stanu prawnego”22. Ponadto, wielokrotnie podkreślano, że prawo petycji stanowi tak-
że jeden z najbardziej znaczących środków w walce politycznej23. Przeważająca część 
przedstawicieli doktryny austriackiej stoi na stanowisku, że organy, do których kierowa-
ne jest pismo, powinny je przyjąć, a następnie zbadać, jednak bez konieczności oficjal-
nego odniesienia się do jego treści, podjęcia działań bądź pisemnej odpowiedzi24.

W Austrii, obok możliwości bezpośredniego złożenia petycji do odpowiedniego or-
ganu, podobnie jak w Szwajcarii, występuje tzw. petycja parlamentarna. Jej źródłem jest 
art. 148a ust. 3 Konstytucji, stanowiący o wniesieniu petycji do Rady Narodowej. Wszel-
kie szczegóły dotyczące procedury postępowania w tym przypadku określa ustawa fede-
ralna o regulaminie Rady Narodowej25 (Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates). W rozdziale XVI tejże, zatytułowanym „Petycje parlamentarne oraz oby-
watelska inicjatywa ustawodawcza”, określono, iż jedynym podmiotem mającym prawo 

21 RGBl. Nr 142/1867 z późn. zm.
22 VfSgl 4065/61, 4295/62, 6131/70, 6441/71.
23 M. Nowak, Politische Grundrechte, Wien 1988, s. 530.
24 Ibidem, s. 529.
25 BGBl. Nr. 410/1975 z późn. zm.
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przekazania petycji parlamentarnej do rozpatrzenia jest członek izby, do której kieruje się 
petycję, a zatem bądź członek Rady Narodowej bądź Rady Federalnej. Należy zasygna-
lizować, iż takie ograniczenie prawa podstawowego w znaczeniu podmiotowym, doko-
nane w drodze ustawodawstwa zwykłego, może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
konstytucyjności takiego uregulowania. W przypadku skierowania petycji do Rady Na-
rodowej należy pamiętać, iż może ona dotyczyć wyłącznie spraw związanych z ustawo-
dawstwem na szczeblu federalnym bądź wykonawstwem ustaw. A contatrio, nie może 
dotyczyć spraw zastrzeżonych do kompetencji poszczególnych landów i gmin. Petycja 
musi być także sporządzona w formie pisemnej. W celu podpisania się pod wybraną 
przez siebie petycją należy mieć ukończony 16. rok życia oraz posiadać obywatelstwo 
austriackie26. Udzielenie wszelkich informacji w przedmiocie wymogów formalnych do-
tyczących złożenia petycji jest zadaniem Kancelarii Parlamentu. Następnie pismo jest 
skierowane do Komisji ds. Petycji i Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych. Ta zaś, 
na wstępnym etapie badań, może podjąć decyzję o uznaniu, iż sprawa nie nadaje się do 
dalszego rozpatrzenia, bądź przekazać ją Adwokaturze Ludowej. Może także wnosić 
o przekazanie sprawy do wskazanej komisji27. Efektem pierwszego etapu prac Komisji 
mogą być ustalenia dotyczące wypracowania wspólnego stanowiska rządu federalnego 
albo ustalenie, w jakich czynnościach nad petycją może brać udział jej inicjator bądź 
przedstawiciele Adwokatury Ludowej i przedstawiciele rządu28. Warto także podkreślić, 
że komisja, do której przekazano petycję, nie ma obowiązku przedstawienia jej materii in 
pleno. Jest to możliwe jedynie wówczas, gdyby stworzyła już raport stanowiący odpo-
wiedź na petycję oraz złożyłaby do Izby stosowny wniosek29. Na komisji ciąży obowią-
zek sporządzenia sprawozdania w sprawie objętej petycją w ciągu sześciu miesięcy. 
W przeciwnym razie trafia ona do rozpatrzenia przez rząd federalny30.

Nieco odmiennie wygląda procedura rozpatrzenia petycji wniesionej do Rady 
Związkowej. Nie istnieje przesłanka stanowiąca o ograniczeniach materii objętych poda-
niem. Zbieżne są natomiast wymóg formy pisemnej oraz obowiązek złożenia pisma 
przez członka Rady. Do jednej z petycji wniesionych do parlamentu w ciągu ostatniego 
roku, należy zaliczyć tę dotyczącą kwestii zwiększenia odpowiedzialności państwa za 
osoby niepełnosprawne oraz wymagające opieki w postaci żądania waloryzacji zasiłków 
pielęgnacyjnych oraz gruntownej reformy finansowania opieki zdrowotnej osób wyma-
gających stałej opieki31. Petycja została skierowana do dwóch Komisji: Pracy, Spraw 

26 http://www.parlament.gv.at/PERK/BET/PET/ [dostęp 12.06.2015].
27 A. Dragan, op. cit., s. 8.
28 Ibidem, s. 9.
29 M. Nowak, op. cit., s. 525.
30 A. Dragan, op. cit., s. 11.
31 Treść petycji złożonej 20.11.2014 przez deputowaną Dagmar Belakowitsch-Jenewein: http://www.parla-

ment.gv.at/PAKT/VHG/XXV/PET/PET_00027/imfname_368975.pdf [dostęp 15.06.2015].

http://www.parlament.gv.at/PERK/BET/PET/
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/PET/PET_00027/imfname_368975.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/PET/PET_00027/imfname_368975.pdf
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Socjalnych i Ochrony Konsumentów, a także Finansów. Kolejna z aktualnie złożonych pe-
tycji dotyczy poszanowania tradycji oraz zwyczajów społeczeństwa austriackiego. Petent 
domaga się przedsięwzięcia przez rząd austriacki wszelkich możliwych środków, które 
miałyby na celu kultywowanie, pielęgnację i krzewienie dziedzictwa narodowego i trady-
cji Austrii w rozmaitych obszarach życia32. Następną, aktualnie rozpatrywaną petycją, ob-
razującą mnogość obszarów objętych zainteresowaniem zbiorowego podmiotu suweren-
ności, jest petycja zatytułowana „Więcej bezpieczeństwa dzięki liberalnemu prawu 
posiadania broni”, którą opiniuje Komisja Spraw Wewnętrznych. Wnosi się w niej o uła-
twienie dostępu do określonych typów broni z poszanowaniem przepisów unijnych w tej 
materii bądź w drodze rozporządzenia, bądź nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy33.

Podobnie, jak w modelu szwajcarskim, w Austrii, obok petycji parlamentarnych 
wyróżnia się także petycje indywidualne. Kieruje się je do konkretnych urzędów bądź 
organów administracji i to one stanowią przeważającą większość składanych podań. 
W znacznej mierze dotyczą one kwestii o charakterze prywatnym lub mają służyć inte-
resowi prywatnemu. Zdaniem Austriackiego Trybunału Konstytucyjnego, nie spełniają 
przesłanki art. 11 StGG. W tym rozumieniu tego pojęcia nie można zatem klasyfikować 
prawa petycji jako wykonywania uprawnień politycznych34.

Podsumowując rozważania dotyczące prawa petycji w Austrii, wydaje się, że for-
ma petycji parlamentarnej nie zapewnia w pełni realizacji tego prawa jako prawa po-
litycznego w znaczeniu możności bezpośredniego wpływu na kształtowanie spraw 
publicznych. Polityczny charakter Adwokatury Ludowej jest także czynnikiem wpły-
wającym na obniżenie zainteresowania społeczeństwa tą formą partycypacji w prze-
strzeni społeczno-politycznej. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że to rozwiąza-
nie prowadzi w istocie do „wyrugowania” znaczenia tego prawa podstawowego35, 
a tym samym do obniżenia jego praktycznego znaczenia.

Podsumowanie4. 

Prawo petycji zaliczane jest zarówno w systemie prawnym Szwajcarii, jak i Austrii 
do kanonu praw politycznych. W obu tych państwach o federacyjnym systemie gwarancje 
tytułowego prawa zostały zawarte na szczeblu federacji w ustawie zasadniczej oraz usta-
wach zwykłych oraz w aktach prawnych poszczególnych kantonów.

32 Treść petycji złożonej 8.10.2014 przez deputowanego Christiana Höbarta: http://www.parlament.gv.at/
PAKT/VHG/XXV/PET/PET_00028/imfname_369735.pdf [dostęp 15.06.2015].

33 Treść petycji złożonej 10.07.2014 przez deputowaną Martinę Schenk: http://www.parlament.gv.at/
PAKT/VHG/XXV/PET/PET_00022/imfname_359064.pdf [dostęp 19.06.2015 ].

34 M. Nowak, op. cit., s. 536.
35 Ibidem.

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/PET/PET_00028/imfname_369735.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/PET/PET_00028/imfname_369735.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/PET/PET_00022/imfname_359064.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/PET/PET_00022/imfname_359064.pdf
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Konstytucje obu krajów gwarantują niezakłócony dostęp do tego prawa każdemu, 
jednocześnie zastrzegając, iż korzystanie z niego nie może wiązać się lub nieść za sobą 
ryzyka jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, np. w postaci sankcji. O ile w naj-
wyższym akcie prawnym Szwajcarii prawo petycji zostało potraktowane w sposób cało-
ściowy – w art. 33 Konstytucji, o tyle w Austrii doszło do dychotomicznego jego ujęcia 
w tym znaczeniu, iż art. 148a Konstytucji nawiązuje do petycji pod kątem uprawnień 
Adwokatury Ludowej, podczas gdy dopiero jedna z ustaw konstytucyjnych nadaje tytu-
łowe prawo podstawowe osobie fizycznej bądź prawnej.

Zarówno w Szwajcarii, jak i w Austrii obok możliwości osobistego zwrócenia się 
z prośbą, propozycją, krytyką czy skargą do określonego organu istnieje także tzw. pety-
cja parlamentarna, którą wnoszą deputowani. Z uwagi na to, iż najczęściej reprezentują 
oni wówczas interesy grup, które udzieliły im mandatu, podnosi się, że taka forma prawa 
petycji sprzyja jej upolitycznieniu i nie pozwala na pełną i samodzielną realizację prawa 
petycji. Liczba petycji, które zostały skierowane za pośrednictwem Rady Federalnej 
i Rady Narodowej w Austrii czy Zgromadzenia Federalnego w Szwajcarii, pozwala jed-
nak stwierdzić, iż w dalszym ciągu petycja jest istotnym środkiem perswazji. Także ka-
liber spraw, których dotyczą, zdaje się wskazywać, że nie odnoszą się one tylko do 
spraw marginalnych, ale i takich, które wywołują powszechną dyskusję w społeczeń-
stwie (np. polityka antymobbingowa, wsparcie najuboższych warstw społecznych, kwe-
stie dyskryminacji podatkowej).

Należy wyraźnie podkreślić, że obecnie prawo petycji stanowi ważny element de-
mokracji bezpośredniej i urzeczywistnia zasadę partycypacji społeczeństwa w kształto-
waniu norm prawa i polityki państwa. Trzeba jednak zauważyć, iż straciło ono częścio-
wo na znaczeniu z uwagi na większy potencjał wpływu na ustawodawstwo krajowe, 
które kryją w sobie obywatelska inicjatywa ustawodawcza czy referendum. Powszech-
nie uznaje się, że dopiero wtedy, gdy danej kwestii czy zadania nie udaje się zrealizować 
w formie wyżej wskazanych instytucji demokracji bezpośredniej, grupy społeczne zain-
teresowane rozwiązaniem określonej sprawy sięgają po formę petycji.
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Petycja w konstytucjach państw Ameryki Łacińskiej

Uwagi wstępne1. 

Celem opracowania jest przedstawienie petycji w ustawach zasadniczych państw 
Ameryki Łacińskiej, których wspólnym językiem jest – z wyjątkiem Brazylii – mowa 
Cervantesa1. Skupienie się na konstytucjach nie jest przypadkowe. We wszystkich tych 
krajach nie istnieją odrębne regulacje ustawowe dotyczące petycji. Omawiana instytucja 
nie otrzymała szerszego rozwinięcia orzeczniczego nie mówiąc o doktrynalnym. Zaled-
wie w kilku większych krajach Latynoameryki można spotkać parę wyroków i pogłę-
bione wywody autorów poruszających zagadnienia związane z remonstracją. Postaram 
się tam gdzie będzie możliwe skorzystać z tego dorobku.

W pracy uwzględniono konstytucje aktualnie obowiązujące. Pochodzą one z róż-
nych okresów, przy czym najstarsza jest argentyńska. Jej pierwotny tekst – obowiązują-
cy, w dużym stopniu do dziś – pochodzi z lat 1853–18602. Druga pod względem wieku 
jest meksykańska z 1917 r. Najmłodsza jest Konstytucja Republiki Dominikany z dnia 
26 stycznia 2010 r. Towarzyszą jej dwie konstytucje uchwalone wcześniej o rok (Boli-
wia) lub o dwa lata (Ekwador). Poprzedziły je – zaliczane również do nowej fali konsty-
tucjonalizmu latynoskiego – trzy ustawy zasadnicze z końca XX w.: Brazylii (1988), 
Kolumbii (1992) oraz Wenezueli (1999).

Wiek konstytucji nie ma znaczenia dla wpisania prawa petycji do ustaw zasadni-
czych tej części świata. Omawiane urządzenie, utrzymuje się w danym kraju zwykle od 
pierwszej do obecnie obowiązującej konstytucji. Jego unormowanie ulega zmianie 
w niewielkim stopniu. Nie wprowadziły remonstracji zaledwie dwie aktualnie obowią-
zujące ustawy zasadnicze, a mianowicie republiki Dominikany i Ekwadoru.

1 Łącznie, w obu Amerykach, znajduje się 19 krajów hiszpańsko-portugalskich. Dziesięć z nich znajduje 
się w Ameryce Południowej. Pozostałe położone są w Ameryce Północnej, zwłaszcza w tzw. Ameryce 
Środkowej.

2 Konstytucja tego kraju nosi podwójną datę, ponieważ jej pierwotnemu tekstowi – uchwalonemu w Santa 
Fe w 1853 r. przez Ogólny Zjazd Ustrojodawczy – sprzeciwiła się prowincja Buenos Aires. Dopiero po 
bitwie pod Cepeda Specjalna Konwencja wspomnianej prowincji uchwaliła w 1860 r. ostateczny tekst 
Konstytucji Argentyny.
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Regulacja konstytucyjna2. 

Zwykle petycja jest sformułowana w jednym krótkim zdaniu, często złożonym, 
zawartym w jednym artykule. W Brazylii, Chile i w Peru omawiane zdanie jest jednym 
z punktów obszernego artykułu konstytucji. W Brazylii jest nim najdłuższy artykuł pią-
ty. Petycję normuje punkt XXXIV. Podobnie jest w Konstytucji Chile, w której punkt 14 
art. 19 reguluje „prawo do składania petycji”, oraz w peruwiańskiej zamieszczającej 
normę na ten temat w punkcje 20 art. 2 ustawy zasadniczej. Konstytucje Boliwii, Para-
gwaju i Wenezueli poświęcają petycji dwa zdania. W trzech zdaniach i w trzech ustępach 
zawarte są przepisy dotyczące petycji w Konstytucji Panamy i Peru. Konstytucja Gwa-
temali, mimo że również reguluje petycję w trzech ustępach, poświęca jej cztery odręb-
ne zdania.

Państwami, których konstytucje regulują w więcej niż jednym artykule prawo do 
petycji, są Kolumbia (art. 23 i 219 ust. 1) oraz Urugwaj (art. 30 i 318). Ustawa zasadni-
cza Meksyku normuje petycję w trzech artykułach. Drugi przepis Konstytucji Kolumbii 
– art. 219 ust. 1 – reguluje generalny zakaz składania petycji przez siły utrzymania po-
rządku publicznego. Dodatkowe postanowienie w urugwajskiej Konstytucji – art. 318 
– normuje tzw. prawo petycji kwalifikowanej. Nieco zagmatwaną regulację petycji za-
wiera Konstytucja Meksyku. Oprócz podstawowej regulacji petycji w art. 8 Konstytucji, 
jej art. 35 ogranicza się do potwierdzenia poprzedniego unormowania wobec obywateli 
meksykańskich, podczas gdy w artykule art. 9 znajduje się uszczegółowienie remon-
strancji w związku z wolnością zgromadzeń i stowarzyszeń.

Rodzaje petycji3. 

W Boliwii, Gwatemali i w Urugwaju konstytucje wyodrębniają mniej lub bardziej 
wyraźnie określone odmiany petycji. Boliwijska ustawa zasadnicza mówi o petycjach 
indywidualnej i zbiorowej oraz ustnej i pisemnej. Nie jest to jedynie zagadnienie formy 
czy sposobu składania petycji, lecz typu remonstracji3. Brak ustawy wykonawczej i/lub 
orzecznictwa boliwijskiego Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie nie pozwala na 
bliższe opisanie tego rozróżnienia.

Ze względu na treść petycji Konstytucja Gwatemali mówi o trzech jej rodzajach: 
w sprawach ogólnych, administracyjnych oraz fiskalnych. Dwa ostatnie typy można uznać 
za swego rodzaju uszczegółowienia „prawa petycyjnego”. Jeśli czas dla rozstrzygnięcia 

3 Petycja nie jest sumą podpisujących ją petycjonariuszy, lecz wyrazem stanowiska – dorozumianym lub 
rzeczywistym – określonej grupy osób. Taki sposób składania petycji nie może dziwić w kraju, którego 
Konstytucja dopuszcza głosowanie w wyborach powszechnych przez przedstawiciela mieszkańców wio-
ski czy grupy etnicznej w ich imieniu.
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petycji ogólnej uzależniony jest od „przepisów ustawy”, to w sprawach administracyj-
nych „termin dla rozstrzygnięcia petycji i zawiadomienia” nie może przekroczyć 30 dni. 
Od petycji składanych w sprawach fiskalnych nie wymaga się od podatnika uprzedniej 
zapłaty daniny lub jakiejkolwiek gwarancji.

Według R.F. Dapkeviciusa Konstytucja Urugwaju odróżnia petycję zwykłą od 
kwalifikowanej4. Pierwszy rodzaj polegałby na prawie każdego mieszkańca do zwraca-
nia się z petycją do wszelkich władz republiki. Osoba ta powinna mieć tzw. zwykły in-
teres. Polegałby on na żądaniu skierowanym do organu państwowego. Jeśli chodzi 
o drugi rodzaj petycji, dotyczyłby on interesu prawowitego „w wykonaniu określonego 
aktu administracyjnego”. Wówczas termin dla rozstrzygnięcia odnośnie do środków ad-
ministracyjnych „po przeprowadzeniu odpowiednich postępowań dla należytego wyja-
śnienia sprawy” wynosiłby 120 dni.

Podmiot uprawniony do złożenia petycji4. 

We wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej indywidualne wniesienie petycji jest 
punktem wyjścia ich konstytucyjnych regulacji. Petycje zbiorowe dopuszczają wyraźnie 
konstytucje Boliwii, Gwatemali, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Paragwaju i Peru. 
Nie mówią nic na ten temat, czyli pośrednio zabraniają petycje grupowe, ustawy zasad-
nicze Argentyny, Brazylii, Chile, Kolumbii, Panamy, Salwadoru, Urugwaju i Wenezueli.

Konstytucje Argentyny, Gwatemali i Urugwaju zastrzegają petycję na rzecz miesz-
kańców kraju. Według art. 22 Konstytucji Argentyny: „jakiekolwiek siły zbrojne lub 
zebranie osób, które przyzna sobie prawa ludu i wystąpi z petycją w jego imieniu popeł-
nia przestępstwo buntu”. Urugwajska ustawa zasadnicza, milcząc w sprawie petycji 
zbiorowych, pośrednio ich nie uznaje. Jedynie ustawa zasadnicza Gwatemali przyznaje 
wyraźnie „mieszkańcom Republiki” prawo do petycji zbiorowych.

Konstytucje Kuby, Meksyku i Nikaragui zastrzegają petycje na rzecz obywateli 
kraju. Warto dodać, że obywatele Nikaragui zostali jednocześnie uprawnieni do „dono-
szenia o nieprawidłowościach” oraz „przedstawiania krytyki konstruktywnej”. Obywa-
tele kubańscy mają natomiast prawo do składania, oprócz petycji, skargi. W Meksyku 
z prawa petycji w sprawach politycznych mogą skorzystać jedynie obywatele Republiki. 

4 Por. R.F. Dapkevicius, Constitucion de la Republica Oriental del Uruguay de 1967. Actualizada, anota-
da y concordada. Incluye Indice tematico, jurispurdencia y la reforma de 2004, Editorial Amalio M. Fer-
nadez S.R. L. 2004, s. 103. M.M. de la Bandera nazywa pierwszą petycję „prawem petycyjnym osób 
w ogóle”, a drugą – „prawem petycyjnym zainteresowanych w wykonaniu określonego aktu administra-
cyjnego”. Petycja zwykła (prawo petycyjne osób w ogóle) nie wymaga nadania jej biegu, podczas gdy 
wobec petycji kwalifikowanej (tzw. petycji administracyjnej) taki obowiązek istnieje. Co więcej, należy 
ją rozstrzygnąć, czy postanowić o niej. Por. m. M. de la Bandera (con la colaboracion de D.P.P. Andrada 
Carrato i D.Fr. de Arteaga Ariosa), La Cnstitucion de 1997, Senado de la Republica 1989, s. 375.
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W tym ostatnim kraju i w Nikaragui dopuszczalne są petycje zbiorowe. Takiego sposobu 
składania petycji nie przewiduje Konstytucja Kuby.

Przedmiot petycji5. 

W dziesięciu konstytucjach państw Ameryki Łacińskiej nie jest wskazany przed-
miot petycji czy jej cel. Z milczenia ustawy zasadniczej na ten temat można domniemy-
wać, że dopuszczalna jest ona we wszelkich sprawach, w tym o charakterze prywatnym. 
Do tego rodzaju petycji należy dodać remonstracje, których przedmiot został wskazany 
w sposób ogólny. Taką regulację można uznać za swego rodzaju brak określenia petycji. 
Tak głoszą ustawy zasadnicze Chile: „w jakiejkolwiek sprawie w interesie publicznym 
lub prywatnym, bez żadnych ograniczeń” oraz Meksyku: „we wszystkich sprawach”. 
Do konstytucji nieprzewidujących ograniczeń tematycznych, należy dodać honduraską. 
Jej formuła jest również pojemna. Petycję można złożyć z „powodów o szczególnym lub 
ogólnym znaczeniu”.

W pozostałych czterech krajach przedmiot petycji jest zawężony. Najbardziej re-
strykcyjną formułę zdaje się nadawać remonstracji Konstytucja Wenezueli. Można ją 
wnieść jedynie w sprawach należących do właściwości „jakiejkolwiek władzy, urzędni-
ka publicznego lub urzędniczki publicznej”5. Z rozważań komentatorów nad przepisem 
regulującym badane urządzenie wynika, że pojęcie „jakiejkolwiek władzy” odnosi się 
do władzy państwowej (publicznej)6. Pewną dozę ograniczeń wyraża również Konstytu-
cja Brazylii. Według niej petycję można wnieść „w obronie praw lub przeciw naruszeniu 
prawa albo nadużyciu władzy”.

Dość zawiłe formuły petycji przewidują ustawy zasadnicze Gwatemali i Kolumbii. 
W pierwszym wymienionym kraju konstytucja nie zawiera wprawdzie żadnego ograni-
czenia przedmiotowego petycji. Tym niemniej ustęp trzeci art. 28 Konstytucji, wyodręb-
niając remonstrancje w sprawach fiskalnych oraz odnosząc je do „zaskarżenia decyzji 
administracyjnych w postępowaniach spowodowanych rekompensatami lub rozlicze-
niami ze względu na jakikolwiek podatek”, zawęził znaczenie tego rodzaju petycji. Nie 
jest jasna petycja w Kolumbii. Jeśli można ją złożyć w obronie interesu ogółu lub jed-
nostki, to siły utrzymania porządku publicznego mają prawo składania petycji jedynie 

5 Zacytowane dosłownie za art. 53 Konstytucji. Wystarczyłoby napisać urzędnika publicznego bez wzglę-
du na jego płeć. Wenezuelska formuła zakłada kolejne dyskryminacje wobec osób, które np. nie czują się 
w żadnej z tych ról. Jeśliby się trzymać tej konwencji, należałoby wpisać co najmniej kilkanaście kom-
binacji dżenderowych.

6 Por. F. Zambrano, Constitucion de La Republica Bolivariana de Venezuela Comentada, t. I, Editorial 
Atenea, s.329.
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w sprawach „związanych z pełnioną służbą oraz zasadami etyki w konkretnym korpusie 
i w zgodzie z zasadami określonymi w ustawie”.

Adresat petycji6. 

Z wyjątkiem Konstytucji Boliwii, niewskazującej żadnego podmiotu, do którego 
można czy należy złożyć petycję, jej odbiorcę określa się najczęściej w ustawach zasad-
niczych jako „władza”. Może to wywoływać pewne trudności w ścisłym określeniu ad-
resata petycji jak w Argentynie. Doktryna tego kraju dopuszcza możliwość składania 
petycji również do tzw. władz spoza triady7. Takie dookreślenie nie jest potrzebne w Bra-
zylii, ponieważ Konstytucja wyraźnie zastrzega, że powinny to być władze publiczne. 
Również nie jest potrzebna bliższa konkretyzacja w Salwadorze. Tam adresatem są „le-
galnie ustanowione władze” czy w Urugwaju „wszystkie i jakakolwiek z władz Republi-
ki”. Do organów publicznych należy kierować petycje w Kostaryce, mimo nieco rozwle-
kłego określenia ich odbiorców: urzędnicy publiczni lub instytucje państwowe.

Znaczny kłopot w określeniu podmiotu, do którego należy kierować petycję, może 
wystąpić w Nikaragui oraz częściowo w Peru i w Wenezueli. Konstytucja pierwszego 
kraju, określając adresata petycji „władzom państwa lub jakiejkolwiek władzy”, nakazu-
je się zastanowić nad drugim członem alternatywy. Jeśli nie jest to niezręczność redak-
cyjna, to taka formuła otwiera szeroką gamę ewentualnych odbiorców remonstracji. Do 
sformułowania jakiejkolwiek władzy nawiązuje Konstytucja Wenezueli. Nie jest łatwo 
zinterpretować treść peruwiańskiego zwrotu „właściwe władze”. Mimo to doktryna tego 
kraju podsuwa pewne wyjaśnienia8.

Jedynie Konstytucja kolumbijska dopuszcza wyraźnie składanie petycji do pod-
miotów znajdujących się poza strukturą władzy publicznej. Spełnione powinny być dwa 
wymogi. Wymóg formalny dotyczy uprzedniego wydania ustawy przez parlament na ten 
temat, podczas gdy materialny zawęża cel wydania takiego aktu prawotwórczego do 

7 Tzw. extrapoderes oznaczają w prawie konstytucyjnym Argentyny organy państwowe nienależące do 
trójpodziału władz. Na przykład: prezydent republiki w systemie parlamentarnym, gabinet w ustroju pre-
zydenckim, siły zbrojne, a nawet administracja publiczna w pewnych sytuacjach. Część doktryny zalicza 
do instytucji spoza trójpodziału władz Kościół Katolicki, wyborców (elektorat), stronnictwa polityczne 
itd. Mimo że nie są one organami państwowymi występują w określonych okolicznościach jako osoby 
publiczne lub para-państwowe. Por. G.J. Bidart Campos, Manual de Derecho Constitucional Argentino, 
EDIAR, s. 1978, s. 460.

8 Według E. Bernales Ballesteros (con la colaboracion de A. Otarola Penaranda), La Constitucion de 1993. 
Analisis Comparado, Editora Rao S.R.L., s. 156–159) przez właściwe władze należy rozumieć zarówno 
urzędnika państwowego, jak i tego „kto wykonuje funkcję o charakterze publicznym jak, na przykład 
pracodawca wobec pracownika, mimo że oboje należą do gospodarki prywatnej, ponieważ umowa o pra-
cę ustanawia stosunek natury publicznej, nie tylko prywatnej”. Por. także wywody Trybunału Konstytu-
cyjnego Peru na ten temat w: A. Roja Bermudez, Constitucion Politica del Peru y su jurisprudencia en 
nuestro Tribunal Constitucional, Jurista Editores 2010, p. 91 i 93–94.
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gwarantowania praw podstawowych. Dotychczas nie została wydana ustawa regulująca 
wykonywanie petycji do „organizacji prywatnych”9.

Wydaje się, że najlepszymi określeniami adresata petycji – w kontekście latyno-
amerykańskich ustaw zasadniczych – posługują się konstytucje Panamy i Meksyku. 
Pierwsza wprost oznacza odbiorców petycji jako urzędników publicznych. Meksykań-
ska podaje ich rozbudowaną terminologię, mówiąc o „funkcjonariuszach i urzędnikach 
publicznych”. Mimo to nie ustrzegła się pewnej niekonsekwencji terminologicznej, 
wskazując na odbiorców petycji również „władze”.

Skutki wniesienia petycji7. 

Podstawowym skutkiem złożenia petycji jest obowiązek udzielenia w miarę szyb-
kiej odpowiedzi na nią lub jak w Meksyku powiadomienia o niej. Zwykle nie są określo-
ne terminy załatwienia petycji. Niekiedy te obowiązki są uściślane jak w Boliwii lub 
Meksyku (odpowiedź formalna, pisemna) czy w Hondurasie i Paragwaju (w terminie 
ustawowym). Konstytucja tego ostatniego kraju dodaje, że nieudzielenie odpowiedzi na 
petycję w przewidzianym czasie oznacza jej odmowę.

Niektóre konstytucje nakazują rozstrzygnięcie petycji. Nie oznacza to jednak obo-
wiązku podjęcia decyzji zgodnie z wolą podmiotu wnoszącego remonstrację. Kubańska 
Konstytucja przyznaje prawo do wzięcia pod uwagę petycji oraz do otrzymania stosow-
nej odpowiedzi „we właściwym czasie, zgodnie z ustawą”. Regulację tego kraju można 
uznać za modelową rezygnację przez ustrojodawcę z unormowania petycji. Charaktery-
stycznym jej rysem jest prawo do „domagania się wzięcia pod uwagę”. Nie jest to obo-
wiązek rozpatrzenia czy nawet rozstrzygnięcia.

Gwatemalska ustawa zasadnicza przewiduje uprzednie przeprowadzenie postępo-
wania w sprawie petycji. Urugwajska konstytucja sprecyzowała odnośnie do podjęcia 
i rozstrzygnięcia środków administracyjnych – w przypadku tzw. petycji kwalifikowanej 
– iż nastąpi to po urzeczywistnieniu „odpowiednich postępowań dla należytego wyja-
śnienia sprawy”. Zaledwie w trzech ustawach zasadniczych wskazany jest termin do 
udzielenia odpowiedzi (rozstrzygnięcia). Wynosi on w Panamie i w Gwatemali 30 dni. 
W tym ostatnim kraju dotyczy on jedynie spraw administracyjnych. W przypadku uru-
gwajskiej petycji kwalifikowanej maksymalny czas na udzielenie odpowiedzi określony 
został na 120 dni.

Najczęściej nieodpowiedzenie na petycję w odpowiednim czy we wskazanym ter-
minie oznacza jej odrzucenie (Urugwaj) bądź odmowę (Urugwaj, Paragwaj). W Panamie 

9 Uchwalenie takiej ustawy nie będzie łatwe, biorąc pod uwagę trudności konstytucjonalizacji stosunków 
cywilnoprawnych w tym kraju. Por. J.J. Calderon Villegas, La constitucionalizacion del derecho privado. 
La verdadera historia del impacto constitucional en Colombia, Editorial Temis 2010.
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ustawa może przewidzieć odpowiednie sankcje za naruszenie granicznego czasu. W We-
nezueli taką sankcją może być nawet złożenie z urzędu osoby odpowiedzialnej za nie-
udzielenie odpowiedzi we właściwym terminie. W Peru groźbą jest „pociągnięcie do od-
powiedzialności”. Konstytucja nie uściśla, o jaką odpowiedzialność chodzi.

Konstytucje Argentyny, Brazylii i Chile nie zawierają żadnych ustaleń co do na-
stępstw braku reakcji na petycje. Zaledwie w doktrynie lub w orzecznictwie można spo-
tkać wskazania na ten temat. Mimo że U.L. Bulos uważa brak obowiązku zajęcia stano-
wiska wobec petycji w Brazylii za jej największą wadę, większość doktryny jest zdania, 
że nieudzielenie odpowiedzi na petycję może być podstawą do pociągnięcia do odpo-
wiedzialności. Według J.D. da Silva można posłużyć się nawet skargą konstytucyjną 
w celu zmuszenia władzy publicznej do odpowiedzi10. H.J. Zarini uważa milczenie lub 
długą zwłokę w odpowiedzi na remonstrancję w Argentynie za „samowolne działania 
naruszające prawo petycji”11.

Podsumowanie8. 

Pierwszą uwagą, która nasuwa się przy badaniu petycji w państwach Ameryki Ła-
cińskiej, jest jej szeroki zasięg ewentualnego stosowania. Mogą ją składać wszyscy. 
W zaledwie w trzech krajach tego regionu możliwość złożenia petycji została zastrzeżo-
na na rzecz obywateli. Jeśli chodzi o składanie petycji zbiorowych, to również zastana-
wia ich szeroka dopuszczalność. Ich bezpośredniego zakazu nie zawiera żadna latyno-
amerykańska ustawa zasadnicza. Szeroko zakreślony jest też adresat petycji. Zwykle nie 
jest to władza tout court. Konstytucja Kolumbii dopuściła wręcz możliwość składania 
petycji do organizacji prywatnych.

We wszystkich krajach obowiązuje jednolite pojęcie petycji. Jego podstawową ce-
chą jest brak ograniczeń odnośnie do przedmiotu remonstracji. Może ona dotyczyć rów-
nież spraw o charakterze prywatnym. Jedynie w czterech krajach tej części świata moż-
na dostrzec pewne ograniczenia tematyczne petycji. Najdalej idące restrykcje widoczne 
są w Wenezueli i Brazylii. W pierwszym wymienionym kraju petycję można wnieść je-
dynie w sprawach należących do właściwości instytucji publicznych, podczas gdy 
w drugim wyłącznie „w obronie praw lub przeciw naruszeniu prawa albo nadużyciu 
władzy”.

Co do następstw złożenia petycji, należy podkreślić dążność do wykroczenia poza 
obowiązek formalnego odpowiedzenia na petycję. W większości konstytucji przewiduje 

10 Por. oprócz wypowiedzi U.L. Bulos, Constituicao Federal Anotada, Editora Saraiva, 2003, s. 214 pogląd 
wyłożony przez Zespół techniczno-prawny Ośrodka Studiów i Badań nad Administracją Samorządową 
(CEPAN) w pracy Breves Anotacoes a Constitucao de 1988, Editora Atlas S.A., 1990, s. 46.

11 H.J. Zarini, Constitucion Argentina Comentada y Concordada, Editorial Astrea 2010, s. 54. 



152

Krystian Complak

się nakaz zajęcia się nią po przeprowadzeniu postępowania, przynajmniej wyjaśniające-
go i/lub rozstrzygnięciu odnośnie do jej treści. W żadnym państwie Ameryki Łacińskiej 
nie zagwarantowano jednak pozytywnego załatwienia remonstracji. Mimo znamiennej 
rezygnacji z petycji w dwóch najnowszych konstytucjach, trudno dostrzec w tych posu-
nięciach kierunek możliwej dalszej ewolucji badanego urządzenia.
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Pojęcie, charakter i podmioty uprawnione do złożenia 
petycji do PE

Uwagi wstępne1. 

Prawo do korzystania z prawa do złożenia petycji stanowi jedno z najbardziej pod-
stawowych praw, jakie Unia Europejska (UE) daje swoim obywatelom i rezydentom. 
Przewiduje je art. 20 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), obok 
prawa do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państwa człon-
kowskiego, udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego (PE) i w wyborach lo-
kalnych oraz do korzystania z opieki konsularnej. Prawo petycji jest elementem tzw. 
pozasądowej ochrony praw jednostek, obejmującej także prawo składania skargi do 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich czy do Komisji Europejskiej1.

Prawo to, mające swoje korzenie w wewnętrznych prawodawstwach państw człon-
kowskich, przeszło ponad 50-letnią ewolucję. Po raz pierwszy zostało ono wymienione 
w regulaminie Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w 1953 r., a od 
1987 r. jego realizacją zajmuje się specjalnie powołana do tego Komisja Petycji działa-
jąca przy Parlamencie Europejskim2.

Aż do 1993 r., czyli do wejścia w życie traktatu z Maastricht, prawo petycji było 
normowane jedynie Regulaminem Parlamentu Europejskiego (RPE), bez podstawy 
traktatowej3. Obecnie regulację prawa petycji przewiduje art. 227 TFUE, według któ-
rego: „Wszyscy obywatele Unii, jak również wszystkie osoby fizyczne lub prawne ma-
jące miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim, mają 
prawo kierowania, indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami lub osobami, 
petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawach objętych zakresem działalności Unii, 
które dotyczą ich bezpośrednio”. Podobnie rzecz ujmuje art. 44 Karty Praw Podstawo-
wych. Bliższe, proceduralne szczegóły regulują art. 215–217 Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego.

1 J. Sozański, Prawa człowieka w Unii Europejskiej, Poznań 2010, s. 186.
2 A. Łazowski, Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy 

ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich, Kraków 2002, s. 96.
3 W. Orłowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji, [w:] J. Tracz-Dral (red.), Prawo petycji 

w ustawodawstwie polskim, Kancelaria Senatu, Biuro Informacji i Dokumentacji, Dział Analiz i Opraco-
wań Tematycznych. Opinie i Ekspertyzy OE-85, Warszawa 2008, s. 12.
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Pojęcie petycji w UE2. 

Żaden z przytoczonych przypisów nie zawiera jednak definicji legalnej prawa pe-
tycji. Pojęcie to najlepiej zatem zdefiniować przez cel, jaki ma urzeczywistniać. Na stro-
nie portalu petycji, spełniającej nie tylko funkcje informacyjne, ale także umożliwiają-
cej składanie petycji drogą elektroniczną, napisano, iż „prawo do składania petycji 
zostało wprowadzone, aby zapewnić obywatelom Unii Europejskiej i osobom zamiesz-
kałym w Unii Europejskiej prosty sposób kontaktu z instytucjami Unii w sprawie skarg 
i wniosków4.” Uściślając, realizacja prawa petycji ma się przyczyniać do lepszego infor-
mowania obywateli i mieszkańców o szczegółach polityki unijnej, umożliwienia im 
wskazywania organom unijnym niedociągnięć legislacyjnych, a także ma sprzyjać mo-
nitorowaniu implementacji prawa wspólnotowego5. Samo pojęcie petycji zostało nato-
miast zdefiniowane w raporcie Komisji Petycji z działalności w latach 1993–1934, we-
dług którego za petycję należy uznać „wszelkie skargi, żądania sformułowania opinii, 
żądania podjęcia działań, reakcje na rezolucje Parlamentu Europejskiego albo decyzje 
innych organów Wspólnot przekazane przez osoby fizyczne albo osoby prawne6”. Nie 
jest to jednak definicja traktatowa.

Komisja Petycji, licząca obecnie 34 członków, w tym przewodniczącego i czterech 
wiceprzewodniczących, zajmuje się przyjmowaniem, rejestracją i rozpatrywaniem pety-
cji, włączywszy w to przeprowadzanie wizji lokalnych bezpośrednio na miejscu, jeżeli 
przemawiają za tym szczególnie uzasadnione okoliczności i jest to niezbędne do rzetel-
nego zbadania sprawy. Komisja Petycji utrzymuje dzięki temu bezpośredni kontakt 
z mieszkańcami UE, co wciąż jest w Unii rzadkością7.

Natura relacji Komisji Petycji z mieszkańcami Unii wynika z demokratycznego 
charakteru Parlamentu Europejskiego, który jest jedynym organem wspólnotowym, któ-
rego członkowie pochodzą z bezpośrednich wyborów. Prawo petycji ma więc spełniać 
rolę weryfikacji dokonywanej przez wyborców, a dotyczącej realizacji prawa wspólno-
towego i funkcjonowania organów UE. Petycje nie tylko służą raportowaniu i ocenie 
działalności organów unijnych i krajowych, lecz znane są także głośne przypadki, gdy 
wskazana przez obywateli luka w prawie została po rozpatrzeniu petycji uzupełniona 
zmodyfikowaną lub całkowicie nową normą prawa wspólnotowego.

Przykładem może być petycja złożona przez Niemca zatrudnionego przez francu-
skie przedsiębiorstwo, ale w siedzibie zlokalizowanej na terenie Niemiec. W wyniku 

4 U. Bux, Prawo do składania petycji, www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId= 
FTU _2.1.4.html [dostęp 1.03.2015].

5 E. Wójcicka, Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego. „Studia Prawnicze”, 2009, z. 3 (181), s. 27.
6 A. Łazowski, op. cit., s. 100–101.
7 M. Skulimowska, Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim. Sprawozdanie Przedstawiciela Kancela-

rii Senatu przy Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2008 r., nr 23/2008, s. 1.

www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId= FTU _2.1.4.html
www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId= FTU _2.1.4.html
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upadłości pracodawcy, skarżący utracił stanowisko, w wyniku czego zwrócił się z wnio-
skiem o wypłacenie zasiłku. Zarówno niemieckie, jak i francuskie władze odmówiły 
jednak wypłaty świadczenia. W toku prac nad rozpatrywaniem problemu poruszonego 
w petycji, Komisja Europejska zwróciła się z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawie-
dliwości, ponieważ brak było istniejących podstaw prawnych do rozstrzygnięcia tej 
kwestii. Ostatecznie wnioskodawca otrzymał zasiłek od strony francuskiej. Efektem 
rozpatrzenia petycji była Dyrektywa 2002/74/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 września 2002 r. umacniająca ochronę pracowników przed niewypłacalnością 
pracodawcy, aktualizująca przestarzałą regulację z 1980 r.8. Warto odnotować, że wpływ 
petycji niemieckiego pracownika zatoczył o wiele szerszy krąg. Efektem wprowadzenia 
dyrektywy z 2002 r. był oczywiście nałożony na państwa członkowskie obowiązek do-
stosowania prawa krajowego do nowej regulacji. W Polsce realizację postanowień dy-
rektywy urzeczywistniła ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowni-
czych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 272).

Innym przykładem jest petycja złożona w 2007 r. przez obywatela włoskiego, 
w której skarżący zwrócił uwagę na zanieczyszczenie dioksynami spowodowane dzia-
łalnością stalowni ILVA w mieście Taranto. Skarżący wykazał, iż emisja zanieczyszczeń 
wywiera szczególnie szkodliwy wpływ na zdrowie miejscowej ludności i zwiększyła 
zachorowalność na przewlekłe schorzenia. W rezultacie Parlament Europejski przyjął 
w 2012 r. rezolucję w sprawie nowego, zróżnicowanego i konkurencyjnego przemysłu 
hutniczego9.

Jak wskazuje Komisja Petycji, prawo do składania skarg i wniosków ma wyczulać 
Parlament Europejski na potrzeby mieszkańców Unii, zwłaszcza w przypadkach niewła-
ściwej implementacji prawa unijnego. Potrzeba większej demokratyzacji UE jest sygna-
lizowana od dawna, co zobrazowano dobitnie koncepcją tzw. pustego krzesła. Jest ono 
symbolem nieobecności obywatela, którego bezpośrednio dotyczą skutki decyzji podej-
mowanych poza jego plecami i ponad jego głową10. Komisja Petycji, jako instytucja 
bliska obywatelom, zdaje się przełamywać obecny w Unii deficyt demokracji. Mimo 
jednak notowanego z roku na rok wzrostu liczby otrzymywanych petycji, Komisja Pety-
cji wciąż jest organem jedynie opiniodawczym. Chociaż współpracuje ona z innymi in-
stytucjami unijnymi w celu rozpatrzenia problemów poruszonych w petycjach oraz po-
siada kompetencje do przeprowadzania badań lokalnych, sporządzania opinii, raportów, 

8 Prawo głosowania, prawo petycji, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli prawa obywatelskie 
w działaniu, strona Parlamentu Europejskiego, http://www.europarl.europa.eu/highlights/pl/401.html 
[dostęp 5.08.2015].

9 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2012, P7_TA(2012)0510.
10 B. Audycka, Z gminy do Europy: petycja do Parlamentu Europejskiego jako narzędzie rozwiązywania 

konfliktów lokalnych i regionalnych, Warszawa 2013, s. 15.

http://www.europarl.europa.eu/highlights/pl/401.html 


158

Daniel Dyjak

sprawozdań i wezwań, działania te nie mają charakteru wiążącego. Stąd powstał podno-
szony przez Komisję Petycji postulat podniesienia jej rangi do roli komisji o charakterze 
kontrolnym11.

Jakkolwiek obecna funkcja kontrolna prawa petycji wyraża się głównie w identyfi-
kowaniu przypadków nieprawidłowego wdrażania unijnego prawa przez państwa człon-
kowskie i organy UE, to nawet w obecnym kształcie realizacja prawa petycji ma pozy-
tywny wpływ na lepszą legislację. Zdefiniowanie problemów i obszarów nieskuteczności 
obecnego prawa prowadzi nie tylko do zmiany aktów normatywnych, ale często kończy 
się także zainicjowaniem sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości, jeżeli państwo 
uchybia swoim traktatowym zobowiązaniom i nie stosuje się do opinii wyrażonych 
w tym przedmiocie przez Komisję Europejską12.

W ten sposób zakończyła się sprawa wniesiona w 2000 r. w wyniku petycji dotyczą-
cej przypadków dyskryminacji na tle przynależności państwowej w regulacjach krajo-
wych dotyczących dostępu do zawodu notariusza. Udzielenie dostępu do zawodu jedynie 
obywatelom danego państwa, nie tylko w odczuciu skarżącego, lecz także Komisji Euro-
pejskiej, stanowiło przypadek naruszenia art. 18 TFUE, zakazującego wszelkich form 
dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. W efekcie Komisja wszczęła 
postępowanie przeciwko Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Luksemburgowi i Niemcom, co 
do których Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że złamały zobowiązania traktatowe13.

Chociaż wiedza mieszkańców Unii Europejskich o przysługujących im prawach, 
w tym prawie do składania petycji, utrzymuje się na stabilnym, wysokim poziomie 
(89%)14, to Komisja Petycji wciąż wzywa w swoich sprawozdaniach do dalszego propa-
gowania wiedzy w tym zakresie. Jak wskazują statystyki, trzech na dziesięciu Europej-
czyków podpisuje minimum jedną petycję na trzy lata15. Jest to jednak uśredniona war-
tość dla całej Unii. Tak jak i w innych dziedzinach, również na polu realizacji prawa do 

11 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji 
w roku parlamentarnym 2013 (2014/2008 (INI)), sprawozdawca J.L. Wałęsa, http://www.europarl.euro-
pa.eu/sides/get Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0131+0+DOC+XML+V0//PL [do-
stęp 6.08.2015].

12 E. Wójcicka, op. cit., s. 28–29.
13 Sprawozdanie Komisji z dnia 8 maja 2013 dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komite-

tu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na podstawie art. 25 TFUE w sprawie postępów 
w skutecznym korzystaniu z obywatelstwa Unii Europejskiej w latach 2011–2012, COM(2013 270 final, 
s. 9, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjACahU-
KEwj_-pvRr5XHAhWl93IKHbn7A6s&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdos-
sier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc53dbcb74e013ea893d35734d0.do&ei=vs3DVf-
jGqXvywO594_YCg&usg=AFQjCNFDM5uT4EaQGd6UoYvhpGXq-Dta5w&sig2=283ukBa0-iO-
IXvb2vEFNFw&bvm=bv.99556055,d.bGQ&cad=rja [dostęp 6.08.2015].

14 TNS Opinion & Social, European Union Citizenship Report. Flash Eurobarometer 365 (2013), http://
ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_en.pdf [dostęp 09.08.2015], s. 4.

15 The Gallup Organization Hungary, EU Communication and the citizens, General Public, Flash Euroba-
rometer 189a, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_189a_en.pdf [dostęp 9.08.2015], s. 10.

http://www.europarl.europa.eu/sides/get Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0131+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/get Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0131+0+DOC+XML+V0//PL
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjACahUKEwj_-pvRr5XHAhWl93IKHbn7A6s&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc53dbcb74e013ea893d35734d0.do&ei=vs3DVf-jGqXvywO594_YCg&usg=AFQjCNFDM
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjACahUKEwj_-pvRr5XHAhWl93IKHbn7A6s&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc53dbcb74e013ea893d35734d0.do&ei=vs3DVf-jGqXvywO594_YCg&usg=AFQjCNFDM
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjACahUKEwj_-pvRr5XHAhWl93IKHbn7A6s&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc53dbcb74e013ea893d35734d0.do&ei=vs3DVf-jGqXvywO594_YCg&usg=AFQjCNFDM
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjACahUKEwj_-pvRr5XHAhWl93IKHbn7A6s&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc53dbcb74e013ea893d35734d0.do&ei=vs3DVf-jGqXvywO594_YCg&usg=AFQjCNFDM
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjACahUKEwj_-pvRr5XHAhWl93IKHbn7A6s&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc53dbcb74e013ea893d35734d0.do&ei=vs3DVf-jGqXvywO594_YCg&usg=AFQjCNFDM
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_365_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_189a_en.pdf
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petycji widoczny jest wyraźny zarys podziału na starych i nowych członków UE. Śred-
nia dla starej piętnastki to ponad 32%, podczas gdy w nowych państwach członkowskich 
podpisanie minimum jednej petycji w trzyletnim okresie deklaruje 19,5% mieszkańców. 
Zdecydowany prym wiodą Francja (53,1), Belgia (51,9%) i Dania (50,6%), w których 
z prawa petycji korzysta ponad połowa populacji. Od państw znajdujących się na dal-
szych miejscach dzieli je różnica aż dziesięciu punktów procentowych (Wielka Bryta-
nia, Irlandia, Finlandia, Luksemburg). Najmniejszy odsetek notuje się natomiast na Ło-
twie (7,8%), w Estonii (8,4%), na Węgrzech (11,7%) i na Litwie (11,9%). Polska, według 
zestawienia Eurobarometru, nie osiąga nie tylko średniej europejskiej, ale także średniej 
dla nowych członków UE, uzyskując wynik 17,9%. Najbardziej zbliżony odsetek do 
Polaków prezentują natomiast Niemcy (19,6%)16.

Podmioty uprawnione do złożenia petycji3. 

Jak wskazuje Komisja Petycji, wciąż istnieje wśród mieszkańców Unii problem 
w zrozumieniu, czym tak naprawdę jest petycja, gdyż nadal około połowa wniosków 
jest odrzucana17, jako niespełniająca formalno-merytorycznych wymogów stawianych 
petycjom do Parlamentu Europejskiego, o których będzie bliżej mowa w kolejnym roz-
dziale. Komisja wielokrotnie otrzymuje skargi na decyzje leżące w wyłącznej kompe-
tencji państw członkowskich, stąd potrzeba dalszych wysiłków w kierunku informowa-
nia obywateli o zakresie kompetencji nie tyko Komisji Petycji, ale także poszczególnych 
instytucji unijnych18. Jest to o tyle istotne, że dezorientację obywateli może również 
pogłębiać niedawne wprowadzenie instytucji europejskiej inicjatywy obywatelskiej. 
Progiem uruchomienia inicjatywy jest zebranie miliona podpisów, co może być dla oby-
wateli mylące, ponieważ niektóre petycje propagowano właśnie na bazie dotychczas 
osiągniętej, niezwykle sugestywnej liczbie miliona osób popierających. Petycją, która 
zdołała zgromadzić największą, jak dotąd, grupę poparcia, tj. 2,8 mln osób, były wnio-
ski przeciwko umowie handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabiany-
mi (ACTA)19. Drugą nie mniej głośną sprawą był projekt „Prawo do wody” (Right2Wa-
ter), który podpisało niemal 2 mln osób20. Wniosek ten złożony jednak został w postaci 

16 Ibidem, s. 49.
17 G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Warszawa 2007, 

s. 247.
18 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie działalności Komisji Petycji w 2010 r. 

(2010/2295(INI)), sprawozdawca: W. Meyer, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu-
bRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0232+0+DOC+XML+V0//PL, [dostęp 4.08.2015]

19 W sprawie ACTA do Komisji Petycji wpłynęło pięć petycji, jednakże zgodnie z przyjętą procedurą, pe-
tycje dotyczące tych samych lub zbliżonych okoliczności mogą być rozpatrywane łącznie.

20 M. Boniecka, Petycja do Parlamentu Europejskiego, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Pra-
wa i Administracji UAM”, Poznań 2014, nr 4, s. 47.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0232+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0232+0+DOC+XML+V0//PL
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inicjatywy obywatelskiej21, nie zaś w formie petycji, co było mylone nawet przez media, 
komentatorów, czy też organizacje społeczne. Wnioski w ramach europejskiej inicjaty-
wy obywatelskiej składane są do Komisji Europejskiej wraz uzasadnieniem, dlaczego 
w danej sprawie stosowanie traktatów wymaga przyjęcia nowego aktu prawnego (art. 11 
ust. 4 TUE), podczas gdy petycje składane do Komisji Petycji zawierają skargi w spra-
wach objętych kompetencją Unii Europejskiej, a które dotyczą skarżących w sposób 
bezpośredni (art. 227 TFUE).

Jedną z istotnych różnic między obiema instytucjami jest ich zakres podmiotowy. 
Podmiotami uprawnionymi do korzystania z europejskiej inicjatywy obywatelskiej są 
wyłącznie obywatele Unii Europejskiej, którzy muszą zebrać, jak wyżej wspomniano, 
grupę osób popierających w liczbie minimum miliona. Petycję natomiast może złożyć 
już jedna osoba, o czym świadczy art. 227 TFUE, stanowiący, iż wnioskodawcy „mają 
prawo kierowania indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami lub osobami, pe-
tycji do Parlamentu Europejskiego”. Oznacza to, że liczba osób popierających petycję 
pod względem formalnym nie ma żadnego znaczenia. Nie ma zatem obowiązku tworze-
nia komitetów obywatelskich, z którymi ma się kontaktować organ unijny w trakcie roz-
patrywania wniosku. Komisja Petycji kontaktuje się bowiem bezpośrednio ze składają-
cym petycję. W przypadku petycji jednoosobowych sprawa jest oczywista, natomiast 
przy petycjach grupowych, zgodnie z art. 215 ust. 3 zd. 1 Regulaminu Parlamentu Euro-
pejskiego „sygnatariusze wyznaczają przedstawiciela i jego zastępców, którzy są uzna-
wani za składających petycję”, a w przypadku braku wskazania przedstawiciela, za skła-
dającego uznawana jest pierwsza osoba podpisana pod petycją „lub inna odpowiednia 
osoba” (art. 215 ust. 3 zd. 2 RPE).

Chociaż prawo petycji jest ściśle związane z obywatelstwem europejskim, nie jest 
to wymóg konieczny, w przeciwieństwie do – jak sama nazwa wskazuje – inicjatywy 
obywatelskiej. Definicję obywatelstwa wprowadza art. 8 traktatu z Maastricht, który 
przewiduje, iż „ustanawia się obywatelstwo Unii. Każdy człowiek mający obywatel-
stwo Państwa Członkowskiego jest obywatelem Unii”. Obywatelstwo unijne stanowi 
niejako uzupełnienie obywatelstwa krajowego, gdyż jest ono względem niego wyraź-
nie wtórne22.

Prawo petycji przysługuje także osobom fizycznym mającym miejsce zamieszka-
nia na terenie państwa członkowskiego UE, a nieposiadającym obywatelstwa państwa 
członkowskiego. Jak wskazuje Ewa Wójcicka, rozszerzenie zakresu podmiotowego jest 
reakcją na znaczny przypływ imigrantów, głównie z Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. 

21 Right2Water: Woda nie jest towarem, to część naszego dziedzictwa. Portal Parlamentu Europejskiego: 
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140217STO36262/html/Right2Water-
Woda-nie-jest-towarem-to-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-naszego-dziedzictwa [dostęp 8.08.2015].

22 W. Sadurski, Obywatelstwo europejskie, „Studia Europejskie”, 2005, nr 4, s. 35.

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140217STO36262/html/Right2Water-Woda-nie-jest-towarem-to-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-naszego-dziedzictwa
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20140217STO36262/html/Right2Water-Woda-nie-jest-towarem-to-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-naszego-dziedzictwa
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Proces nabycia obywatelstwa różni się w zależności od prawa państwa członkowskiego, 
w którym osiedlili się imigranci, jednak w każdym przypadku jest to proces przynaj-
mniej kilkuletni. Przez ten czas osoby te nadal pozostają obywatelami państwa trzeciego, 
lecz w większości przypadków wykształca się u nich wtedy więź społeczno-ekonomicz-
no-polityczna z państwem pobytu. Jako lojalni podatnicy, pracownicy i konsumenci sta-
ją się oni cennymi członkami lokalnej społeczności23. W celu zapobieżenia wyklucze-
niom i polaryzacji społecznej coraz częściej do głosu dochodziły postulaty obrania drogi 
pośredniej między stanem prawnym, jakim jest obywatelstwo unijne, a stanem faktycz-
nym, jakim jest stałe zamieszkiwanie na terytorium Unii Europejskiej. W 1999 r. w Tam-
pere w Finlandii odbyło się posiedzenie Rady Europejskiej, podczas którego uznano 
konieczność przyznania legalnym mieszkańcom Unii, lecz niebędącym jej obywatelami 
„statusu porównywalnego z pozycją obywateli UE”24. Do tej grupy niewątpliwie zalicza-
ją się obywatele państw trzecich przebywający na terenie Unii legalnie, jednak zdaniem 
Adama Łazowskiego nie jest do końca rozstrzygnięte, czy prawo petycji przysługiwać 
może również nielegalnym imigrantom25. Wydaje się wszakże, że przyznawanie im pra-
wa petycji, przysługującego obywatelom i legalnym mieszkańcom Unii byłoby w istocie 
zalegalizowaniem stanu bezprawnego. Z drugiej jednak strony, wiele zależy też od tema-
tyki poruszanej w petycjach. Trudno bowiem pogodzić tak silnie związane z doktryną 
praw człowieka wartości unijne z hipotetyczną sytuacją, gdy Parlament Europejski od-
rzuca petycję wskazującą np. na złe traktowanie skarżącego w państwie członkowskim 
tylko dlatego, że przebywa on na terenie Unii nielegalnie. W świetle aktualnego proble-
mu, jakim jest gwałtowna, nieskoordynowana fala ucieczek mieszkańców ogarniętych 
niepokojami terenów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, ważną kwestią jest pytanie 
o przyznanie prawa petycji uchodźcom. Wydaje się, że osoby, które uzyskały status 
uchodźcy, mają dzięki temu zalegalizowany pobyt i spełniają wymogi stawiane przez 
art. 227 TFUE. Jednak to, czy obywatele państw trzecich, którzy nie uzyskali jeszcze 
statusu uchodźcy, a przebywają na terytorium UE, mają wobec tego „miejsce zamiesz-
kania” na terenie UE, a tym samym przysługuje im prawo petycji do Parlamentu Euro-
pejskiego, pozostaje nadal kwestią otwartą. Niemniej jednak obecne przepisy Regulami-
nu Parlamentu Europejskiego zawierają pewien wyjątek przewidziany w art. 215 ust. 13, 
który stanowi, iż petycje składane przez osoby niebędące obywatelami unijnymi oraz 
niezamieszkałe na terytorium państwa członkowskiego lub przez osoby prawne niema-
jące statutowej siedziby na terenie UE są rejestrowane i osobno przechowywane. Nie 
można więc powiedzieć, że są na wstępie odrzucane, tak jak to ma miejsce w przypadku 

23 E. Wójcicka, op. cit., s. 30.
24 W. Sadurski, op. cit., s. 39.
25 A. Łazowski, op. cit., s. 97.
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petycji złożonych przez uprawnione podmioty, ale które to petycje zostały uznane za 
niedopuszczalne z uwagi na braki formalne, przez co w ogóle nie wpisuje się ich do re-
jestru. Jak stanowi dalsza część art. 215 ust. 13, raz w miesiącu przewodniczący Parla-
mentu Europejskiego przekazuje do Komisji Petycji zestawienie petycji otrzymanych od 
nieuprawnionych podmiotów. Jeżeli Komisja uzna to za stosowne, może się zwrócić 
o udostępnienie petycji wpisanej do osobnego rejestru i rozpatrzyć sprawę. Trzeba jed-
nak zauważyć, że petycje te mimo swojej kompletności formalnej mogą, ale nie muszą, 
być poddane analizie. W przypadku natomiast petycji złożonych przez obywateli i miesz-
kańców Unii Europejskiej, jeżeli zostaną uznane za dopuszczalne pod kątem formalnym 
i merytorycznym, Komisja Petycji ma obowiązek ich rozpatrzenia, o czym świadczy 
art. 216 ust. 1 zd. 1 RPE, w którym stwierdza się, iż „petycje, które uznano za dopusz-
czalne, rozpatrywane są przez właściwą komisję w ramach jej zwyczajowej działalności 
w formie debaty na posiedzeniu zwyczajnym, bądź też w formie procedury pisemnej”. 
O silniejszej pozycji obywateli UE w kontekście realizacji prawa petycji świadczy przede 
wszystkim brak wymogu miejsca zamieszkania na terenie Unii. Są oni bowiem upraw-
nieni do składania petycji również w przypadku zamieszkiwania poza terytorium które-
gokolwiek państwa członkowskiego Unii26.

Art. 227 TFUE przyznaje prawo petycji do Parlamentu Europejskiego również oso-
bom prawnym mającym statutową siedzibę na terenie Unii. A. Łazowski wymienia 
wśród nich m.in. spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, pozarządowe organizacje 
międzynarodowe czy fundacje27. Podmiotowość osób prawnych uznana przez prawo 
unijne wynika przede wszystkim ze stanowiska Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości. Jej ukoronowaniem była opinia z 1991 r. w sprawie umowy między Wspólnotą 
Europejską a członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w spra-
wie utworzenia Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokument ten stwierdza wprost, 
że podmiotami wspólnotowego porządku prawnego „są nie tylko państwa członkow-
skie, lecz i jednostki”28. Jednostkę natomiast należy rozumieć jako „wszystkie osoby fi-
zyczne i prawne, będące podmiotami tak prawa publicznego, jak i prywatnego, których 
prawa materialne lub uprawnienia proceduralne określa prawo wspólnotowe i które są 
stroną stosunków prawnych rządzonych tym prawem”29. Ważnym elementem art. 227 
TFUE, dającym osobom prawnym prawo do składania petycji, jest wskazanie siedziby 
wnioskodawcy. Zgodnie z treścią wspomnianego artykułu chodzi o siedzibę statutową, 
a zatem podmiotem uprawnionym nie będzie spółka posiadająca na terenie Unii jedynie 

26 E. Wójcicka, op. cit., s. 31.
27 A. Łazowski, op. cit., s. 98.
28 W. Czapliński [et. al.], Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Warszawa 2005, s. 287.
29 A. Łazowski, op. cit., s. 29, cyt. za: P. Danowski, Kilka uwag o prawach jednostki w Unii Europejskiej / 

Wspólnocie Europejskiej, „Studia Prawno-Europejskie” 1996, nr 1, s. 81–82.
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swoje filie lub przedstawicielstwa. Co ciekawe, art. 54 TWE wskazuje, iż „spółki zało-
żone zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, mające swoją siedzibę, za-
rząd lub główne przedsiębiorstwo wewnątrz Unii są traktowane jak osoby fizyczne ma-
jące obywatelstwo państwa członkowskiego”. Oznacza to, że osoba prawna, która nie 
ma siedziby statutowej na terenie Unii, ale za to posiada w Unii zarząd lub główne przed-
siębiorstwo, nie może korzystać z prawa petycji, ale za to może być traktowana na rów-
ni z obywatelami państw członkowskich, a więc obywatelami Unii, którzy mogą prze-
cież korzystać z prawa petycji w nieograniczonym podmiotowo zakresie. Mimo to 
osobom prawnym niespełniającym wymogu z art. 227 TFUE przysługiwać może jedy-
nie rozwiązanie z art. 215 ust. 13 RPE.

Petycje mogą być składane indywidualnie lub grupowo, przy czym nie istnieją żad-
ne wartości minimalne, od których petycja traktowana jest za grupową. Liczba sygnata-
riuszy może być dla Komisji Petycji wyraźnym sygnałem, iż kwestie poruszane w da-
nym wniosku w istocie stanowią ważny i palący problem społeczny. W żaden jednak 
sposób liczba osób popierających petycję nie wpływa na weryfikację petycji pod kątem 
formalnym.

Podsumowanie4. 

Działania, jakie może podjąć Komisja Petycji podczas rozpatrywania wniosku, nie 
rodzą obowiązków o charakterze prawnym ani wobec wnioskodawców, ani wobec pod-
miotów, których czynności dotyczy petycja. Całe postępowanie po stronie Komisji Pe-
tycji, włączywszy w to sporządzanie raportów, sprawozdań, zaleceń, wezwań, czy odby-
wanie wizytacji lokalnych, nie może być podstawą do wysuwania przez skarżącego 
żądań o spełnienie roszczeń. Komisja Petycji może jednak skierować sprawę do innych 
instytucji, np. zainteresować sprawą Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, 
przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu projekt rezolucji, zwrócić się do innych wy-
specjalizowanych komisji parlamentarnych, zawnioskować do Komisji Europejskiej 
o podjęcie kroków prawnych czy też przekazać swoje ustalenia Radzie za pośrednic-
twem przewodniczącego PE. Mimo iż samodzielne działania Komisji Petycji nie mają 
prawnej mocy wpływania na sytuację opisaną w petycji, to jednak zakres jej kompeten-
cji pozwala na oddziaływanie na nią w sposób pośredni. Wszystko zależy jednak od woli 
współpracy ze strony instytucji decyzyjnych, od których zależy podjęcie tematu i nada-
nie tempa wszczętemu postępowaniu. Mimo wszystko nie da się jednak nie zauważyć, 
że wezwania kierowane przez Komisję Petycji, zwłaszcza do przewodniczącego Parla-
mentu Europejskiego i do Komisji Europejskiej o podjęcie interwencji w celu właściwej 
implementacji prawa wspólnotowego przez państwa członkowskie, przyczyniają się 



164

Daniel Dyjak

znacząco do wychwytywania nieprawidłowości i ukrócania praktyk niezgodnych z pra-
wem, a tym samym lepszej realizacji zagwarantowanej w traktatach ochrony praw jed-
nostek.
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Przedmiot i forma petycji do PE

Uwagi wstępne1. 

Prawo do złożenia petycji, sformułowane w art. 44. Karty Praw Podstawowych 
i art. 24. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako jedno z podstawowych 
uprawnień obywateli Unii, ma na celu umożliwienie im bezpośredniego i otwartego 
zwracania się do swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Choć blisko po-
łowa obywateli Unii uważa, że nie jest dobrze poinformowana o swoich prawach1, to 
Komisja Petycji przy Parlamencie Europejskim z roku na rok zauważa wzrost zainte-
resowania mieszkańców UE tą formą komunikacji ze strukturami unijnymi. W roku 
2011 złożono 1414 petycji2, w 2012 r. – 19863, natomiast w 2013 r., który obchodzono 
jako „Europejski Rok Obywateli” – 2885, co stanowiło wzrost o 45% względem roku 
poprzedniego4. Choć dokładne dane za 2014 r. nie są jeszcze znane5, to według stanu 
na 19 lutego 2014 r., tj. dzień publikacji Sprawozdania z działalności Komisji Petycji 
w roku 2013, szacuje się, że w czasie trwania VII kadencji Parlamentu Europejskiego 
(2009–2014) do Komisji Petycji wpłynęło łącznie ponad 10 000 wniosków6.

Wraz ze wzrostem liczby petycji wpływających do Parlamentu stale rośnie także 
liczba wniosków uznanych za niedopuszczalne, rokrocznie stanowiąc aż około 40% 
wszystkich złożonych petycji7. Skala ta pokazuje, iż wciąż konieczne jest informowanie 
mieszkańców UE o dopuszczalnym zakresie przedmiotowym petycji. Zadania tego nie 
ułatwia normatywne ujęcie tego zakresu. Przed traktatem lizbońskim nieprecyzyjność 

1 L. Geringer de Oedenberg (red.), nota redakcyjna do: Nasz głos w Europie, nr 12, Wrocław 2013, s. 2.
2 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2011 

(2011/2317 (INI)), sprawozdawca G. Chichester, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu-
bRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0240+0+DOC+XML+V0//PL [dostęp 10.05.2015].

3 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 24 września 2013 r. w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 
2012 (2013/2013 (INI)), sprawozdawca E. McMillan-Scott, http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0299+0+DOC+XML+V0//PL [dostęp 10.05.2015].

4 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji 
w roku parlamentarnym 2013 (2014/2008 (INI)), sprawozdawca J.L. Wałęsa, http://www.europarl.euro-
pa.eu/sides/get Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0131+0+DOC+XML+V0//PL [do-
stęp 10.05.2015].

5 W czasie powstawania niniejszego artykułu, sprawozdanie Lidii Geringer de Oedenberg z działalności 
Komisji Petycji w roku 2014 oczekiwało na akceptację ze strony Komisji.

6 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 19 lutego 2014 r. (2014/2008 (INI)), op. cit.
7 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 24 września 2013 r. (2013/2013 (INI)), op. cit.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0240+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0240+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0299+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0299+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/get Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0131+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/get Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0131+0+DOC+XML+V0//PL
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przedmiotu petycji zrodziła dyskusję, czy jej zakres przedmiotowy należy limitować tyl-
ko do I filaru, czyli unii gospodarczej w ramach Wspólnot Europejskich, czy włączyć do 
niego także obszary z II lub III filaru obejmujących kolejno wspólną politykę zagranicz-
ną i bezpieczeństwa oraz współpracę sądową i policyjną w sprawach karnych. W daw-
nym brzmieniu, art. 194 TWE mówił bowiem, że petycja może dotyczyć jedynie przed-
miotu mieszczącego się w zakresie „spraw objętych zakresem działalności Wspólnoty”, 
czyli kwestii dotyczących I filaru. Regulamin Parlamentu Europejskiego natomiast 
w dawnym art. 174 ust. 1 (obecnie jest to art. 215 ust. 1) wskazuje na „sprawy objęte 
zakresem działalności Unii Europejskiej”, co wskazywało także na II i III filar8. Oficjal-
ne zniesienie struktury filarowej wraz z traktatem lizbońskim wymusiło skierowanie de-
baty na inne tory. Aby dokonać identyfikacji obecnego zakresu prawa petycji, należy 
sięgnąć do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który dzieli obszary działalno-
ści Unii ze względu na ich relację względem kompetencji państw członkowskich.

Do kompetencji wyłącznych, zgodnie z art. 3. TFUE, należą sprawy z zakresu unii 
celnej, funkcjonowania zasad konkurencji w ramach rynku wewnętrznego, unii waluto-
wej, ochrony morskich zasobów biologicznych, wspólnej polityki handlowej, a także 
kompetencje w zakresie zawierania umów międzynarodowych, których zawarcia wy-
maga akt ustawodawczy UE lub których zawarcie jest niezbędne do umożliwienia Unii 
wykonywania jej wewnętrznych kompetencji.

Do obszarów dzielonych, tj. takich, w ramach których państwa członkowskie mogą 
podejmować działania tylko wtedy, gdy Unia Europejska postanowi ich nie podejmo-
wać, art. 4 TFUE zalicza: wspieranie pokoju i dobrobytu; zapewnianie wolności, bezpie-
czeństwa i sprawiedliwości, w tym swobody przepływu osób, rozwijanie rynku we-
wnętrznego, koordynowanie działań krajowych w zakresie polityki socjalnej, w tym 
przeciwdziałanie bezrobociu, zapewnianie ochrony środowiska i popieranie postępu na-
ukowo-technicznego, wspólną politykę dotyczącą rolnictwa i rybołówstwa, ochronę śro-
dowiska, zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji, popieranie spójności 
i solidarności państw członkowskich, ochronę konsumenta, transport i energię, wspólną 
politykę w zakresie zdrowia publicznego, pomoc humanitarną, a także wspieranie róż-
norodności kulturowej i językowej, w tym zapewnianie ochrony europejskiego dziedzic-
twa kulturowego.

W art. 5 i 6 TFUE przewidziano natomiast obszary, w których Unia podejmuje 
działania wspierające i koordynujące działalność krajową, tj. ochronę zdrowia, prze-
mysł, kulturę, turystykę, edukację, sport, ochronę ludności, współpracę administracyjną, 
politykę gospodarczą, zatrudnienie i zagadnienia z zakresu polityki socjalnej.

8 A. Łazowski, Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy 
ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich, Kraków 2002, s. 101–102.
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Klasyfikacja petycji do PE2. 

Mnogość i różnorodność tematów skłoniła Parlament Europejski do próby klasyfi-
kacji petycji ze względu na zagadnienia w nich poruszane. Na podstawie analiz dokona-
nych przez Komisję Petycji i przyjmując kryterium przedmiotowe petycje można po-
dzielić na trzy kategorie.

Po pierwsze, Komisja wskazuje na tzw. petycje de iure condendo, w których wnio-
skodawca wzywa Unię Europejską do uregulowania prawnego danej kwestii lub do 
zmiany istniejącego prawodawstwa. Liczba wniosków tego typu jest stosunkowo nie-
wielka, lecz zwykle poparte są one bardzo dużą liczbą podpisów. Dla przykładu, można 
wskazać petycje dotyczące kwestii upraw GMO czy też wykorzystania ludzkiego geno-
mu w projektach naukowych.

Po drugie, są petycje odnoszące się do sytuacji osobistej wnioskodawcy, wskazują-
ce na naruszenia praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych. Z roku na rok Komisja 
zauważa wzrost liczby petycji zaliczanych do tej kategorii.

Po trzecie, są wnioski zwracające uwagę na niewłaściwe stosowanie prawa wspól-
notowego, które szkodzi uzasadnionym interesom i dobrom osobistym wnioskodawcy. 
Celem tego rodzaju petycji jest zwykle oczekiwanie „zadośćuczynienia” ze strony Par-
lamentu Europejskiego9.

Szerokie pojęcie przedmiotu petycji sprawia, iż obywatele wciąż mylą uprawnienia 
Unii Europejskiej z krajowymi, nie rozróżniając także podziału zadań między Unią Eu-
ropejską a innymi instytucjami, jak np. Radą Europy czy Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka. Jeżeli Komisja uzna petycję za niedopuszczalną ze względów merytorycz-
nych, powiadamia o tym wnioskodawcę i podaje uzasadnienie, często wskazując inne 
ewentualne ścieżki postępowania10. Jak zauważa sama Komisja Petycji w swoich spra-
wozdaniach, konieczne jest ciągłe informowanie obywateli o zakresie przysługujących 
im praw, ponieważ wiele petycji poprawnych i kompletnych pod względem formalnym, 
o którym będzie mowa poniżej, zostaje odrzucona właśnie na etapie badania dopusz-
czalności merytorycznej.

Z analiz Komisji wynika, iż blisko jedna trzecia petycji dotyczy praw zagwaranto-
wanych w Karcie Praw Podstawowych, w obszarach takich jak obywatelstwo, swoboda 
przepływu kapitału, towarów, usług i osób, zatrudnienie, warunki gospodarcze, ochrona 
środowiska, ochrona konsumentów, działalność wymiaru sprawiedliwości, problemy 

9 Raport Komisji Petycji z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie prawa petycji obywateli europejskich: 
konsolidacja w ramach zmian TWE (2001/2137 (INI)), sprawozdawca: V. Gemelli. Dokument nie jest 
dostępny w języku polskim. Tytuł dokumentu w języku angielskim: Report on European citizens’ right 
of petition: consolidation by amendment of the EC Treaty, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0429+0+DOC+XML+V0//EN [dostęp 1.06.2015].

10 U. Bux, op. cit.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0429+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0429+0+DOC+XML+V0//EN
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osób niepełnosprawnych, prawa dzieci czy dostęp do edukacji. Często mówi się, że pe-
tycje do Parlamentu Europejskiego są najwcześniejszym wskaźnikiem problemów spo-
łecznych, gospodarczych, politycznych i kulturowych w państwach członkowskich11. 
Wyrazem tego są liczne petycje związane z kryzysem gospodarczym, wskazujące na 
nadużycia finansowe w sektorze bankowym, naruszenia praw konsumentów związane 
ze stosowaniem niedozwolonych klauzul w umowach o kredyt hipoteczny, problemy 
mieszkaniowe czy dyskryminacja imigrantów12. Z tego względu Komisja dąży w swojej 
polityce do zwiększenia zainteresowania wnioskodawców składaniem petycji de iure 
condendo. Mimo że Parlament Europejski w przeciwieństwie do parlamentów krajo-
wych nie ma uprawnienia inicjatywy ustawodawczej, fakt, że otrzymuje petycje i prze-
kazuje je do realizacji innych wyspecjalizowanych komisji, sprawia, że petycje są istot-
nym czynnikiem wpływającym na zmiany w prawodawstwie unijnym13.

Drugim członem zakresu przedmiotowego petycji do Parlamentu Europejskiego 
jest indywidualny charakter składanego wniosku. Mówi o tym wprost art. 227 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wskazując, iż sprawa będąca przedmiotem petycji 
musi dotyczyć bezpośrednio osoby składającej wniosek.

Przesłanka ta może być realizowana dwojako – w formie skargi indywidualnej 
bądź też w postaci apelu do Parlamentu Europejskiego o zajęcie stanowiska w sprawie 
o charakterze ogólnym, pod warunkiem, że sprawa ta dotyczy bezpośrednio podmiotu 
składającego petycję. Wynika stąd, że nie jest dopuszczalne składanie petycji dotyczą-
cych środowisk, z którymi składający nie jest wprost związany, ani stanowiących oby-
watelskie wystąpienie na rzecz dobra ogółu, gdy wnioskujący nie może wykazać swoje-
go bezpośredniego związku ze sprawą14.

Zapis ten ogranicza w znacznym stopniu prawo petycji, stawiając w opozycji ochro-
nę praw i interesów indywidualnych oraz szeroko pojętą partycypację obywateli w spra-
wach ogólnospołecznych. Druga z tych sfer może być jakkolwiek realizowana w drodze 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej, jednak przeszkodę może stanowić ograniczenie 
przedmiotowe do zakresu kompetencji Komisji Europejskiej, jak również konieczność 
zebrania komitetu obywatelskiego z siedmiu różnych państw członkowskich, i wreszcie 

11 Opinia Komisji Petycji z dnia 5 maja 2015 r. dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 
i Spraw Wewnętrznych w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013–
2014) (2014/2254 (INI)), sprawozdawca: S. Cabezón Ruiz, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE549.253%2b04%2bDOC%2bPD-
F%2bV0%2f%2fPL [dostęp 20.05.2015].

12 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 24 września 2013 r. (2013/2013 (INI)), op. cit.
13 Raport Komisji Petycji z dnia 27 listopada 2001 r. (2001/2137 (INI)), op. cit.
14 G. Michałowska, Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Warszawa 2007, 

s. 246.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE549.253%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fPL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE549.253%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fPL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE549.253%2b04%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fPL
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zdobycie miliona podpisów popierających inicjatywę, zebranych w co najmniej jednej 
czwartej państw członkowskich15.

Pewnym wyjściem jest też złożenie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Oby-
watelskich. W przeciwieństwie do petycji, sprawy kierowane do Rzecznika nie muszą 
dotyczyć wnioskodawcy w sposób bezpośredni; wnioski nie muszą też być składane 
osobiście, ponieważ mogą trafić do Rzecznika za pośrednictwem deputowanego do Par-
lamentu Europejskiego. Skargi powinny jednak dotyczyć tylko nieprawidłowości 
w działaniach instytucji i organów unijnych, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej i Sądu Pierwszej Instancji16. Jest to zakres węższy niż w przypadku 
petycji. Chociaż przepisy nie są jednoznaczne, to zdaniem A. Łazowskiego, praktyka 
Komisji Petycji wskazuje, że petycje mogą odnosić się zarówno do działalności orga-
nów i instytucji UE, jak i dotyczyć działań krajowych17.

Warto wszakże zauważyć, że skoro art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej dopuszcza także osoby prawne do składania petycji, to osoby zainteresowane 
złożeniem petycji mogą zwrócić się np. do organizacji pozarządowych, które mają dany 
obszar zagadnień w zakresie swojej działalności i zwrócić ich uwagę na konkretny pro-
blem. Wyjście to stosowane jest głównie w przypadku petycji dotyczących ochrony śro-
dowiska (np. petycje składane przez Greenpeace).

Forma petycji do PE3. 

Kolejnym zagadnieniem wymagającym poruszenia jest forma petycji. Jest ona zde-
cydowanie mniej skomplikowana, niż alternatywne sposoby wyrażania swojego zdania 
przez mieszkańców Unii, jak chociażby wspomniana wyżej inicjatywa obywatelska. 
Zgodnie z art. 215 ust. 2 Regulaminu PE, petycje powinny zawierać podstawowe dane 
identyfikujące osobę składającą wniosek, tj. nazwisko, określenie obywatelstwa oraz 
miejsce zamieszkania każdej z osób składających lub siedzibę w przypadku osób praw-
nych. Wymóg adresu jest istotny z punktu widzenia ust 3. wspomnianego artykułu, 
zgodnie z którym jeżeli pod petycją złożyło podpis kilka osób, wybierają one ze swojego 
grona osobę reprezentującą i jego zastępców i to właśnie te osoby uznawane są za osoby 
składające petycję w rozumieniu art. 215 ust. 2. W przypadku braku wskazania osoby 
reprezentującej, za składającego uznaje się pierwszego sygnatariusza.

Petycja musi być sporządzona w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. 
Wymóg ten uznaje się jednak za spełniony, jeżeli petycja napisana w innym języku 

15 Więcej informacji o europejskiej inicjatywie obywatelskiej na stronie Komisji Europejskiej, http://ec.eu-
ropa.eu/citizens-initiative/public/welcome [dostęp 15.05.2015].

16 G. Michałowska, op. cit.
17 A. Łazowski, op. cit., s. 103.

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome


170

Daniel Dyjak

zostanie opatrzona tłumaczeniem na jeden z języków urzędowych Unii. Należy mieć 
także na względzie, że Parlament Europejski prowadzi korespondencję z wnioskującym 
właśnie w tym języku urzędowym, na jaki przetłumaczono petycję, chyba że Prezydium 
PE podejmie decyzję prowadzenia korespondencji w innym języku urzędowym Unii.

Treść petycji powinna zawierać istotne dane faktograficzne przedstawianego pro-
blemu wraz z argumentacją oraz jasnym sprecyzowaniem oczekiwania i stanowiska 
wnioskodawcy. O ile to możliwe, składający powinien dołączyć do wniosku załączniki 
w postaci dokumentów uzasadniających podniesione tezy.

Petycje nie mogą przybierać formy zapytania lub prośby o udzielenie informacji na 
temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Nie są też środkiem do przekazywa-
nia opinii i osobistych uwag na temat działalności PE i posłów. W przypadku stwierdze-
nia przez Komisję, że celem złożonego wniosku nie jest skarga ani apel, zgłoszenie 
umieszcza się w aktach, pozostawiając sprawę bez biegu i w miarę możliwości zaleca 
się wnioskodawcy inne, bardziej stosowne środki odwoławcze.

Sposoby wystąpienia z petycją do PE4. 

Petycja może być skierowana do PE na dwa sposoby – w formie papierowej bądź 
elektronicznej. Wnioski sporządzone w formie papierowej nie muszą być przygotowane 
na żadnym oficjalnym formularzu ani nie muszą przestrzegać żadnego określonego for-
matu18. Podpisana petycja powinna zostać przesłana listownie do Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego lub przesłana faksem.

W celu usprawnienia prac sekretariatu Komisji i zachęcenia młodych osób do skła-
dania petycji, uruchomiono nowy, przebudowany portal umożliwiający elektroniczne 
składanie wniosków. Za jego pośrednictwem można sporządzić i wysłać kompletny 
wniosek lub przyłączyć się do już zarejestrowanej petycji. Umożliwia to przewidziany 
w art. 216 ust. 4 elektroniczny rejestr ułatwiający wyszukanie petycji według kryterium 
słów kluczowych, roku złożenia petycji, dostępności do przyłączenia się, jak i kraju oso-
by składającej petycję. Jak wskazuje Komisja w sprawozdaniu z działalności za rok 
2013, uruchomienie możliwości składania petycji online ma w założeniu przyczynić się 
do zwiększenia przejrzystości procedury i promowania społeczeństwa obywatelskiego 
zgodnie z założeniami „Europejskiego Roku Obywateli”19. Złożenie petycji elektronicz-
ne jest możliwe po zarejestrowaniu się w portalu i podaniu danych identycznych, jak te 
wymagane dla formy tradycyjnej. Nie ma więc możliwości złożenia petycji anonimo-
wej. Składający petycję otrzymuje potwierdzenie jej wpływu listownie, w przypadku 

18 Zob. Informator Parlamentu Europejskiego, http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/pl/main 
[dostęp 5.06.2015].

19 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 19 lutego 2014 r. (2014/2008 (INI)), op. cit.

http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/pl/main 
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zarejestrowania wniosku w formie papierowej, i elektronicznie, w przypadku wniosku 
złożonego na pośrednictwem portalu. Dalsza korespondencja Komisji z wnioskodawcą 
odbywa się wyłącznie listownie, niezależnie od trybu, w jakim złożono petycję. Wszel-
kie uzupełnienia petycji elektronicznej, jak np. dodatkowe informacje lub dokumenty 
dotyczące sprawy, również przyjmowane są przez Komisję wyłącznie listownie20.

Aby zminimalizować liczbę petycji niedopuszczalnych ze względów formalnych, 
formularz petycji elektronicznych jest skonstruowany w taki sposób, aby wykluczyć 
wszystkie przesłanki przesądzające o ewentualnym odrzuceniu petycji. Znajdują się 
w nim kolejno pytanie o obywatelstwo lub miejsce zamieszkania na terenie UE, pytanie, 
czy petycja nie jest jedynie poszukiwaniem informacji, czy nie jest skargą na orzeczenie 
sądowe, czy nie jest utożsamiana z inicjatywą obywatelską; czy nie jest skargą na nie-
właściwe działanie instytucji lub organów UE, czy nie jest zgłoszeniem problemów 
transgranicznych wynikających z naruszenia prawa UE przez organy publiczne w dzie-
dzinie rynku wewnętrznego UE, czy przedmiot sprawy mieści się w obszarze działań 
UE i dotyczy skarżącego osobiście oraz czy na pewno jest związana z potencjalnie nie-
właściwym sposobem stosowania prawa UE w kraju wnioskodawcy. Obowiązkowe jest 
też określenie tematyki petycji i państwa członkowskiego UE, którego ona dotyczy. 
Skarżący ma także możliwość złożenia prośby o rozpatrzenie petycji w trybie poufnym, 
co oznacza, że dostęp do niej będą mieli jedynie deputowani Parlamentu Europejskiego 
i pracownicy sekretariatu Komisji Petycji. Wnioskodawca może także wyrazić zgodę na 
tzw. petycję zbiorową, tj. dostępną innym osobom do udzielenia jej swojego poparcia 
i złożenia pod nią podpisu21.

Szczegółowe kroki konieczne do wykonania podczas składania petycji elektronicz-
nej prowadzą do wniosku, iż ryzyko złożenia w ten sposób petycji niedopuszczalnej jest 
o wiele mniejsze, niż w przypadku petycji sporządzonej w tradycyjnej formie. Brak ja-
kiegoś określonego formularza dla formy papierowej skutkuje dużym odsetkiem petycji 
niespełniających wymagań formalnych lub merytorycznych. Komisja w swoich spra-
wozdaniach wielokrotnie wzywała państwa członkowskie do przygotowywania kampa-
nii informacyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy o prawie do składania 
petycji22. Komisja zauważa, że mieszkańcy UE nadal mają trudności z określeniem, do 
której instytucji i w jaki sposób powinni się zwrócić w przypadku naruszenia ich praw, 

20 M. Skulimowska, Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim. Sprawozdanie Przedstawiciela Kancela-
rii Senatu przy Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2008 r., nr 23/2008, s. 3.

21 Zob. Portal petycji, http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/pl/petition/form [dostęp 1.06.2015].
22 Opinia Komisji Petycji z dnia 13 lipca 2012 r. dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości 

i Spraw Wewnętrznych w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej (2010–2011) (2011/2069 
(INI)), sprawozdawca: A.I. Vălean, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TE-
XT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//PL#title2 [dostęp 5.06.2015].

http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/pl/petition/form
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//PL#title2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//PL#title2
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a państwa członkostwie wciąż nie wypełniają obowiązku informacyjnego w zadowala-
jącym stopniu23.

Nieco lepiej wygląda kampania internetowa. Wraz z nowym portalem petycji po-
wstały też kompleksowe informatory instruujące kto, w jaki sposób i w jakich sprawach 
może składać petycje. Zachęcanie potencjalnych wnioskodawców do skorzystania z na-
rzędzia internetowego stanowi jeden z priorytetów polityki Komisji. Skutkiem tego jest 
fakt, iż w 2012 r. przez Internet złożono 70% petycji, co stanowi wzrost o około 10% 
w stosunku do lat poprzednich (58% w 2011 r., 63% w 2010 r. i 63% w 2009 r.)24. Warto 
zauważyć, że są to dane pochodzące z okresu, zanim jeszcze uruchomiono nowy, prze-
budowany portal petycji. Poza możliwością elektronicznego złożenia petycji i podpisa-
nia się pod już złożonymi wnioskami, na portalu petycji można przejrzeć aktualny re-
jestr petycji, zapisać się do otrzymywania regularnych elektronicznych biuletynów na 
temat bieżącej działalności Komisji Petycji, przejrzeć dokumenty z obrad, a także zoba-
czyć transmisję z posiedzeń Komisji na kanale telewizji internetowej Parlamentu Euro-
pejskiego. Serwis powiązany jest także z największymi portalami społecznościowymi. 
Ponieważ osoby składające petycje mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Komi-
sji, w przyszłości planuje ona uruchomienie platformy wideokonferencyjnej w celu 
uproszczenia organizacji i ograniczenia kosztów podróży.

Sama Komisja również korzysta z zalet formy internetowej otrzymywanych pety-
cji. Poza przyspieszeniem prac sekretariatu i poprawą przejrzystości procedury rozpatry-
wania petycji, składanie petycji internetowych metodą wykonywania kolejnych kroków 
ułatwia pracownikom Komisji szybszą i jednoznaczną identyfikację, czy dany wniosek 
spełnia kryteria petycji. Komisja wciąż bowiem boryka się z problemem pism budzą-
cych wątpliwości co do spełnienia wymogów, a które są rejestrowane jako petycje. Od 
2010 r. Komisja nie rejestruje już tego typu korespondencji, ujmując ją w swoich staty-
stykach jako nowy typ pisma: „niezarejestrowane jako petycje”25.

Problem rejestracji skargi i ocena jej dopuszczalności spotyka się z krytyką wnio-
skodawców. Często podnoszonym zarzutem jest twierdzenie, że odmowa rozpatrzenia 
petycji zaprzecza idei prawa petycji jako demokratycznego uprawnienia do bycia wy-
słuchanym26. Przywołać tutaj należy odwołanie Petera Schönbergera w sprawie prze-
ciwko Parlamentowi Europejskiemu. W 2010 r. Peter Schönberger, obywatel Luksem-
burga i były urzędnik Parlamentu skierował do tego organu petycję związaną ze swoją 
sytuacją osobistą. W odpowiedzi uzyskał informację, iż petycja została uznana wpraw-
dzie za dopuszczalną, ale zostanie przekazana do dyrektora generalnego ds. personelu 

23 Opinia Komisji Petycji z dnia 5 maja 2015 r. (2014/2254 (INI)), op. cit.
24 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 24 września 2013 r. (2013/2013 (INI)), op. cit.
25 Chodzi o pisma, które nie spełniają wymogów a art. 227 TFUE. Zob. U. Bux, op. cit.
26 J. Sozański, Prawa człowieka w Unii Europejskiej, Poznań 2010, s. 190–191.
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i nie zostanie rozpatrzona przez Komisję Petycji. Skarżący podniósł zarzut, że odmowa 
procesowania jego skargi jako petycji w istocie łamie prawo do petycji. Wniesiona przez 
niego petycja została bowiem uznana za dopuszczalną, lecz nie została zbadana przez 
Komisję Petycji co do istoty sprawy. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, iż petycja 
uznana przez Parlament za spełniającą wymogi dopuszczalności wskazane w art. 227 
TFUE, podlega swobodnemu uznaniu Parlamentu co do dalszego biegu, jaki może 
nadać tej petycji. Parlament ma do wyboru samodzielne podjęcie stosownych środków 
lub przekazanie petycji do właściwej instytucji w celu podjęcia działań27.

Z podobną krytyką spotyka się odrzucanie petycji z powodu niespełnienia wszyst-
kich wymogów dotyczących formy. Brak któregokolwiek z elementów, np. określenia 
obywatelstwa, automatycznie powoduje uznanie petycji za niedopuszczalną. Jest to 
o tyle kontrowersyjne, iż w przypadku osoby, która podałaby w petycji swój adres stałe-
go zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii, byłoby już nieistotne z punk-
tu widzenia art. 227 TFUE, czy jest obywatelem UE, czy nie.

Podsumowanie5. 

Wydaje się jednak, iż regulacja prawa petycji w kwestii jej przedmiotu i formy jest 
już mocno ugruntowana i Unia nie planuje dalszych większych zmian w tej sprawie. 
Obecnie polityka Komisji Petycji skupia się bardziej na uprzystępnianiu instytucji pety-
cji i instruowaniu mieszkańców Unii Europejskiej, jak skutecznie korzystać z przysłu-
gującego im prawa w takiej formie, w jakiej ono istnieje, niż na projektowaniu propozy-
cji zmian instytucjonalnych mogących przyczynić się do zmniejszenia liczby odrzucanych 
petycji.

27 Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 grudnia 2014 r., C-261/13 P.
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Procedura postępowania w przedmiocie rozpatrzenia 
petycji

Uwagi wstępne1. 

Pierwsza w historii wzmianka na temat instytucji petycji kierowanych do struktur 
wspólnotowych została wymieniona w regulaminie zgromadzenia parlamentarnego Eu-
ropejskiej Wspólnoty Węgla i Stali1. Pierwotnie za rozpatrywanie petycji odpowiedzial-
na była Komisja Regulaminowa Parlamentu Europejskiego. Znaczny wzrost zaintereso-
wania obywateli Wspólnoty tą formą kontaktu z Parlamentem przyczynił się do 
wyodrębnienia w 1987 r. Komisji Petycji2. Aż do wejścia w życie traktatu z Maastricht 
nie było żadnej regulacji określającej ramy przedmiotowe petycji, co istotnie opóźniało 
prawidłowe jej procedowanie. Obecnie istota petycji uregulowana jest w art. 215 Regu-
laminu Parlamentu Europejskiego, natomiast procedurę ich rozpatrywania szczegółowo 
normuje art. 216 Regulaminu. Na podstawie Załącznika VI do Regulaminu PE, Komisja 
jest upoważniona nie tylko do rozpatrywania skarg, ale także organizowania wysłuchań 
publicznych dotyczących inicjatyw obywatelskich zgodnie z art. 211 Regulaminu, a tak-
że do współpracy z Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Nowelizacja Regulaminu PE w zakresie rozpoznawania petycji2. 

W roku 2009 Parlament Europejski przyjął zaproponowany przez Komisję Spraw 
Konstytucyjnych znaczący szereg zmian do Regulaminu PE w zakresie procedury roz-
patrywania petycji. Zmiany te miały sprzyjać transparentności i uproszczeniu zasad pro-
cedowania wniosków, wprowadzić wyraźniejsze określenie zasad i pól współpracy mię-
dzy Komisją Petycji, Komisją Europejską, Radą i państwami członkowskimi, umożliwić 
wycofanie petycji (lub poparcia petycji zbiorowej), a także wprowadzić narzędzia umoż-
liwiające rozpatrzenie petycji w postępowaniu niejawnym3.

1 J. Sozański, Prawa człowieka w Unii Europejskiej, Poznań 2010, s. 189.
2 A. Łazowski, Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy 

ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich, Kraków 2002, s. 104.
3 Reforma wewnętrzna PE VI kadencji, dokument Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej 

Biblioteki Sejmowej, http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&i-
d=14381:zmiany-w-regulaminie-pe-vi-kadencji&catid=6&Itemid=478> [dostęp 11.06.2015].

http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14381:zmiany-w-regulaminie-pe-vi-kadencji&catid=6&Itemid=478>
http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14381:zmiany-w-regulaminie-pe-vi-kadencji&catid=6&Itemid=478>
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Zgodnie z art. 216 ust. 6 petycje otrzymywane przez Komisję przechodzą weryfika-
cję pod względem formalnym. Wniosek badany jest pod kątem spełnienia kryteriów prze-
widzianych w ust. 2. Jeżeli petycja zostanie uznana za dopuszczalną, wniosek wpisywany 
jest do rejestru. Rejestr ma charakter jawny, chyba że składający zastrzeże, że petycja ma 
zostać rozpatrzona z zachowaniem poufności. W takim przypadku w miejscu imienia 
i nazwiska składającego upubliczniane są inicjały. Składający otrzymuje także gwaran-
cję, że jego tożsamość nie zostanie ujawniona podczas rozpatrywania petycji, a posiedze-
nie w sprawie złożonego wniosku będzie miało charakter zamknięty. Oznacza to, że od-
będzie się ono jedynie z udziałem członków Komisji i pracowników sekretariatu.

Ochrona danych osobowych osób składających petycję oparta jest na rozporządze-
niu Parlamentu Europejskiego nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Celem przetwarzania danych 
jest natomiast upoważnienie Komisji do otrzymania petycji lub poparcia dla petycji 
zbiorowej, przygotowanie dokumentacji w celu rozpatrzenia sprawy oraz informowanie 
składających petycje o decyzji podjętej przez Komisję. Do celów rozpatrzenia sprawy 
i kontaktu z wnioskodawcą gromadzone i wykorzystywane są dane składających, takie 
jak imiona i nazwiska, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne dane osobowe zawarte 
w petycji, a w przypadku osób popierających decyzję jedynie ich imiona, nazwiska 
i podpisy. W celach statystycznych Komisja gromadzi tytuły, przedział wiekowy i oby-
watelstwo wnioskodawców.

Termin przechowywania danych wynosi 3 lata, a po jego upływie dane zostają 
przekazane do archiwum na podstawie przepisów dotyczących archiwizacji. Wniosko-
dawca może się zgłosić do Komisji w celu wglądu w zgromadzone dane i żądać ich 
ewentualnego sprostowania. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do realizacji 
ochrony danych osobowych, składający może odwołać się do inspektora danych Parla-
mentu Europejskiego i do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, który jest nieza-
leżnym organem kontrolnym. Od jego decyzji przysługuje skarżącemu odwołanie do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej4.

W przypadku braku zastrzeżenia poufności, tożsamość i inne dane osobowe zawar-
te w petycji, jako dokumencie publicznym, zostaną ujawnione członkom Komisji Pety-
cji. Mogą także zostać przekazane członkom innych właściwych komisji, Komisji Euro-
pejskiej, organom państwowym, Radzie, a także mogą zostać podane do wiadomości 
publicznej. Będą także przywoływane w czasie publicznych posiedzeń Komisji, a co za 

4 W Informacji prawnej dla użytkowników stron Parlamentu Europejskiego wciąż funkcjonuje nieaktual-
na od wprowadzenia traktatu lizbońskiego nazwa Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich. 
Należy to jednak uznać za przeoczenie administratora portalu; http://www.europarl.europa.eu/portal/pl/
legal-notice [dostęp 12.06.2015].

http://www.europarl.europa.eu/portal/pl/legal-notice
http://www.europarl.europa.eu/portal/pl/legal-notice
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tym idzie staną się dostępne odbiorcom transmisji organizowanych przez telewizję inter-
netową Parlamentu Europejskiego. Dane te będą też widoczne w rejestrze elektronicz-
nym na portalu petycji, a także zostaną wpisane do protokołów z posiedzeń plenarnych 
i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dostępnym na stronie EUR-
Lex5. W celu ułatwienia zrozumienia zagadnień związanych z konsekwencjami przeka-
zania danych, a także uzyskania informacji w zakresie praw przysługujących osobom 
składającym petycje, Parlament Europejski przygotował przewodnik poświęcony ochro-
nie danych osobowych6.

W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych złożonej petycji, pismo to nie jest 
kwalifikowane jako petycja i nie podlega wpisaniu do rejestru petycji. Jest to stosunko-
wo nowa polityka, gdyż do 2010 r. wszystkie wnioski otrzymane przez Komisję Petycji 
podlegały wpisowi do rejestru, a następnie przechodziły weryfikację formalną i meryto-
ryczną. Wynikiem takiej praktyki było nie tylko dodatkowe obciążenie i spowolnienie 
prac Komisji, lecz także poczucie niesprawiedliwości u niektórych skarżących. Skarżą-
cy otrzymywał bowiem informację, że petycja została wprawdzie wpisana do rejestru, 
ale została uznana za niedopuszczalną. Przykładem może być sprawa Tegebauer prze-
ciwko Parlamentowi Europejskiemu. Ingo-Jens Tegebauer, obywatel niemiecki, złożył 
petycję dotyczącą skierowanego przeciwko niemu żądania częściowego zwrotu wyna-
grodzenia, jakie otrzymywał podczas stażu przygotowawczego w administracji miasta 
Brunszwik. Otrzymał on informację, że petycja została zarejestrowana pod numerem 
0095/2007, ale uznana za niedopuszczalną i pozostawiona bez biegu. Wnioskodawca 
zaskarżył decyzję, podnosząc zarzut niedostatecznego uzasadnienia, ponieważ w jego 
mniemaniu petycja spełniała wymogi, zwłaszcza wymóg objęcia tematu petycji zakre-
sem działania Wspólnoty. Sąd przyznał rację skarżącemu i stwierdził nieważność decy-
zji Komisji7. Komisja Petycji w sprawozdaniu z działalności za rok 2013 przyznała, że 
„ogłoszenie niedopuszczalności petycji musi być oparte na mocnych przesłankach i wy-
maga uzasadnienia ze strony Komisji w piśmie kierowanym następnie do autora pety-
cji8”. W takim przypadku skarżący powinien w miarę możliwości zostać poinformowa-
ny o alternatywnych drogach rozpatrzenia skargi, a także otrzymać wskazówki, z którym 

5 Informacja o ochronie danych, http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions-content/docs/privacy_
policy/PetitionPortal_PrivacyPolicy_pl_v1.pdf [dostęp 10.06.2015].

6 Data Protection. A Guide for Users, http://www.europarl.europa.eu/pdf/data_protection/guide_en.pdf 
[dostęp 10.06.2015].

7 Wyrok Sądu (Szósta Izba) z dnia 14 września 2011 r., T-308/07 (Dz. Urz. UE C 269 z 10.11.2007).
8 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji 

w roku parlamentarnym 2013 (2014/2008 (INI)), sprawozdawca J.L. Wałęsa, http://www.europarl.euro-
pa.eu/sides/get Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0131+0+DOC+XML+V0//PL [do-
stęp 10.05.2015].

http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions-content/docs/privacy_policy/PetitionPortal_PrivacyPolicy_pl_v1.pdf
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions-content/docs/privacy_policy/PetitionPortal_PrivacyPolicy_pl_v1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/data_protection/guide_en.pdf 
http://www.europarl.europa.eu/sides/get Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0131+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/get Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0131+0+DOC+XML+V0//PL
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organem lub instytucją unijną czy krajową może się kontaktować. Akta dotyczące takiej 
skargi umieszczane są w archiwum, a sprawę pozostawia się bez biegu.

Tryb rozpatrywania petycji3. 

Petycje spełniające wymogi formalne, na podstawie art. 215 ust. 6 Regulaminu 
Parlamentu Europejskiego, są wpisywane do ogólnego rejestru w kolejności ich wpływu 
do Parlamentu. Petycje złożone przez osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej 
oraz niemające też miejsca zamieszkania ani siedziby na terenie Unii, zgodnie z art. 227 
TFUE nie są podmiotami uprawnionymi do złożenia petycji do Parlamentu Europejskie-
go. Tego typu petycje podlegają jednak wpisowi do osobnego rejestru i są osobno prze-
chowywane. Raz w miesiącu przewodniczący przekazuje zestawienie otrzymanych pe-
tycji od nieuprawnionych podmiotów do Komisji Petycji, która może podjąć decyzję 
o rozpatrzeniu sprawy „gdy uzna to za stosowne” (art. 215 ust. 13 Regulaminu PE). 
Warto w tym miejscu zauważyć, że petycje złożone przez uprawnione podmioty, co do 
których orzeczono niedopuszczalność formalną w ogóle nie podlegają rejestracji i nie 
ma co do nich przewidzianych trybów rozpatrzenia na zasadzie wyjątku, gdy Komisja 
„uzna to za stosowne”. Petycje złożone przez podmioty nieuprawnione takiej rejestracji 
podlegają i nie mają zamkniętej drogi rozpatrzenia sprawy. Powodem takiego uregulo-
wania mogą być kwestie organizacyjne, gdyż petycji obywateli państw trzecich wpływa 
do Parlamentu około dziesięć razy mniej, niż wniosków od uprawnionych podmiotów, 
które nie przeszły pozytywnie weryfikacji formalnej9. Powodem zaprzestania wpisywa-
nia do rejestru tych skarg, które uznano za niedopuszczalne od strony formalnej, było 
postępujące opóźnienie prac Komisji, gdyż z każdym rokiem Komisja zamykała coraz 

9 Jest to wartość przybliżona, gdyż Komisja Petycji udostępnia statystyki jedynie co do ogólnej liczby 
petycji złożonych przez obywateli państw trzecich. Nie wiadomo, jaki odsetek to petycje od osób upraw-
nionych w rozumieniu art. 227 TFUE (czyli zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie UE), a jaki 
od osób nieuprawnionych. W roku 2009 zanotowano 44 petycje od obywateli państw trzecich, w 2010 r. 
– 31, natomiast w 2011 r. – 26. Stanowiło to odpowiednio 2,3%, 1,9% oraz 1,8% wszystkich petycji. 
Można jednak stwierdzić, że skoro statystyki te zawierają również petycje podmiotów uprawnionych, to 
wówczas odsetek petycji od podmiotów nieuprawnionych jest jeszcze mniejszy. Natomiast pism nieza-
rejestrowanych jako petycje, a które wpłynęły od podmiotów uprawnionych w 2010 r. było 91, w 2011 r. 
– już 677, a w 2012 – 337, stanowiąc odpowiednio 5,2%, 32,3% i 14,5%. Tutaj oczywiście także należy 
zrobić zastrzeżenie co do orientacyjności wyników, gdyż nie wiadomo, jaką część tych petycji stanowią 
wnioski złożone przez podmioty niebędące obywatelami Unii, a zamieszkałe lub mające na jej terenie 
siedzibę.

Statystyki za: Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie działalności 
Komisji Petycji w roku 2011 (2011/2317 (INI)), sprawozdawca G. Chichester, http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0240+0+DOC+XML+V0//
PL [dostęp 10.05.2015] oraz Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
działalności Komisji Petycji w roku 2012 (2013/2013 (INI)), sprawozdawca E. McMillan-Scott, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-
0299+0+DOC+XML+V0//PL [dostęp 10.05.2015].

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0240+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0240+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0240+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0299+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0299+0+DOC+XML+V0//PL
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mniejszy odsetek petycji zarejestrowanych w danym roku parlamentarnym. W latach 
1997–2003 odsetek zamkniętych petycji zarejestrowanych w danym roku nie spadał po-
niżej 99,5% (w 2001 r. uzyskano pułap 100%). Ostatnim rokiem, w którym zamknięto 
ponad 90% petycji był 2009 r., od którego rozpoczęło się skokowe opóźnienie – 86,5% 
w 2010 r., 78,9% w 2011 r. i jedynie 55% w 2012 r. 10Analiza danych wskazuje jednak 
już na pierwszy rzut oka, że rozpoczęta od 2010 r. polityka niewpisywania petycji nie-
dopuszczalnych pod kątem formalnym do rejestru, wcale tych statystyk nie poprawiła. 
Mogła jedynie w pewnym stopniu zahamować ich pogarszanie, gdyż przy względnie 
stałej liczbie pracowników i ekspertów prawnych Komisji, z roku na rok zwiększa się 
ogólna liczba petycji.

W przypadku stwierdzenia dopuszczalności formalnej, przewodniczący Parlamen-
tu przekazuje petycję do Komisji Petycji w celu zbadania dopuszczalności merytorycz-
nej zgodnie z art. 227 TFUE. Jeśli Komisja nie osiągnie porozumienia w kwestii dopusz-
czalności petycji, ogłasza się decyzję stwierdzającą dopuszczalność na wniosek co 
najmniej jednej czwartej składu Komisji. W przypadku uznania petycji za niedopusz-
czalną merytorycznie, tj. niedotyczącą zakresu działalności Unii Europejskiej, postępuje 
się analogicznie jak przy pismach niezarejestrowanych jako petycje, tj. wszelkie doku-
menty składa się do akt bez dalszego biegu, a składający otrzymuje decyzję odmowną 
wraz z uzasadnieniem i w miarę możliwości zaleceniami dotyczącymi alternatywnych 
środków służących do rozwiązania sprawy11.

Pozytywna weryfikacja merytoryczna skutkuje przesłaniem odpowiedniej decyzji 
do skarżącego, a następnie wpisuje się ją do systemu elektronicznego umożliwiającego 
innym osobom zapoznanie się z treścią petycji i poparcie jej przez złożenie podpisu 
elektronicznego12. Jest to oczywiście możliwe jedynie za zgodą składającego petycję. 
Zarówno składający, jak i pozostali sygnatariusze mogą wycofać swoje poparcie (rów-
nież elektronicznie – art. 216 ust. 4 Regulaminu PE), przy czym wycofanie poparcia 
przez wszystkie podmioty czyni petycję bezprzedmiotową.

W toku prac nad rozpatrywaniem sprawy Komisja Petycji może korzystać z wielu 
uprawnień niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego sprawy. Jak zauważa A. Łazow-
ski, uprawnienia te mają raczej charakter narzędzi miękkich. Komisja nie jest bowiem 
organem sądowym, który ma prawo do orzekania o prawach obywatelskich, nie ma 
kompetencji nadzorczych nad krajową implementacją prawa unijnego, ani uprawnień 
egzekucyjnych13. Komisja może więc zorganizować przesłuchanie osób składających 

10 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 24 września 2013 r. (2013/2013 (INI)), op. cit.
11 P. Tosiek, Parlament Europejski. Studium prawno-psychologiczne, Lublin 2003, s. 98–99.
12 M. Skulimowska, Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim. Sprawozdanie Przedstawiciela Kancela-

rii Senatu przy Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2008 r., nr 23/2008, s. 4.
13 A. Łazowski, op. cit., s. 105.
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petycję, zorganizować przesłuchania ogólne lub wysłać swoich przedstawicieli do dane-
go miejsca w celu ustalenia faktów, przeprowadzenia wizji lokalnej, zebrania najnow-
szych danych od osób zainteresowanych petycją, a także spotkania z władzami lokalny-
mi14. W Polsce odbyły się dotąd dwie tego typu wizyty. Pierwsza miała miejsce 
w czerwcu 2007 r. w związku z planowaną trasą „Via Baltica” przez chronioną dolinę 
Rospudy15, druga zaś pod koniec maja 2013 r. w związku z projektem kopalni odkryw-
kowej węgla brunatnego w rejonie Legnicy16. Po odbytej wizycie członkowie delegacji 
Komisji przygotowują sprawozdanie przedstawiające wnioski dotyczące zebranych fak-
tów i formułują swoje opinie. Jeżeli część członków zgłosiła zdanie odrębne, jest ono 
również umieszczane w raporcie. Sprawozdanie zostaje przedłożone Komisji do za-
twierdzenia w głosowaniu, przy czym w przypadku niezatwierdzenia go przez Komi-
sję, nie trafia ono do przewodniczącego Parlamentu (art. 216 ust. 5 Regulaminu PE).

Komisja Petycji może także zwrócić się do Komisji Europejskiej z wnioskiem 
o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie i wydanie opinii odnośnie do zgodności za-
skarżonych działań z prawem wspólnotowym, zażądać przedstawienia informacji lub 
zawnioskować o pomoc logistyczną. Komisja Petycji jest także uprawniona do wystą-
pienia do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o przekazanie 
swojej opinii do Rady Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Komisja Europejska 
może wykorzystać otrzymane informacje do sformułowania żądania wyjaśnień skiero-
wanych do danego państwa członkowskiego i wszcząć przeciwko niemu postępowanie 
w sprawie naruszenia prawa unijnego na podstawie art. 258 TFUE17. Wynikiem tego 
postępowania może być wydanie orzeczenia przeciwko danemu państwu przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej18.

Kolejnym środkiem jest uprawnienie Komisji Petycji do przekazania petycji innym 
komisjom parlamentarnym do wiadomości lub podjęcia dalszych działań, takich jak np. 
wykorzystanie informacji zawartych w petycji do prac legislacyjnych19.

Komisja Petycji przedstawia swoje stanowisko w formie opinii, raportów i sprawoz-
dań przedkładanych Parlamentowi Europejskiemu, a jeżeli Komisja uzna to za stosowne, 

14 M. Skulimowska, op. cit., s. 4.
15 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 16 lipca 2007 w sprawie misji informacyjnej w Polsce „Via Bal-

tica” (Warszawa–Białystok–Augustów), sprawozdawcy: T. Bernam, D. Hammerstein, M. Callanan 
(PE 376.717v02-00), http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/677/677664/ 
677664pl.pdf [dostęp 13.06.2015].

16 Draft Working Document of Committee on Petitions as of 11 September 2013 on the fact-finding mission 
to Lower Silesia, Poland, leader of the delegation: V. Boştinaru (PE514.875v01-00), http://www.euro-
parl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/dv/polandworkingdocument_/polandworkingdo-
cument_en.pdf [dostęp 13.06.2015].

17 A. Łazowski, op. cit., s. 106.
18 U. Bux, Prawo do składania petycji, www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId= 

FTU _2.1.4.html [dostęp 11.05.2015].
19 M. Skulimowska, op. cit., s. 4.

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/677/677664/677664pl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/677/677664/677664pl.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/dv/polandworkingdocument_/polandworkingdocument_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/dv/polandworkingdocument_/polandworkingdocument_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/dv/polandworkingdocument_/polandworkingdocument_en.pdf
www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId= FTU _2.1.4.html
www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId= FTU _2.1.4.html
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to zgodnie z art. 215 ust. 12 Regulaminu PE, sprawa może zostać skierowana do Europej-
skiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zebrane informacje Komisja Petycji prezentuje podczas posiedzeń, w których 
mogą brać udział członkowie Komisji Europejskiej. Komisja Petycji ma wówczas moż-
liwość przedstawienia swojego stanowiska i kierowania pytań do przedstawicieli Komi-
sji Europejskiej20. Wyrazem prawa do wysłuchania osób składających petycję jest udo-
stępnienie im możliwości czynnego uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Petycji. Ze 
względu jednak na dużą liczbę petycji i znaczną rozpiętość tematyczną, nie każda pety-
cja ujęta jest w porządku obrad. W niektórych przypadkach Komisja może bowiem zde-
cydować o rozpatrzeniu sprawy w ramach zwyczajowego nadzoru politycznego21. Roz-
patrywanie petycji odbywa się wówczas w procedurze pisemnej zgodnie z art. 216 
ust. 1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może przedstawić Parlamen-
towi Europejskiemu sprawozdanie, które następnie może zostać poddane pod głosowa-
nie na posiedzeniu plenarnym, czego wynikiem mogą być podejmowane przez Parla-
ment rezolucje22. Projekty rezolucji są poddawane pod jedno głosowanie bez debaty, 
chyba że Konferencja Przewodniczących postanowi o przedstawieniu tematu petycji 
w formie prezentacji na jej temat (art. 216 ust. 2 w zw. z art. 151 Regulaminu PE).

Jeżeli sprawa dotyczy przypadku o szczególnym charakterze, wymagającym indy-
widualnego podejścia, Komisja może podjąć działania za pośrednictwem stałego przed-
stawicielstwa danego państwa. Ma też możliwość zawnioskowania do przewodniczące-
go Parlamentu o podjęcie kontaktu z władzami krajowymi.

Komisja pracuje w sesjach comiesięcznych, przy czym co sześć miesięcy składa 
Parlamentowi sprawozdanie ze swoich prac. Na każdym etapie rozpatrywania petycji 
składający jest informowany o przebiegu postępowania, a po zakończeniu procedury 
sprawa jest zamykana, o czym przewodniczący Parlamentu informuje go w stosownej 
decyzji.

Jeżeli składający nie zgadza się z rozstrzygnięciem Komisji, to zarówno w przy-
padku uznania petycji za dopuszczalną, jak i niedopuszczalną, nie ma ograniczenia, aby 
ta sama osoba wniosła petycję ponownie. Może też skierować skargę do Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich na działalność Komisji Petycji, a dokładniej na niewła-
ściwe zarządzanie tą instytucją. Do niedawna w doktrynie panowała opinia, iż składają-
cy petycję nie ma możliwości wystąpienia na drogę sądową z żądaniem stwierdzenia 

20 U. Bux, op. cit.
21 Zob. Informator Parlamentu Europejskiego, http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/pl/main 

[dostęp 5.06.2015].
22 M. Skulimowska, op. cit., s. 4.

http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/pl/main 
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nieważności decyzji Komisji23. Wspomniany wyżej wyrok z 2011 r. w sprawie Tegebau-
er przeciwko Parlamentowi Europejskiemu (T-308/07) pokazuje jednak – co przyznała 
sama Komisja – że „decyzje Parlamentu dotyczące petycji również podlegają kontroli 
sądowej”24. Przywołać w tym miejscu należy także dalsze orzeczenia, jak wyrok z 2012 r. 
w sprawie nieujawnionego wnioskodawcy przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, 
w sprawie podobnej, jak w przypadku Tegebauer, czyli dotyczącej żądania stwierdzenia 
nieważności decyzji Komisji Petycji bez dokładnego uzasadnienia25; jak również wyrok 
z 2013 r. w sprawie Morte Navarro przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, dotyczącej 
żądania stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o pozostawieniu petycji bez rozpa-
trzenia26.

Podsumowanie4. 

Prawo petycji, jako nieodpłatne narzędzie o niskim stopniu formalizacji, może sta-
nowić alternatywny sposób dochodzenia roszczeń względem postępowania sądowego27. 
Konsekwencją jest niewiążący charakter decyzji Komisji Petycji, które – z drugiej stro-
ny – mają jednak dość duży wpływ na prace legislacyjne w Unii Europejskiej i mogą 
także doprowadzić do pociągnięcia państwa członkowskiego do odpowiedzialności 
przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Kwestią, która może jednak zniechęcać potencjalnych wnioskodawców, jest fakt, 
iż Regulamin Parlamentu Europejskiego nie przewiduje maksymalnych terminów, w ja-
kich otrzymana petycja powinna zostać kolejno zarejestrowana, zweryfikowana i rozpa-
trzona. Dla porównania polska ustawa o petycjach przewiduje w art. 10 ust 1 maksymal-
ny termin 3 miesięcy na rozpatrzenie sprawy (licząc od dnia otrzymania petycji przez 
właściwy podmiot), który może zostać przedłużony o kolejne trzy miesiące w przypad-
ku wystąpienia „okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję, unie-
możliwiających rozpatrzenie petycji w terminie” (art. 10 ust. 3 ustawy o petycjach).

Brak określenia w Regulaminie Parlamentu Europejskiego maksymalnego terminu 
do rozpatrzenia petycji powoduje, iż procedury załatwiania poszczególnych spraw trwa-
ją zwykle dłużej niż rok. Nie należy jednak zapominać, że petycje, w których aktywność 
podjęła Komisja Europejska i Parlament Europejski, często prowadziły do znaczących 
zmian w prawodawstwie państw członkowskich, a także przyczyniały się do zaprzesta-
nia działalności podmiotów krajowych naruszających prawo unijne, a zwłaszcza prawa 

23 Por. A. Łazowski, op. cit., s. 107 oraz J. Sozański, op. cit., s. 191.
24 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 24 września 2013 r. (2013/2013 (INI)), op. cit.
25 Wyrok Sądu z dnia 27 września 2012 r., T-160/10 (niepublikowany w Dzienniku Urzędowym UE).
26 Wyrok Sądu z dnia 30 maja 2013 r., T-280/09 (JO C 328 z 4.12.2010).
27 Por. A. Łazowski, op. cit., s. 116.
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podstawowe. Funkcja kontrolna, jaką pełni prawo do petycji, powinna jednak zostać 
umocniona przez rozbudowanie narzędzi, jakimi obecnie dysponuje Komisja Petycji. 
Pewną propozycją ze strony Komisji jest postulat wprowadzenia corocznych obrad Ko-
misji Petycji z przedstawicielami krajowych komisji do spraw petycji, które to spotkania 
mogą stać się forum wymiany doświadczeń w zakresie rozpatrywania petycji28. Niewąt-
pliwie jest to szansa na przybliżenie prawa petycji szerszemu gronu odbiorców, gdyż 
informowanie o nim z poziomu krajowego może być o wiele skuteczniejsze, niż z pozio-
mu unijnego. Mieszkańcy Unii, niestety, wciąż nie do końca zdają sobie sprawę z tego, 
że dzięki zwróceniu się do swoich przedstawicieli mogą mieć bezpośredni wpływ na 
kształtowanie prawa wspólnotowego. Wśród struktur unijnych trudno bowiem o drugą 
taką instytucję, która umożliwiałaby pojedynczemu wnioskodawcy aktywny udziału 
w posiedzeniach w siedzibie danego organu, a także szansę na spotkanie i omówienie 
sprawy z delegatami bezpośrednio na miejscu wydarzeń.

28 Sprawozdanie Komisji Petycji z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji 
w roku parlamentarnym 2013 (2014/2008 (INI)), op. cit.
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Kształtowanie się petycji w polskim porządku prawnym 
w ujęciu historycznym do 1918 r.

Przybliżenie pojęcia1. 

Instytucja petycji w zazwyczaj nadawanym jej znaczeniu wymaga istnienia dwóch 
stron w postaci petenta, czyli inicjatywnego podmiotu zwracającego się z prośbą, oraz 
obdarzonego władztwem bytu, będącego jej adresatem1. Istotną cechą, sprawiającą, że 
petycja ma spontaniczny i nierygorystyczny charakter, jest to, że jej „treść nie jest usta-
lona”2, a zatem może dotyczyć dowolnego zagadnienia, przedstawionego w pozbawio-
nej urzędowego formalizmu postaci. Według nieco rozszerzonego ujęcia przekazywany 
tekst niekoniecznie musi mieć proszący charakter, gdyż równie dobrze może przyjąć 
postać przedstawionej do rozważenia propozycji3, co wskazywałoby na mniejszy niż 
w pierwszym przypadku dystans oddzielający poddanych czy też obywateli od tych, 
którzy są instytucjonalnie wyniesieni ponad nich. W każdym razie zakłada się, że ci, 
którzy znajdują się poza obrębem zinstytucjonalizowanej władzy, mogą zgodnie z pra-
wem próbować wpływać na jej poczynania przez zaznajamianie jej z mniej lub bardziej 
grzecznie sformułowanymi wizjami zmiany istniejącego stanu rzeczy4, dzięki czemu 
rządzący poznają stan opinii publicznej, co zmniejsza ryzyko ich alienacji.

1 Taki schemat odnajdziemy np. w stwierdzeniu, że petycja to „prośba, skierowana do władz albo do re-
prezentacji ludowej”. Wielka encyklopedia powszechna, t. XII, Kraków s.d., s. 215. Prośba może koja-
rzyć się z pokorną uniżonością, wyrażającą przekonanie o zdecydowanej niższości społeczno-politycz-
nej jej kreatora, ale nie zawsze tak jest, gdyż może się nią posługiwać także przekonany o swoim sporym 
znaczeniu podmiot, nieuznający wszakże za stosowne, ze względu na dobre wychowanie czy też wyra-
chowaną taktykę utwierdzania adresata w przekonaniu o domniemanej przewadze nad proszącym, ak-
centować własnej przewagi.

2 Z. Cybichowski, Polskie prawo państwowe na tle uwag z dziedziny nauki o państwie i porównawczego 
prawa państwowego, t. I, Warszawa 1933, s. 153.

3 Takie ujęcie odnajdziemy w szacownej, wydanej w rozkwicie Belle epoque dla polskojęzycznych pod-
danych Imperatora Rosji, publikacji, w jakiej petycję uznaje się za „prawo obywatela państwa zwracania 
się z prośbami lub propozycjami do władzy państwowej lub przedstawicieli narodu”. S. Orgelbranda 
Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami, t. XI, Warszawa 1901, s. 423. W obu powyższych 
ujęciach zwraca uwagę odróżnienie władzy od ludowego przedstawicielstwa, co zdaje się sugerować, że 
to drugie, oparte na przyziemnie oddolnej legitymizacji, zjawisko jest czymś podrzędniejszym w porów-
naniu z odgórnie namaszczonym Suwerenem.

4 W przypadku większych akcji petycyjność łączy się z wyrazistymi przejawami propagowania progra-
mu, co sprawia, że dociera on nie tylko do zinstytucjonalizowanej władzy, ale także do ogółu, jak 
wtedy, gdy „nowa kampania «czartystów» (1835–1841) spróbowała za pomocą olbrzymich rozmiarów 
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Uzasadnienia dysponowania przez rządzonych takim prawem możemy poszuki-
wać w występującym w wielu tradycyjnych przekazach przekonaniu co do tego, że nie-
gdyś zmęczony anarchistycznym bezładem lud zapragnął sprawnej państwowości 
i zwrócił się do jakiegoś autorytetu o jej zainstalowanie. Taki wydźwięk ma przecież 
starotestamentowa relacja o nagabywaniu Samuela przez Żydów, pragnących mieć „kró-
la jak inni”. Podobnie można potraktować opisaną przez Nestora postawę Rusów, zwra-
cających się do Ruryka, aby jako zaproszony na tron monokrata zaprowadził wareskie 
porządki w naddnieprzańskim kraju. W bardziej nowożytnej wersji idea ta występuje 
w opowieści o umowie społecznej, finalizującej zgłoszoną przez konstytuujący się 
w państwo lud propozycję pod adresem mającej być pierwszym władcą jednostki.

Taka koncepcja początków państwowości i władzy przedstawia obraz pierwotnej 
inicjatywy ludowej, która może znajdować swą kontynuację w pochodzących od aktyw-
nych potomków niegdysiejszych sygnatariuszy mitycznego aktu założycielskiego poczy-
naniach, dokonywanych na doktrynalnym gruncie założycielskiego ludowładztwa, upo-
ważniającego mających prawa polityczne członków wspólnoty do wysyłania we własnym 
oraz wspólnym interesie suplik, przypominających o jej pierwowzorze – władcotwórczej 
Pierwszej Petycji. W legendarnych dziejach rodzimych można ją łączyć z Piastem Koło-
dziejem5, którego postać w wyraźny sposób wskazuje na plebejskie masy jako bynaj-
mniej nieubezwłasnowolniony zbiorowy podmiot rudymentarnej suwerenności, któremu 
wypadałoby zapewnić możliwości oficjalnego kontaktowania się z polityczną elitą.

petycyj, wieców, pochodów wzniecić zapał na rzecz programu bardziej rewolucyjnego (głosowanie 
powszechne i tajne, równe okręgi wyborcze, Parlament roczny, wynagrodzenie dla członków Parla-
mentu), ta kampania miała pewien sukces w klasie robotniczej, która aż do 1850 r. nie godziła się ze 
stanem rzeczy i żałowała swej nieudałej rewolucji; ale klasy średnie opowiedziały się przeciw charty-
stom. Gdy ci uciekli się do rozruchów […] ogół nowych wyborców okazał się wierny rządowi”. A. Mau-
rois, Dzieje Anglii, Warszawa 1967, s. 475. Wydaje się, że reformatorzy przesadzili, chwytając się zbyt 
gwałtownych środków w walce o urzeczywistnienie „jak zwykle zbawczych postulatów”, które 
w większości zostały uwzględnione w drugiej połowie stulecia, gdy napięcie międzyklasowe ewident-
nie się zmniejszyło, wskutek czego rządzące kręgi uznały, że mogą bez ryzyka większych zagrożeń 
upolitycznić uspokojony plebs, co sprawiło, że czartystowskie petycje doczekały się pozytywnego 
rozpatrzenia, co zdaje się potwierdzać maksymę chi va piano, va sano e lontano.

5 Ginący w pomroce dziejów sposób uchwycenia władzy przez Piastów jest naturalnie sporną kwestią, 
przedstawianą np. w ten sposób: „Wobec sporów między opolami i zwiększających się potrzeb grup 
biorących udział w wyprawach – rosło znaczenie arbitra, wodza dysponującego egzekucją wyroków, 
który dodatkowo skupiał w swoich rękach – dzięki łupom wojennym – coraz większy majątek. Czy 
przejął on pełnię władzy drogą zamachu stanu, czy stopniowo, np. w ciągu życia paru generacji? Czy 
wreszcie – może po pierwszym okresie «umowy społecznej» – jego rosnąca władza przekraczała nadane 
mu poprzednio uprawnienia?” H. Samsonowicz, Do roku 1506, [w:] H. Samsonowicz, A. Wyczański, 
Polska do 1586, [w:] Historia Polski, t. I, Warszawa 2007, s. 46. Autor uważa, że domniemany rodzimy 
contrat social był zawarty ze starszyzną plemienną, co nadaje arystokratyczny rys porozumieniu, jednak-
że powinno być ono zawierane w imieniu całej trybalnej społeczności, której zwyczajowo przysługiwało 
prawo akceptowania przez aklamację dotyczące całej wspólnoty postanowienia.
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W początkach państwowości okazję ku temu stwarzała prastara forma życia społecz-
no-politycznego, wyrażająca „gminowładztwo, którego działalność manifestowała się 
w wiecach, czyli kmietach”6. Dochodziło na nich do bezpośredniego zetknięcia się księcia 
oraz jego doradców z poddanymi, mogącymi, przynajmniej póki wiecowanie nie prze-
kształciło się w rytualny dodatek legitymizujący podejmowane przez dynastów rozstrzy-
gnięcia, przedstawiać na forum publicum swoje problemy7. Ów publiczny charakter wy-
stąpień tego rodzaju niewątpliwie był czynnikiem zachęcającym władców do wnikliwego 
rozpatrzenia przedkładanych im spraw, przy czym wydaje się, że istniała zgodność co do 
tego, iż treść wystąpień nie powinna godzić w zasady ustrojowe ani w powzięte już przez 
zgromadzenie względnie zaaprobowane przezeń postanowienia, gdyż w owych czasach 
traktowano majorytokratyczny paradygmat nadzwyczaj maksymalistycznie, co łączyło 
się z brakiem tolerancji dla kwestionujących zbiorową mądrość indywidualistów8.

W wieku XI wiec przestaje być „ogólnym zebraniem ludzi wolnych”, stając się 
zgromadzeniem rycerstwa i duchowieństwa, na którym członkowie tych grup społecz-
nych omawiają ważne sprawy państwowe, natomiast „wolna ludność wieśniacza przy-
bywa jedynie po sprawiedliwość do samego monarchy ze skargami na urzędników itp., 

6 J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej (VIII wiek–1370), [w:] S. Grodzicki, J. Wyrozumski, M. Zgór-
niak (red.), Wielka historia Polski, t. II, Kraków 1999, s. 75.

7 „Wiec jest [...] ogniwem łączności państwowej [...] Możliwe jest na wiecu ścieranie się różnych czynni-
ków. Nie dopuszcza do tego silnie ustalona władza monarchiczna, która jednak nie wyrzeka się wiecu 
jako środka zapewnienia sobie istotnego współdziałania czynników, mających obok władzy monarszej 
do pewnego przynajmniej stopnia samodzielne stanowisko w społeczeństwie”. K. Tymieniecki, Społe-
czeństwo Słowian lechickich (Ród i plemię), [w:] K. Tymieniecki, Kształtowanie się społeczeństwa śre-
dniowiecznego, t. II, Poznań 1996, s. 237. Monarcha niekoniecznie zupełnie pacyfikuje spluralizowane 
nastroje, ale raczej pozwala się wypowiadać rzecznikom zwalczających się sił, choćby po to, aby poznać 
ich stanowiska, a następnie zabiera głos jako ostatni, informując zebranych o podjętej decyzji. Taki jest 
w gruncie rzeczy schemat każdego opartego na założeniu kierowniczej roli zwołującej je jednostki zgro-
madzenia. Mądry przewodniczący wsłuchuje się w glosy uczestników zebrania, aby poznać nastroje 
i wykorzystać te propozycje względnie ich elementy, jakie są najbardziej zgodne z jego własnymi zamie-
rzeniami, które nie mogą przecież zupełnie abstrahować od tego, czego chcą podwładni, bo przecież ten, 
kto wydaje im polecenia, nie żyje w próżni i powinien umiejętnie wychodzić naprzeciw społecznym 
oczekiwaniom oraz próbować zręcznie kształtować je w pożądanym przez siebie kierunku. Ten, kto po-
stępuje inaczej, naraża siebie lub swoich następców na poważne perturbacje, wyrażające się w tym, że 
zamiast umiarkowanych porad rozlegają się gwałtowne i wrzaskliwe żądania, oznaczające niechybnie, 
że nastał Sturm und Drang Periode.

8 Los tych spośród nich, którzy ośmielali się sprzeciwiać dyktaturze większości, został opisany przez XI-
wiecznego niemieckiego kronikarza Dytmara (Thietmara), przedstawiającego w następujący sposób za-
chodniosłowiańskie wiecowanie: „Swoje ważne sprawy rozstrzygają na zgromadzeniu w drodze wspól-
nej narady i, aby przyjąć jakąś sprawę do skutku, muszą wszyscy wyrazić zgodę. Jeśli jakiś tubylec 
sprzeciwia się na zgromadzeniu już powziętym decyzjom, okładają go kijami, a jeśli stawia jawny opór 
poza zgromadzeniem wówczas albo pozbawiają go majątku, konfiskując go w całości lub podpalając, 
albo też płaci on w ich obecności należną wedle stanu sumę pieniędzy”. L. Leciejewicz, Słowianie za-
chodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 
1989, s. 97. Opis odnosi się bezpośrednio do Wieletów, ale można domniemywać, że podobnie było u ich 
zamieszkałych bardziej na wschód pobratymców, znających przecież instytucję wiecu i zapewne równie 
wrogo traktujących tych, którzy naruszali ideał moralno-politycznej jedności.
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korzysta więc tylko z sądu wiecowego, nie biorąc, zdaje się, udziału w obradach”9. Sche-
mat ten pozostaje w zasadzie aktualny do dzisiaj, ponieważ ogółu nie dopuszcza się do 
obrad najbardziej znaczących ludzi w państwie, zbierających się na posiedzeniach kon-
tynuującego tradycję gromadzenia się politycznej elity parlamentu, natomiast ludzie nie-
będący jego członkami mogą indywidualnie zwracać się do obdarzonych władztwem 
instytucji ze swoimi suplikami.

Współcześnie mogą oni korzystać z pomocy rzecznika praw obywatelskich, nato-
miast w średniowieczu, kiedy nie istniała jeszcze ta specyficzna instytucja, funkcjono-
wały inne, cieszące się społecznym zaufaniem autorytety, którym, szczególnie wówczas, 
gdy w takiej roli występowały osoby obdarzone magnetyczną charyzmą, prości ludzie 
chętnie zwierzali się ze swoich trosk, co samo w sobie było terapią, wzmacnianą nadzie-
ją, że „właściwy człowiek na właściwym miejscu” podejmie odpowiednie działania, 
dzięki czemu zostaną naprawione krzywdy, a przywrócona Sprawiedliwość znów zaja-
śnieje w pełnej krasie. W antysystemowym wymiarze takiego zadania podejmowali się, 
upiększani następnie w plebejskim przekazie, najrozmaitsi „szlachetni zbójcy”, co to 
„rabowali bogatych, aby dawać biednym”, pragnąc w ten sposób zaprowadzić sprawie-
dliwość społeczną10 na miarę własnych wyobrażeń, w czym usilnie przeszkadzała im 
władza, skłaniana do tego przez narzekania przestraszonych posiadaczy, apelujących 
o obronę status quo, zagrożonego przez wywrotowe elementy, oskarżane przez majęt-
nych i statecznych ludzi o to, że naruszają ówczesny ład prawny.

Jego niezwykle poważnym i wpływowym recenzentem był Kościół, z jednej stro-
ny będący częścią mediewalnego Ordo Mundi, ale z drugiej powołujący się nieustannie 
na błogosławiące ubogich Chrystusowe Przesłanie. Jego coniedzielne przypominanie 

9 R. Grodecki, Dzieje Polski do r. 1194, [w:] J. Wyrozumski (red.), Dzieje Polski średniowiecznej do roku 
1333, [w:] J. Wyrozumski (red.), Dzieje Polski średniowiecznej, t. I, Kraków 2011, s. 207.

10 Nigdy niegasnąca tęsknota za jej zaprowadzeniem stanowi problem dla każdej władzy, zawsze mogącej 
się obawiać, że poczynania judykatury niekoniecznie zostaną uznane przez masy za słuszne. Problem ten 
został pokazany w sienkiewiczowskich Krzyżakach, kiedy to bohater zostaje zgodnie z prawem skazany 
na śmierć za czyn o nacjonalistycznym zabarwieniu, ale od ścięcia ratuje go deus ex machina w postaci 
ukochanej, upoważnionej przez tradycję do odegrania zbawczej roli. Późniejsza ekspansja stanowionego 
prawa sprawiła, że takie zwyczaje zasadniczo przestały być honorowane, ale panujący zostawili sobie 
możliwość w postaci prawa łaski, skutkującego tym, że niepopularny wyrok surowego trybunału nie 
doczeka się realizacji wskutek gorących próśb osób wstawiających się za skazanym. Jeśli są one liczne 
i wpływowe, to nie wypada lekceważyć ich suplik. Jeśli władca zareaguje na nie pozytywnie, to zapre-
zentuje się jako Łaskawy Ojciec Narodu, pochylający się nad grzesznymi synami i córami po to, aby 
pomimo ich przewinień darować im życie. O tym, że taka postawa wzbudza uznanie, świadczy to, że 
książę Kazimierz II Sprawiedliwy otrzymał swe miano, dlatego że „przez wyrozumiałość [...] zaskarbił 
sobie miłość u ludu”. Wielka…, t. VII, s. 228. W tym ujęciu Sprawiedliwość odrywa się od wyobrażenia 
dzierżącej wagę oraz miecz srogiej i nieugiętej Temidy, ustępującej miejsca Łagodnemu Dobroczyńcy, 
rozdającemu społeczeństwu nie kije, a marchewki, co można uznać za archetypiczną zapowiedź naiwno-
socjalistycznej wizji good governnment, wychodzącej naprzeciw prastaremu oczekiwaniu na doskonale 
zorganizowany Schlaraffenland, gdzie odpowiednie służby błyskawicznie spełnią życzenia konsumenc-
ko nastawionych mieszkańców, uwolnionych od „złowrogiego fantomu biurokratycznej mitręgi”.
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z ambony sprawiało, że wielu plebejuszy z chęcią zwracało się do księży, aby szukać 
u nich pociechy i potwierdzenia swojego współuczestnictwa we wspólnocie. Ta druga 
potrzeba znajdowała zaspokojenie dzięki mszom, stwarzającym okazję do odczucia za-
równo spirytualnej, jak i społecznej komunii. W bardziej indywidualnym wymiarze 
prostaczek mógł zaspokoić potrzebę wysłuchania dzięki spowiedzi, będącej wszak 
„skargą udręczonej przez grzeszny świat duszy”. Wysłuchujący takich wyznań, będą-
cych w prawnopolitycznym wymiarze „autoskargami”, względnie „samozażaleniami”, 
duchowni uzyskiwali sporą wiedzę o nastrojach społecznych, co sprawiało, że wielu 
z nich publicznie krytykowało „błędy i wypaczenia”, które uświadamiali sobie m.in. 
dzięki zasiadaniu w konfesjonale jako pośrednicy między Stwórcą a wiernymi, co za-
chęcało do występowania w charakterze „pasa transmisyjnego” między dołami spo-
łecznymi a elitą, która przecież także się oczyszczała z grzechów, co stwarzało dowia-
dującym się o nich duchownym okazję wskazania królowi i arystokratom lepszego niż 
dotychczas sposobu postępowania, które mogło przybrać także postać publicznej prze-
mowy, której klasyczne przejawy odnajdziemy w kazaniach Skargi. W tych kierowa-
nych do panującego i panów wystąpieniach przy odrobinie dobrej woli bez specjalnego 
trudu ujrzymy katolicko-monarchiczny odpowiednik petycji, formułowanej w imieniu 
Boga i wiernych przez wrażliwego społeczno-politycznie księdza, naśladującego staro-
testamentowych proroków, kierujących w imieniu Najwyższego płomienne ostrzeżenia 
pod adresem lubujących się w zbaczaniu z Prawej Ścieżki królów.

Wysłuchiwali oni różnych głosów, niekoniecznie aprobujących postępowanie mo-
narchy oraz jego sług, bowiem „panująca w średniowieczu chrześcijańska nauka o wła-
dzy nie zezwalała królowi na sprawowanie osobistych samodzielnych rządów. Obowiąz-
kiem króla było mieć do pomocy doradców, czyli radę królewską”11. Owa curia regis, 
jeśli miała właściwie wypełniać swoją rolę, powinna podpowiadać władcy „wychodzące 

11 W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, t. I (966–1795), Warszawa 2010, s. 133. Początkowo 
tworzyli ją wybitni, pomagający władcy w odnoszeniu zwycięstw wojownicy. Konstytuowana przez nich 
„starszyzna wojskowa pełni z natury rzeczy czynności rady wojennej przy królu; ponieważ przy podzia-
le zdobyczy i rozdziale ziem podbitych dostaje jej się część uprzywilejowana, podnosi się ona wkrótce 
do stanowiska możnowładztwa [...] Możnowładztwo tworzy ciało doradcze przy osobie monarchy (póź-
niejszy Senat, lub Izbę wyższą), może jednak dojść do zupełnej przewagi w państwie, jak to miało miej-
sce w Anglii XVIII wieku, dając początek właściwej monarchii parlamentarnej”. Z. Balicki, Parlamen-
taryzm. Zarys socjologiczny, [w:] Z. Balicki, Parlamentaryzm. Wybór pism, Kraków 2008, s. 33. Ta 
ewolucja od prastarej przedbitewnej narady ku nowożytnemu zgromadzeniu prawodawczemu przypomi-
na, że „polityka jest przedłużeniem wojny”, w związku z czym leninowskie pytanie кто кого? może być 
rozstrzygane zarówno wśród szczęku broni, jak i na szafocie oraz podczas werbalnych starć. W przypad-
ku Anglii odwieczny spór o umiejscowienie centrum sprawowania władzy, rozstrzygany za pomocą każ-
dej z tych trzech metod, doprowadził do tego, że potomkowie niegdysiejszych królewskich doradców 
osiągnęli przewagę nad monarchami, choć w protokolarno-prawnej warstwie wciąż pozostali sługami 
Korony, niemogącymi oficjalnie nic narzucać Panującemu, do którego wciąż zwracają się z pokornymi 
prośbami, choć de facto dawno już straciły one swój petycyjny charakter, gdyż zazwyczaj chodzi jedynie 
o formalne potwierdzenie postanowionej przez poważną siłę polityczną decyzji.
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naprzeciw społecznym oczekiwaniom” rozsądne posunięcia. Arystokratyczni doradcy 
mieli filtrować docierające do nich z różnych stron sygnały, aby na podstawie własnego 
i familijnego doświadczenia przetwarzać najistotniejsze z nich w takie postulaty, jakie 
będą miały szansę na akceptację oraz nie spowodują szkodliwych następstw, zgodnie 
z dyrektywą primum non nocere. Propozycje tego rodzaju, stanowiące zalążkową wersję 
dzisiejszych inicjatyw ustawodawczych, torowały jednocześnie drogę petycjom w ich 
ściślejszym, upolitycznionym znaczeniu, na które przyszła pora wówczas, gdy doszło do 
bardziej zaawansowanej parlamentaryzacji i demokratyzacji ustroju.

Spostrzegamy zatem, że w polskim modelu państwowości z reguły było inaczej niż 
w ustrojach o nasilonym stopniu jedynowładztwa, gdzie teoretycznie wszyscy poza mo-
nokratą stają się pokornymi suplikantami, skoro poddany absolutnemu władaniu Panu-
jącej Osoby ogół jest pozbawiony praw politycznych. Sprawia to, że jedynymi legitymi-
zowanymi narzędziami powiadamiania Suwerena o oczekiwaniach poddanych jest 
przekazywanie mu „pokornych informacji”, mających zwracać uwagę „dobrego cara” 
na możliwości udoskonalenia systemu poprzez instytucjonalne przekształcenia oraz na 
popełniane w jego imieniu przez złych urzędników nadużycia. Te pierwsze, będące za-
powiedzią petycji w jej nowożytnym rozumieniu, mają raczej merytoryczny charakter, 
wskazując na domniemaną sanację funkcjonującego systemu rządów przez wprowadze-
nie w nim ulepszeń, skutkujących udoskonaleniem modelu, postrzeganego jako zasadni-
czo słuszny, tym niemniej mogący być poddawany modyfikacjom, realizowanym lub nie 
w zależności od nastawienia omnipotentnego Monarchy, któremu nikt nie zabroni nawet 
ograniczenia jego kompetencji, jeśli uzna on, że tak będzie lepiej. Drugi sposób kontak-
towania się z ludnością odnosi się natomiast raczej do spowodowanych brakiem należy-
cie propaństwowej postawy „błędów i wypaczeń” urzędniczej kadry, niepotrafiącej 
sprostać wymaganiom, wynikającym ze wspaniałości Bezalternatywnego Ustroju, po-
trzebującego doskonałych realizatorów, bo przecież „kadry decydują o wszystkim”. Za-
chęcanie ludności do składania skarg na „niegodne sługi”12 z założenia doskonałego 
ukoronowanego Pomazańca powinno mu pomóc w oczyszczeniu aparatu państwowego 

12 Zdarzało się, że docierały one do monarchy, mimo że skarżąca się osoba nie zdobyła się na świadomy 
wysiłek powiadomienia głowy państwa o nieprawidłowościach. Mogła się ona o nich dowiedzieć, jeśli 
gdzieś zabłądziła i nie została rozpoznana, co w epoce poprzedzającej nastanie wielkonakładowych me-
diów jak najbardziej się zdarzało. Bywało, że ciekawi społecznych nastrojów monokraci celowo ukrywa-
li swą tożsamość, aby usłyszeć komunikaty, jakie nie dotarłyby do nich, gdyby nie ukryli godności 
swego urzędu, jak podobno miał zwyczaj czynić kalif buszujący w przebraniu po nocnym Bagdadzie 
Harun al-Raszid. Ci przywódcy, którym nie chciało się urządzać takich eskapad, mogli liczyć na zawar-
tość umieszczanych na drzwiach monarszych zamków skrzynek, do których piśmienni poddani mogli 
wrzucać swoje elaboraty. Jeśli ten przekaz jest prawdziwy, to socjalistyczne urządzenia tego rodzaju czy 
też służące temu samemu celowi zeszyty mają, jak to zazwyczaj bywa z republikańskimi rozwiązaniami, 
jak najbardziej prerepublikańską tradycję.
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z tych, którzy nie stanęli na wysokości zadania i zastąpieniu ich właściwszymi, lepiej 
dostosowanymi do ustrojowych wymogów, ludźmi.

W przypadku przedrozbiorowej, monarchicznej Polski, owa skargowość dość szyb-
ko straciła większe znaczenie, bowiem królewska władza, szczególnie po zwycięstwie 
dogmatu elekcyjności nad dynastyczną zasadą, nie bardzo dysponowała narzędziami, 
które pozwalałaby na puryfikację struktur władania. Wszak w ich obrębie środek ciężko-
ści nieustannie przesuwał się od panującego w stronę parlamentu. Wzmocnienie jego 
pozycji wynikało z akceptowania przez zasiadające na tronie osoby formułowanych 
przez wybijające się wśród rycerstwa, a następnie szlachty, postacie postulatów poli-
tycznych, co skutkowało instytucjonalizacją wieloosobowej legislatywy, formułującej 
następnie kolejne „propozycje nie do odrzucenia” pod adresem Króla Jegomości13.

Tak chyba należy potraktować przedstawione Ludwikowi Węgierskiemu przez jego 
rycerskich poddanych w Polsce warunki spełnienia jego zamiarów odnośnie do zapew-
nienia panowania w Krakowie jego żeńskiej progeniturze. Propozycje zostały przez An-
degaweńczyka przyjęte, po czym schemat powtórzył się wówczas, gdy krakowscy pano-
wie uzależnili swoją aprobatę dla królewskich aspiracji Jagiełły od przyjęcia ich 
propozycji przez niego oraz mającą go poślubić Jadwigę. Mamy więc do czynienia w sy-
tuacjach tego typu ze zbiorowymi wystąpieniami wpływowej grupy, niedysponującej 
sformalizowaną możliwością samodzielnego potwierdzenia swoich zamiarów, do czego 
jest potrzebny, zgodnie z ugruntowanymi przekonaniami, autorytet monarszej rangi. 
Sensu largo jest to zatem popierana przez poważną polityczną siłę petycja, potrzebująca 
do uzyskania normatywnej mocy monarszej sankcji, której panujący może odmówić14. 

13 W Polsce był on traktowany z należną głowie państwa atencją, tym niemniej daleko jej było do charak-
terystycznego dla wschodnich hydrokracji nastroju daleko posuniętej, uniżonej pokory, jaką trzeba było 
zademonstrować przed obliczem Majestatu. Refleks tej aury odnajdziemy w opisie uroczystości otwarcia 
4 maja 1798 r. posiedzenia francuskich Stanów Generalnych, kiedy to „zachowano ceremoniał czasów 
dawniejszych. Deputowani stanów uprzywilejowanych powinni byli przybyć [...] we wspaniałych sza-
tach, deputowani trzeciego stanu w zwyczajnych czarnych płaszczach, i gdy zapytano, czy deputowani 
stanu trzeciego powinni przemawiać klęcząc, usłyszano odpowiedź: tak, jeśli to będzie się podobało 
królowi”. S. Posner, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, Warszawa 1907, s. 9. W stereotypowych 
orientalnych państwowościach, gdzie w zasadzie wszyscy powinni przyjmować przyziemne pozycje 
w obecności Despoty, nie musiał on, zdaje się, rozstrzygać wątpliwości tego rodzaju. Nota bene taka 
cieleśnie emanowana uniżoność jest najbardziej odpowiednia dla przekazywania próśb obdarzanemu 
domniemaniem Wszechmocy podmiotowi, o czym świadczą dalekie od wyprostowanej postawy posta-
cie podczas wielu faz chrześcijańskich czy też muzułmańskich modłów, będących wszak zbiorowym 
zanoszeniem konfesyjnie nacechowanych petycji do Najwyższego.

14 Wynika to z jego pierwotnych, ścisłych związków z całą państwowością, trwających nadal mimo roz-
woju wyspecjalizowanych gałęzi władzy, co nie zmienia jednak, przynajmniej teoretycznie, tożsamo-
ści monarchicznej formy państwa, odznaczającej się nie tylko tym, że „na czele państwa stoi jedna 
osoba, ale także tem, że wszystkie zasadnicze kierunki władzy państwowej: ustawodawcza, rządowa 
i sądowa zależą w większym lub mniejszym stopniu od monarchy. W monarchji parlament nie ma peł-
ni władzy ustawodawczej, tylko współudział w tej władzy. Wszelki projekt ustawodawczy, uchwalony 
przez parlament, musi jeszcze uzyskać «sankcję» monarchy, który może jej odmówić [...] monarcha 
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Warto zauważyć, że wymóg ten obowiązuje także współcześnie, bo przecież po uchwa-
leniu przez ciało prawodawcze ustawy jest ona przekazywana Prezydentowi, nieobcią-
żonemu bynajmniej w RP obligacją automatycznego zatwierdzenia ustawy. W roli pro-
szącego czy też postulanta występuje parlament, którego życzeniu staje się zadość lub 
nie. Co prawda, wymogi dzisiejszej politycznej poprawności nie bardzo pozwalają na 
operowanie nomenklaturą takiego rodzaju, w związku z czym raczej jej nie odnajdzie-
my, tym niemniej, tłumaczony oficjalnie potrzebą rozdziału różnych postaci władania, 
fakt konieczności oficjalnego zwracania się przez zbiorowy ustawodawczy podmiot do 
jednoosobowego „notariusza” o podpis15 wciąż jest wpisany w rodzimy pejzaż prawno-
polityczny, nieróżniący się zresztą pod tym względem od wielu innych państwowości16.

może faktycznie nie korzystać ze swych uprawnień (jak to widzimy np. w Anglji), jednakże prawnie 
przysługuje mu ta wielka władza zawsze”. A. Peretiatkowicz, Państwo współczesne. Wiadomości ogól-
ne. Ustrój polityczny Anglji – Francji – Stanów Zjednoczonych – Rosji sowieckiej – Polski, Lwów–War-
szawa 1935, s. 31. W typowym europejskim królestwie podczas kilkudziesięciu lat, jakie upłynęły od 
napisania tych słów, pozycja głowy państwa uległa osłabieniu wskutek postępującej parlamentaryzacji 
i „premieryzacji” systemów rządów. Nie oznacza to jednak, że tak już pozostanie na zawsze. W przy-
szłości może się zdarzyć, że zniesmaczeni poczynaniami klasy politycznej ludzie zwrócą się do monar-
chy z gorącą prośbą o „ściągnięcie cugli”, argumentując, że „tak dalej być nie może” i, jeśli okoliczno-
ści na to pozwolą, ich życzeniu stanie się zadość, dzięki czemu powtórzy się schemat, jaki u progu 
nowożytności został zrealizowany w przechodzącej od feudalnego parlamentaryzmu do absolutnego 
monarchizmu Europie. Przeprowadzającym sanację monokratą w alternatywnym wariancie zostanie 
jakiś przyszły Cezar, konstruujący czy też restaurujący mieszaną, republikańsko-monarchiczną wersję 
państwowości, aby spełnić modlitwy, sny i błagania porządnych obywateli, szczerze pragnących dobra 
udręczonej przez zły ustrój Ojczyzny.

15 Nie wynika z tego bynajmniej, że nie dochodzi do odwrócenia ról, skutkującego tym, że to głowa pań-
stwa występuje jako podmiot starający się o przychylne stanowisko parlamentu, zwłaszcza wówczas, 
gdy przesyła mu ustawę do rozpatrzenia, po czym wszczyna akcję „urabiania” legislatorów. Nihil novi 
sub sole, w związku z czym byłoby dziwne, gdyby tego rodzaju zabiegi nie były podejmowane w cza-
sach I RP, kiedy to „mógł król oddziaływać na sejmujących drogą ich pozyskiwania przez nominacje, 
nadania czy poprzez naciski, jak np. groźba zwołania pospolitego ruszenia czy po prostu zakaz wypłaty 
diet poselskich”. Mamy tu do czynienia z posunięciami akcentującymi władcze możliwości monarchy, 
który nota bene nie występował wobec ciała ustawodawczego jako zewnętrzna instancja, bowiem „król 
był istotnym, praktycznie często decydującym czynnikiem w obrębie sejmu”. A. Wyczański, Polska 
w Europie XVI stulecia, Warszawa 1973, s. 133. W zmienionej sytuacji polityczno-ustrojowej utrzymano 
zatem stary schemat króla otoczonego członkami swojej rady, przedkładającymi mu najróżniejsze pro-
pozycje. Wraz z konstytucjonalizacją i parlamentaryzacją systemu prawnopolitycznego monarsza akcep-
tacja dla nich stawała się coraz bardziej formalna, tym niemniej została utrzymana, a w wielu republi-
kach głowy państwa uzyskały nawet możliwość sprzeciwiania się stanowisku parlamentu.

16 W wielu republikach głowa państwa dysponuje realnym prawem zawieszającego weta, mogącym spra-
wiać, że życzeniu parlamentarnej większości nie stanie się zadość, jeśli opozycja okaże się być na tyle 
liczna, że w próbującym obalić prezydencki sprzeciw wotowaniu nie uda się zebrać wymaganej liczby 
głosów, wskutek czego oficjalnemu postulatowi legislatywy nie stanie się zadość. Z tego względu to 
właśnie we współczesnych niemonarchicznych państwach napotkamy sytuacje, przypominające tę, jaka 
zaistniała w Anglii podczas panowania Karola I Stuarta, kiedy to „Parlament 1628 r., wybrany w nastro-
ju oburzenia, postanowił przywołać króla do poszanowania praw królestwa. Ułożył on słynną Petycję 
Praw [...] stanowiącą nowe potwierdzenie, wyraźniejsze, tego, co uważano za podstawy Wielkiej Karty 
[...] Król długi czas się wahał (...) Koniec końców odpowiedział, jak tego chciał Parlament: «Soit droit 
fait comme est desiré», i Petycja stała się jednym z podstawowych praw królestwa”. A. Maurois, op. cit., 
s. 306. W naszych czasach, nawet jeśli prezydent oprze się naciskom legislatywy i „postępowej opinii 
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W starej, przedrozbiorowej Polsce, gdy przybrała ona postać expressis verbis elek-
cyjnej monarchii, w roli prawnopolitycznych penitentów najwyższej rangi występowali 
kandydaci do tronu, zmuszeni do starań o poparcie tłoczącego się na polach podwar-
szawskiej Woli szlacheckiego narodu politycznego, którego głosy były kupowane mniej 
lub bardziej możliwymi do spełnienia obietnicami, rozsiewanymi przez przymilających 
się do wyborców pretendentów17. Gdy udawało im się wygrać elekcję, to stawali przed 
koniecznością uroczystego potwierdzenia, że Artykuły henrykowskie oraz Pacta con-
venta będą przez nich respektowane w całej rozciągłości, co oznaczało, że godzą się na 
konieczność uznawania prawnopolitycznej mocy przekształconych w przepisy zbiorów 
ustrojowych postulatów tych spośród swoich poddanych, którym przysługiwały prawa 
obywatelskie18. Gdy wydawało im się, że „źle się dzieje w państwie polsko-litewskim”, 
sięgali po środek nacisku na panującego i otaczających go panów, wyrażający średnio-
wieczną koncepcję ius resistendi, czyli możliwość stawienia oporu złej władzy. Nadwi-
ślańską inkarnacją tej idei były konfederacje, zapowiadające dwudziestowieczne oby-
watelskie nieposłuszeństwo. W obu przypadkach warunkami zakończenia protestu jest 
spełnienie sformułowanych przez zbuntowaną grupę postulatów, zmierzających natural-
nie do ustrojowej sanacji. Mogą one być potraktowane jako zbiorowe skargi, popierane 
zdecydowanymi działaniami zdesperowanych obywateli.

W indywidualnym wymiarze najbardziej wyrazistym środkiem politycznopraw-
nym, jaki przysługiwał krytycznie nastawionej względem poczynań władz osobie było 
liberum veto, czyli „prawo wolnego głosu i wolnego sprzeciwu”, upoważniające „posła 

publicznej”, to może zostać przegłosowany, tym niemniej to właśnie do niego ciało ustawodawcze wciąż 
przesyła odpowiedniki Petycji Praw, wchodząc w ten sposób, niezależnie od tego, czy generalnie ma wię-
cej kompetencji od głowy państwa, w rolę zabiegającego o zrealizowanie własnego interesu petenta.

17 Często te starania nie miały wpływu na wynik wyborów, jako że „wolne elekcje w Polsce, mimo całej 
agitacji, nacisków i korupcji, były w dużej mierze zdeterminowane preferencjami szlachty dla uprzednio 
panującej szlachty i jej przedstawicieli”. A. Wyczański, op. cit., s. 141. Jednakże nawet w przypadku 
elekcji, których rezultat był wiadomy z góry, sam fakt konieczności ich przeprowadzania sprawiał, że 
najstarszy syn poprzedniego panującego był zmuszany ubiegać się o tron i obejmował stanowisko dopie-
ro po werdykcie zewnętrznego względem niego bytu, orzekającego po wpłynięciu do niego formalnej 
propozycji, przypominającej o tym, że żelazne reguły prawa dynastycznego ustępowały przed wizją ne-
gocjacyjnej umowy społecznej, zmuszającej do zabiegania o względy udzielających oddolnej legitymi-
zacji poddanych.

18 Teoretycznie istnieje nomenklaturowa sprzeczność między statusem poddanego a obywatela. Tym nie-
mniej przedrozbiorowa Rzeczpospolita, mimo że na warszawskim tronie zasiadał pomazaniec, była 
w dużej mierze przesycona niemonarchicznymi fluidami, co sprawia, że niejednokrotnie określa się ją 
mianem koronowanej republiki, w której ozdobieni szlacheckim klejnotem członkowie narodu politycz-
nego bynajmniej nie przypominali mieszkańców hydrokracji lub zbliżonych do niej charakterem pań-
stwowości, z założenia pozbawionych politycznych praw. Nad Wisłą mawiano, że „szlachcic na zagro-
dzie równy wojewodzie”, a status wojewody nie był jakoś drastycznie oddalony od tego, jaki miał 
monarcha, które to określenie traciło sporo ze swego pierwotnego znaczenia, skoro jego państwo nosiło 
nazwę akcentującą narodowo nacechowaną wspólnotowość, co zachęcało do przydawania coraz więk-
szego znaczenia reprezentatywnemu dla ogółu parlamentowi.
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sejmowego do protestu wobec podejmowanych na sejmie uchwał i tym samym do ze-
rwania jego obrad”19. W tym wypadku mamy do czynienia z rozwiązaniem, zapowiada-
jącym typową przede wszystkim dla Szwajcarii instytucję bezpośredniego ludowładz-
twa, jaką jest weto ludowe, stanowiące pendant do inicjatywy obywatelskiej, 
przedstawianej w literaturze przedmiotu jako prawo genetycznie powiązane z petycją20. 
Trzeba pamiętać też o tym, że inicjatywa obywatelska nawiązuje do niegdysiejszych 
instrukcji poselskich21, których spisywanie i zaprzysięganie przez wybieranego na po-
siedzeniu sejmiku posła sprawiało, że występował on w roli „przekaziciela życzeń pro-
wincjonalnego elektoratu”, formułowanych niejednokrotnie w zdecydowanie postula-
tywnej formie22 i tak właśnie miał je przedstawiać parlamentarzysta. Wynikało z tego, że 

19 W. Uruszczak, op. cit., s. 219. Tak piorunujący skutek sprzeciwu pojedynczego parlamentarzysty wyni-
kał z obowiązywania dogmatu unanimitas, podniesionego do rangi obdarzonej najwyższą mocą jury-
dyczną ówczesnej zasady ustrojowej, skoro „za prawo kardynalne przyjęto zasadę jednomyślności gło-
sowania we wszystkich ważniejszych sprawach. Większość głosów została dopuszczona jedynie 
w sprawach mniej istotnych”. D. Makiłła, Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008, s. 77. W ważniej-
szych kwestiach też obowiązywała większość, tyle że maksymalna. Mniejszość, podobnie jak większość, 
nie mogła przeforsować swoich propozycji, co oznaczało zrównanie ich w prawach, ale nie zakwestio-
nowano pojęcia większości, integralnie związanego z wszelakimi głosowaniami.

20 „Inicjatywa ludowa jest niezaprzeczenie zarodem waśni [...] Obywatelom nie zbywa na środku, uznanym 
przez wszystkie wolne społeczeństwa i całkiem wystarczającym, gdy trzeba zwrócić uwagę prawodawcy 
na pożądane a uprawnione reformy. Tym środkiem jest prawo zanoszenia petycyj do izb. Petycja, żądają-
ca uchwalenia nowej ustawy, zaopatrzona w ogromną liczbę podpisów, mocą swej logiki wewnętrznej 
wywiera nieodparty wpływ na zgromadzenia prawodawcze, o ile nie tchnie owo żądanie przesądem gmin-
nym”. Wszakże „w demokracji szwajcarskiej petycja do władzy prawodawczej przybrała nową, nakazu-
jącą formę; stała się inicjatywą ludową. Lecz tem samem przekształciła się ona w prawo polityczne, 
albowiem podpisy wymagane do postawienia jej na porządku dziennym, mogą pochodzić tylko od wybor-
ców politycznych”. A. Esmein, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2013, s. 342 i 434. Spostrzegamy tu 
prawidłowość, polegającą na rozszerzaniu przysługujących jednostce praw na większą grupę.

21 Stają się one modne w XVI w. Jeszcze „za Jana Olbrachta stan szlachecki, świadom swej siły i solidar-
ności, uważał snadź za zbyteczne krępować wolę pełnomocników i przeszkadzać im [...] Posłom na sejm 
1496 r. udzielił zupełnej mocy stanowienia”. W. Konopczyński, Liberum veto. Studium porównawczo-
historyczne, Kraków 2002, s. 141. Zwycięstwo w walce z przeciwnikami rozwoju parlamentaryzmu 
sprawiło, że na pierwszy plan wysunęli się wewnętrzni wrogowie w postaci przekształcającego się 
w szlachtę rycerstwa z innych dzielnic. Zwykli wyborcy zaczęli się obawiać, że ich reprezentanci zaczną 
się porozumiewać z przedstawicielami innych prowincji dla realizacji niekoniecznie zgodnych z intere-
sami ich elektoratu zamiarów. Rozpowszechnienie instrukcji wzmocniło osłabiony po integracyjnych 
sukcesach ostatnich Piastów na tronie terytorialny partykularyzm i utrudniło powstawanie nowożytnych 
stronnictw politycznych.

22 Posłowie otrzymywali „zazwyczaj ogólny spis powierzonych sobie spraw, zatytułowany: «artykuły na 
sejm», «elekcja posłów», «instrukcja» lub jeszcze inaczej [...] Niezależnie od swych niejednolitych 
i różnorodnych form owe dokumenty z reguły zawierały: określenie postawy sejmiku wobec kwestii, 
wskazanych w legacji królewskiej; listę własnych postulatów sejmiku o znaczeniu publicznym oraz 
lokalnym (również postulatów osobistych); dane o pełnomocnictwach poselskich”. A. Sucheni-Gra-
bowska, Sejm w latach 1540-1586, [w:] J. Michalski (red.), Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, 
[w:] Historia Sejmu polskiego, t. I, Warszawa 1984, s. 144. Z opisu tego wynika, że sprawy osobiste nie 
były precyzyjnie oddzielane od publicznych, gdyż najwidoczniej nie wyrobiło się jeszcze przekonanie 
co do konieczności separacji tych dwóch sfer, co nota bene nie jest do końca możliwe, bo przecież naj-
bardziej nawet związany z państwem funkcjonariusz nie przestaje być odrębnym od innych człowie-
kiem. Owo splątanie kwestii ogólnych z prywatnymi jak najbardziej występuje w wielu współczesnych 
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w przypadku, gdy parlamentarna większość zajmowała sprzeczne z nimi stanowisko, 
poseł miał moralny obowiązek sprzeciwić się podjęciu rozstrzygnięcia niezgodnego 
z expressis verbis wyrażoną wolą ludzi, którzy mu zaufali. Wcielał się zatem w rolę 
„rzecznika praw uciskanej mniejszości”, a jego veto miało znaczenie wypowiadanej 
w jej imieniu „skargi na poczynania naruszające istotne, przysługujące od dawna lokal-
nej społeczności wolności”. Było to zatem pośrednie weto ludowe, przedsiębrane zanim 
jeszcze nieodpowiadające części ludności postanowienie zostało zaaprobowane przez 
debatujące nad nią prawodawcze ciało, szanujące tradycyjną zasadę jednomyślności, 
będącą skuteczną zaporą przeciw dyktaturze większości. Na jej drodze stawał sprzeciw 
pojedynczego parlamentarzysty, upoważnionego przez grupę ziomków do składania bę-
dącego skargą na niewłaściwe postępowanie większości protestu. Posłużenie się tym 
narzędziem parlamentarnej walki miało nie dopuścić do tego, aby wyborcy kontestatora 
poczuli się zmuszeni do użycia radykalnego środka w postaci konfederacji, która jedna-
kowoż była obosieczną bronią, skoro w zwoływanym pod jej węzłem sejmie przestawa-
ła świecić „źrenica szlacheckiej wolności”, jako że na parlamentarnych posiedzeniach 
tego rodzaju protest pojedynczego posła nie doprowadzał do zerwania obrad, co spra-
wiało, że „tyrańska większość” mogła przeforsować swoje racje.

Liberum veto, mimo że zostało poddane w późniejszych czasach ostrej krytyce, nie 
zniknęło zupełnie z polskiej parlamentarnej sceny, choć w naszych czasach podczas 
zbiorowych głosowań dopiero całkiem spora mniejszość może skutecznie sprzeciwić się 
dominacji większości. Tym niemniej wyrażający jej interesy ministrowie mogą być nę-
kani przez opozycyjnych parlamentarzystów za pomocą opinii i dezyderatów, będących 
„przeniesionymi na teren legislatywy petycjami”. Posłowie mogą być zachęcani przez 
swój elektorat do wystąpień tego rodzaju i w takich przypadkach mamy do czynienia 
z przywoływaniem tradycji sejmikowych instrukcji23, obligujących tych, którym je wrę-
czano, do protestowania przeciwko zamachom na zawarte w nich ustalenia, które mo-
głyby zostać przehandlowane wówczas, gdyby parlamentarzyści wdali się w negocjacje 

przejawach petycyjności, co potwierdza na polskim gruncie ich historyczny związek z wręczanymi 
onegdaj posłom instrukcjami.

23 „W zasadzie poseł był reprezentantem woli wyborców [...] Powoływanie się na instrukcje, zasłanianie się 
ich zakazami czy nakazami było zjawiskiem powszechnym na wszystkich sejmach epoki saskiej. Często 
posłowie zaprzysięgali stosowanie się do instrukcji. Padały też głosy, iż nie można podejmować uchwał 
w sprawach, co do których nie ma wzmianek w instrukcjach. Sejmiki zaś produkowały zalecenia swym 
wybrańcom w niezwykłej obfitości [...] Było to zjawisko znamienne dla mentalności ówczesnego społe-
czeństwa, które przywiązywało wielką wagę przede wszystkim do zamanifestowania swoich dezydera-
tów [...] Stale pojawiały się w instrukcjach narzekania na złe funkcjonowanie sądów, uzurpacje ducho-
wieństwa [...] Pełno było zaleceń w sprawach lokalnych, a przede wszystkim prywatnych”. J. Michalski, 
Sejm w czasach saskich, [w:] J. Michalski (red.), op. cit., s. 309. Okazuje się, że w kolejnej Rzeczypo-
spolitej mamy do czynienia z podobnymi problemami, jak w przedrozbiorowej. Narzekanie jak było ty-
pową cechą polskiej mentalności, tak dalej nią pozostało, a dezyderaty nadal są demonstracyjnie manife-
stowane, tyle, że z sejmikowego poziomu zostały przeniesione na sejmowy.
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ze swoimi kolegami z innych ziem, przed czym miał zabezpieczać warunkowo-limita-
cyjny charakter instrukcji, wyrażany formułą „do niczego nie przystąpić”24, gdyż grozi-
łoby to sprzeniewierzeniem się otrzymanym od uczestników sejmiku dezyderatom, trak-
towanym niezwykle poważnie25.

Realizujący je parlamentarzysta wygłaszał na posiedzeniach niższej izby legislaty-
wy oralne oświadczenie, gdy mógł liczyć na oparcie wśród części posłów. „Jeżeli nato-
miast, co było nierównie częściej, poparcia takiego nie mógł się spodziewać, a rozżalo-
nym stanom nie śmiał patrzeć w oczy – to uciekał «na Pragę», uprzednio 
zadokumentowawszy swój protest”26. Jeśli przyjmiemy, że petycja w swej klasycznej 
formie jest formułowanym na piśmie stanowiskiem, przedstawianym instytucjom spra-
wowania władzy, które namawia się do podjęcia przez nie lub zaniechania określonych 
czynności, to mamy gnoseologiczną podstawę, aby w tych parlamentarnych sprzeci-
wach dostrzec nasiloną potężną dawką skuteczności petycyjność.

Podsumowanie3. 

Paraliżująca parlamentarne poczynania moc „indywidualnego postulatu nie do od-
rzucenia” została złamana przez „konstruktywnie skonfederowany” Sejm Czteroletni. 
Umożliwiło to uchwalenie Konstytucji 3 Maja pomimo gorących protestów niemogącego 
już skutecznie posłużyć się liberum veto zwolennika Starego Ładu, apelującego drama-
tycznie podczas parlamentarnej debaty do monarchy, aby powstrzymał reformatorskie 

24 W. Konopczyński, op. cit., s. 219. Miała ona uniemożliwiać posłom odchodzenie od woli wyborców na 
rzecz „podejrzanych knowań” z „czyhającymi na szlacheckie wolności zwolennikami absolutum domi-
nium”.

25 Wynikało to z tego, że postrzegano je jako spisany vox populi, kształtowany zazwyczaj przez życzenia 
magnatów, niejednokrotnie zmuszanych przez okoliczności do przyjmowania pozy grzecznie proszące-
go o zgodę szlachty postulanta, bowiem „im [...] mniejsze były posiadłości magnackie, tym głos szlach-
ty był lub mógł być swobodniejszy; chcąc ją pozyskać trzeba było zjawić się wśród niej lub zwrócić się 
z listem, prosząc o włączenie w treść instrukcji życzliwych postulatów”. H. Wisner, Najjaśniejsza Rzecz-
pospolita. Szkice z dziejów Polski szlacheckiej XVI–XVII wieku, Warszawa 1978, s. 60. Tłumiący swą 
rodową pychę arystokraci postępowali zgodnie z maksymą тише едешь, дальше будешь, nakazującą 
ubieranie się w togę pozornej pokory, umożliwiającą drobniejszym panom-braciom zaspokojenie próż-
ności czy też stanowej godności poprzez udzielenie „łaskawej zgody na uprzejmą prośbę”, dzięki czemu 
podpierano oficjalną fasadę egalitarnej demokracji szlacheckiej.

26 „Sprzeciwy, protesty pisemne, składane na sejmach i po sejmach przez sejmiki, frakcje i jednostki, po-
częły się równie wcześnie, jak przykłady opuszczania sali przez niezadowolonych”. W. Konopczyński, 
op. cit., s. 224. Mamy tu do czynienia z potwierdzeniem szerokiego rozpowszechnienia się wśród szlach-
ty sztuki pisania, niegdyś zasadniczo opanowanej jedynie przez kler. Wzrost wykształcenia szedł w parze 
z rozszerzaniem się politycznego narodu, niegdyś pokrzykującego na wiecach lub czyniącego tam tu-
multy. W późniejszych czasach parlamentarnej Rzeczypospolitej oprócz tych pradawnych, wciąż stoso-
wanych środków politycznej ekspresji, doszedł jeszcze mniej ulotny instrument wywierania nacisku, 
sprzyjający precyzyjniejszemu wyrażaniu stanowiska, co w pewnym stopniu sformalizowało przedro-
zbiorową prawnopolityczną kulturę oraz zwiększyło możliwości poznania szczegółów niegdysiejszych 
wydarzeń, stanowiących przecież zapowiedź istniejących dzisiaj rozwiązań. 
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zapędy. Król jednakże przyłączył się do większości sejmowej, co skutkowało, jakżeby 
inaczej, sygnowaną w Targowicy konfederacją, której animatorzy zwrócili się z prośbą do 
traktatowej gwarantki szlacheckiej demokracji, jaką była Katarzyna II. Imperatorowa 
życzliwie potraktowała zażalenie na zamach stanu, co sprawiło, że ruszyła lawina wyda-
rzeń, jaka niebawem doprowadziła do upadku „proszącej się o zgubę Rzeczypospolitej”.

Według dość zgodnej opinii historyków, finis Poloniae został spowodowany „rady-
kalnym przedemokratyzowaniem”, wynikającym z nadmiernego przywiązania do indy-
widualnych swobód, krzewiącego się bujnie kosztem zaniku poczucia politycznych obo-
wiązków. Powodowało to, że nawet jeśli pojawiały się projekty usprawnienia 
funkcjonowania systemu, to tego typu inicjatywy nie miały szans na „przepchanie przez 
Sejm” z powodu konserwatywnej inercji parlamentarzystów, bojących się przemian, 
których groźba była zażegnywana dzięki „źrenicy szlacheckiej wolności”, co powodo-
wało, że dolce far niente trwało nadal bis zum bitteren Ende.

Filozofia nadwiślańskiej „koronowanej republiki” nie zachęcała zatem do realizacji 
paradygmatu konstruktywnego krytykowania, stanowiącego doktrynalne podłoże no-
wożytnej petycyjności. Ma ona dobre warunki do rozwoju tam, gdzie dopuszcza się 
opcję melioracji niepozbawionego wad systemu. W I Rzeczypospolitej communis opinio 
ówczesnych moralnych autorytetów nie aprobowała takiej potrzeby, w związku z czym 
istniejące wówczas odpowiedniki zasadniczo nieistniejącej w słownikowym kształcie 
petycji spełniały odwrotną rolę niż ona, albowiem takie było zapotrzebowanie społeczne 
przedrozbiorowego narodu politycznego. Zapewne nie było ono identyczne z nastrojami 
mieszczan i chłopów, których dążność do uzyskania większych wpływów mogłaby do-
prowadzić do ukształtowania się naszej wersji petycyjności, ale zostali oni na kilka wie-
ków pozbawieni politycznych praw i nie przeszkadzali dobrze urodzonym Lechitom 
w „trwaniu na z góry upatrzonych pozycjach” bez przejmowania się jałowymi narzeka-
niami łyków, pozbawionymi prawnopolitycznego znaczenia, bo przecież filipiki Skargi 
bynajmniej nie spowodowały rozkwitu zinstytucjonalizowanej skargowości.
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Uwagi wprowadzające1. 

W ścisłym tego słowa znaczeniu, formalnoprawnego petycjonizmu, rozumianego 
jako umieszczenie w pozytywnoprawnym systemie jurydycznym instytucji petycji, no-
szącej właśnie taką nazwę i mającej znamiona dość powszechnie przydawane jej w no-
wożytnej prawnopolitycznej nomenklaturze1, w I RP nie było. Dlatego też podczas two-
rzenia konstytucyjnej petycyjności kolejnej Rzeczypospolitej nie korzystano z dorobku 
poprzedniej, sięgając zamiast niego po istniejący w zachodnim konstytucjonalizmie 
wzorzec, ochoczo przenoszony, podobnie jak wiele innych rozwiązań, do rodzimej usta-
wy zasadniczej. Jak pokazała politycznoprawna historia, nie gwarantowało to bynaj-
mniej trwałej obecności implementowanej konstrukcji w stanowionym przez rodzimego 
ustrojodawcę Ius Supremum, gdyż w Konstytucji kwietniowej zabrakło miejsca dla pe-
tycji, uznanej za część nadmiernie obciążającego poprzednie Najwyższe Prawo „demo-
liberalnego bagażu”, którego trzeba się pozbyć dla urzeczywistnienia prawnopaństwo-
wej sanacji2.

1 W średniowieczu wykształcone osoby kojarzyły to określenie przede wszystkim z odnoszącym się do 
filozoficznych dociekań zwrotem petitio principii, opisywanym jako „domaganie się (przedstawienia) 
początku (dowodu); błąd logiczny polegający na przyjmowaniu tezy, której ma się dopiero dowieść, za 
jedną z przesłanek dowodu”. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, War-
szawa 1989, s. 392. Taki „błąd logiczny” odnajdziemy w typowej petycji naszych czasów, która zazwy-
czaj zawiera oczywistą dla tworzącego ją podmiotu tezę, niewymagającą zbyt obszernego dowodzenia, 
nieoczekiwanego specjalnie przez adresata, który „wie swoje” i w odpowiedzi co najwyżej powoła się na 
jakiś przepis bez głębszego rozstrzygania, czy norma ta jest dostatecznie uzasadniona (udowodniona). 
Nie mamy wszak w sprawach tego rodzaju do czynienia z filozoficznie pogłębioną argumentacją, a ra-
czej z przedstawianiem „zupełnie oczywistych, nie wymagających specjalnego udowadniania” racji.

2 Pamięć niej nakazuje uznać, że trąci przesadnością kategoryczne deklarowanie, iż „mocno zakorzenio-
nym, nie tylko w polskim konstytucjonalizmie, ale i w ustawodawstwie innych państw demokratycz-
nych jest prawo do składania petycji”. J. Juchniewicz, M. Kazimierczuk, Wolności i prawa polityczne, 
[w:] M. Chmaj (red.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2008, s. 146. Wykorzenienie petycjonizmu z konstytucyjnego gruntu w latach trzydziestych minionego 
stulecia nie wymagało jakichś herkulesowych wysiłków, co skłania do cierpliwego odczekania do-
brych kilkudziesięciu lat, a najlepiej paru wieków, aby z całym przekonaniem formułować tego rodza-
ju zaklęcia, których zapewne by nie było, gdyby rzeczywiście petycyjność solidnie tkwiła w rodzimej 
prawnopaństwowej rzeczywistości.
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Petycyjność w Konstytucji marcowej2. 

W przeciwieństwie do intensywnie przepojonej „prawoczłowieczym” paradygma-
tem współczesnej ustawy zasadniczej jej odpowiednik z lat dwudziestych minionego 
stulecia odzwierciedla bardziej republikańskie nastawienie, akcentujące przede wszyst-
kim konieczność dbania przez wszystkich współobywateli o Wspólne Dobro, jakim ma 
być Rzeczpospolita. Przejrzystym wyrazem zawarcia obecności tego przesłania w Kon-
stytucji marcowej jest to, że na jej stronicach „przed prawa obywatelskie wysunięto 
obowiązki”3. Pamiętając o tym, że takie nastawienie nakazuje cum grano salis traktować 
wyniesione na konstytucyjny piedestał prawa podmiotowe, nie wypada jednakże zupeł-
nie ich ignorować4, skoro nie uczynił tego nawiązujący „do wzorów przyjętych w demo-
kratycznych państwach kapitalistycznych”5 ustrojodawca6, który nie omieszkał w gronie 
fundamentalnych praw i wolności umieścić możliwości „wnoszenia pojedynczo lub 
zbiorowo petycji do wszelkich ciał reprezentacyjnych i władz publicznych, państwo-
wych i samorządowych” (art. 107).

Umieszczenie w Ustawie Zasadniczej tej instytucji nie powinno specjalnie dziwić, 
jako że jest ona zaliczana do tradycyjnych konstytucyjnych praw człowieka i obywatela7, 

3 S. Krukowski, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r., [w:] M. Kallas (red.), Konstytucje Polski. 
Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, t. II, Warszawa 1990, s. 108. Pogląd ten 
aktualnie cieszy się znacznie mniejszą popularnością, gdyż wybitnie utrudnia możliwości osobniczej 
samorealizacji, której przyznaje się szczególne znaczenie, co jest znamiennym signum temporis, wybit-
nie utrudniającym wszelkie kolektywne poczynania, tym niemniej wciąż cytuje się wypowiedź Johna 
Kennedy’ego, apelującego: „Nie pytaj, co twoja Ojczyzna zrobiła dla ciebie, zastanów się raczej, co ty 
zrobiłeś dla Niej!”. W tym cytacie ewidentnie pobrzmiewa starorzymska apologia poświęcania się dla 
ogółu, obecna choćby w wiekopomnym przesłaniu dulce et decorum est pro patria mori.

4 Trudno doszukać się takiego nastawienia w pisanych z prodemokratycznych pozycji opracowaniach. 
Raczej odnajdziemy w nich, wbrew intencjom twórców Najwyższego Prawa, lekceważenie albo wręcz 
pomijanie obowiązków, których nie odnajdziemy w np. takim ujęciu zagadnienia: „Konstytucja zawiera-
ła szeroki katalog praw obywatelskich oraz otwierała możliwości dalszej demokratyzacji stosunków”. 
A. Czubiński, Historia Polski XX wieku, Poznań 2012, s. 131. Zapewne miałaby się ona wyrażać w roz-
krzewianiu praw obywatelskich, w tym zawartej w „konstytucyjnym pakiecie” petycyjności, ale „złośli-
wa Historia” chciała inaczej, gdyż widocznie „żarliwa prośba pod Jej adresem o dalszą, konsekwentną 
demokratyzację RP” nie została sformułowana w wystarczająco przekonujący sposób.

5 A. Ajnenkiel, Ustrój polityczny II Rzeczypospolitej, [w:] A. Garlicki (red.), Z dziejów Drugiej Rzeczypo-
spolitej, Warszawa 1986, s. 124.

6 Był za to doceniany również po powojennej transformacji ustrojowej, o czym dobitnie świadczy to, że 
nawet w wyrażającej samym swoim tytułem krytyczne stanowisko względem pierwszej Ustawy Zasad-
niczej Odrodzonej Rzeczypospolitej monografii czytamy, iż „Konstytucja z 1921 r. zawarła w swym roz-
dziale piątym dość szeroki k a t a l o g  p r a w  i  w o l n o ś c i  o b y w a t e l s k i c h ”. A. Gwiżdż, Bur-
żuazyjno-obszarnicza Konstytucja z 1921 roku w praktyce, Warszawa 1956, s. 265. Ostatecznie mimo 
skonstatowanego przez badacza „reakcyjnego odchylenia” ów jurydyczny fundament II RP został reak-
tywowany przez Manifest Lipcowy jako przejaw, co prawda, wypaczonego, ale jednak ludowładztwa, 
w przeciwieństwie do obrzuconej anatemą przez komunistów autorytarnej Konstytucji kwietniowej.

7 Rodzimy teoretyk zauważa, co prawda, że „wbrew oczekiwaniom nie można skonstruować wyczerpują-
cego zestawu praw tradycyjnych, który zawierałyby konstytucje”, po czym jednak podejmuje się „okre-
ślić katalog podstawowych praw występujących najczęściej. Do nich należy według niego zaliczyć: 
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będąc obecną w europejskiej przestrzeni prawnopolitycznej, począwszy od traktowanej 
jako sensu largo pierwsza angielska konstytucja Wielkiej Karty Swobód, w której król 
Jan Bez Ziemi dał w 1215 r. innym suwerenom przykład do naśladowania w postaci 
uznania prawa swoich poddanych do kierowania pod jego adresem petycji8. Na Konty-
nencie odnajdujemy petycyjność w XIV-wiecznej Francji, gdzie Stany Generalne „po-
siadały od XIV w. prawo do przedstawiania monarsze petycji i zażaleń (cahiers de do-
léances) dotyczących naprawy urządzeń państwowych i bezprawia królewskiej 
administracji”9. W postfeudalnej emanacji uprawnienie to ujawnia się podczas Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej10, zachowując swą prawnopolityczną tożsamość, wyrażoną 
w 1791 r. na posiedzeniu Konstytuanty przez Chapeliera w następujący sposób: „P r a -
w o  p e t y c y j  jest to prawo, pozwalające o b y w a t e l o w i  czynnemu przedstawiać 
ciału prawodawczemu, królowi, administracji swe życzenia w sprawach zarządu i orga-
nizacji”11. Te zachęty do kultywowania petycyjności wywarły odpowiednie wrażenie, 

a) prawo do życia, b) wolność osobistą, c) prawo do własności, d) wolność sumienia i wyznania, e) nie-
naruszalność mieszkania, f) tajemnicę korespondencji, g) swobodę wyboru miejsca pobytu, h) wolność 
słowa, i) wolność prasy, j) wolność nauczania, k) prawo zrzeszania się, l) prawo do zgromadzeń, m) pra-
wo petycji, n) prawa wyborcze, o) prawo do sprawiedliwego opodatkowania”. Z. Kędzia, Burżuazyjna 
koncepcja praw człowieka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 311.

8 W. Orłowski, Prawo składania petycji, wniosków i skarg, [w:] W. Skrzydło (red.), Wolności i prawa po-
lityczne, Kraków 2002, s. 149.

9 P. Kuczma, Prawo petycji, [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności 
i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014, s. 501.

10 Z pewnością miała ona pewien wpływ na twórców Konstytucji 3 Maja, ale sądząc po jej treści nie był 
jakoś szczególnie silny, czemu trudno się specjalnie dziwić, bo przecież warszawska elita polityczna 
musiała liczyć się z dominującymi wśród szlacheckich mas konserwatywnymi nastrojami. W XX stule-
ciu było już inaczej, w związku z czym duch nadsekwańskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela 
tchnie ze stron Konstytucji marcowej, której autorzy con amore korzystali z ustrojowych rozwiązań fran-
cuskiej III Republiki, co skłoniło rodzimego badacza do nieco patetycznego uznania, że „Konstytucja 
marcowa, kształtując koncepcję indywidualistyczną statusu obywatela w państwie, nawiązywała do 
szczytnych idei konstytucjonalizmu demokratycznego”. R. Mojak, Ewolucja polskiego konstytucjonali-
zmu w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] A. Korobowicz (red.), Zarys dziejów konstytucjonalizmu polskie-
go, Lublin 1996, s. 71. Demokracja jest raczej plebejską, a zatem przyziemną ideą, ale być może synteza 
uzyskana wskutek połączenia jej z wysoko mierzącym po to, aby skonstruować Najwyższe Prawo, kon-
stytucjonalizmem co nieco ją uwzniośla. Z drugiej strony, można przyjąć, że sam fakt teoretycznego 
podniesienia Ludu do rangi Suwerena unosi go doktrynalnie w jakieś niemal metafizyczne rejony, ale co 
z tego, jeśli w ustrojowej praktyce współkonstytuujące ten zbiorowy byt przeciętne jednostki z natury 
rzeczy muszą się kontentować zajmowaniem podrzędnych stanowisk w społeczno-politycznej hierarchii, 
potwierdzeniem czego jest instytucja petycji, przypominająca o tym, że – podobnie jak w każdej odmia-
nie państwowości – również w demokracji są ci, którym legislacja łaskawie przyzwala na „zawracanie 
głowy zapracowanym funkcjonariuszom Rzeczypospolitej” oraz owi „pracujący na państwowym” wła-
śnie obywatele, odrywani od ważnych zadań ogólnopaństwowych wskutek konieczności urzeczywist-
niania petycyjności, zazwyczaj przejawiającej się w „pięciorzędnych błahostkach”.

11 A. Esmein, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2013, s. 433. Zwraca uwagę przedstawianie petycji jako 
życzeń, kojarzących się z roszczeniowością, wynikającą z przekonania co do własnej racji, która powin-
na zostać uwzględniona. Mielibyśmy zatem do czynienia raczej ze śmiało wysuwanymi postulatami niż 
z nieśmiałymi prośbami, całkowicie przerzucającymi ciężar rozstrzygnięcia na obdarzonego władczo-
ścią adresata, cieszącego się niepodważalnym autorytetem, co sprawia, że z założenia każda jego decyzja 
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co sprawiło, że naśladujące brytyjski precedens normy znajdowały się w spisach praw 
i wolności, umieszczanych zbiorowo na Starym Kontynencie w państwowoprawnych 
aktach najwyższej rangi począwszy od 1831 r.12, przy czym prawo petycji stało się typo-
wym elementem takich zestawów13, naśladujących pod tym względem „wiekopomnie 
znamienitą” angielską Ustawę o prawach z 1689 r.14.

Wypada zatem uznać, że uwzględnienie w 1921 r. przez polskiego ustrojodawcę 
petycyjności należy potraktować jako zachowanie wynikające z chęci dostosowania tre-
ści rodzimego aktu prawnego najwyższej rangi do umownego euroamerykańskiego 
prawnopolitycznego standardu, jakim powinna być przeniknięta Magna Charta. Napisa-
na na potrzeby Odrodzonej Rzeczypospolitej Konstytucja została umieszczona w demo-
liberalnym paradygmacie. Opierał się on na przekonaniu o dobroczynnych skutkach 
tego, „że rewolucja francuska wysunęła hasła emancypacji jednostki i jej wyzwolenia się 
spod przemożnego wpływu państwa”15, opartego w efekcie na założeniu wpływającej na 

jest słuszna. Natomiast w przypadku tożsamościowo życzeniowej petycji nieuwzględnienie stanowiska 
jej domniemanie głęboko uświadomionego autora z założenia jest niesłuszne, narażając decydenta na 
zdecydowaną krytykę zawiedzionego podmiotu.

12 „Zasady wolnościowe, w szczególności uznanie nienaruszalności praw wolnościowych, czyli praw oby-
watelskich zostały określone w sposób decydujący po raz pierwszy w konstytucji belgijskiej z r. 1831, 
a następnie we wszystkich konstytucjach państw europejskich”. T. Dwernicki, Prawa i obowiązki oby-
watelskie, [w:] Nasza Konstytucja. Cykl odczytów urządzonych staraniem Dyrekcji Szkoły Nauk Politycz-
nych w Krakowie od 12 do 25 maja 1921 r., Warszawa 2012, s. 153. Wskutek „wolnościowego zrywu 
udręczonego ludu belgijskiego” doszło zatem do ukonstytuowania państwowości pod egidą wyłonione-
go wskutek castingu liberalnego króla, który jak najbardziej wyraził aprobatę dla przepełnionego burżu-
azyjnymi fluidami Aktu Konstytucyjnego, zawierającego monarchiczno-rewolucyjny Schimmel instytu-
cjonalizacji na najwyższym jurydycznym szczeblu „prawoczłowieczego” paradygmatu, powielany 
następnie i doskonalony w podlegających intensywnej parlamentaryzacji i demokratyzacji państwach 
obu półkul, niezależnie od ich monarchicznej względnie republikańskiej formy.

13 „W wielu konstytucjach zamieszczano prawo petycji w katalogu gwarantowanych praw jednostki. Wy-
starczy tu choćby wskazać art. 21 Konstytucji Belgii z 1831 r., art. 11 austriackiej Ustawy Konstytucyjnej 
o Powszechnych Prawach Obywateli z 1867 r., czy też art. 57 Konstytucji Szwajcarii z 1874 r.” B. Bana-
szak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 1997, s. 10. Ciekawy casus 
odnajdziemy w Konstytucji Rzeszy Niemieckiej z 1871 r., gdzie znajduje się „prawo Reichstagu do prze-
syłania petycji Bundesratowi bądź kanclerzowi Rzeszy (art. 23a KB)”, umieszczone przez wybitnego 
niemieckiego konstytucjonalistę obok takich prawnopolitycznych narzędzi jak „prawo do interpelacji 
i do kierowania pisemnych podań do cesarza”. C. Schmitt, Nauka o konstytucji, Warszawa 2013, s. 520. 
Okazuje się więc, że petycja może być też rozumiana jako instrument jurydyczny używany w relacjach 
między organami władzy, ale współcześnie raczej zapomniano o tym znaczeniu, o czym dobitnie prze-
konuje lektura dzisiejszych polskich oraz innych konstytucyjnych unormowań.

14 Bill of Rights zawierał „13 zasad wymierzonych przeciw nadużyciom władzy królewskiej”, składających 
się na ustawę konstytucyjną „w nowoczesnym znaczeniu tego słowa”. Ibidem, s. 95. Dokument ten sta-
nowił zatem, bardziej niż Wielka Karta Swobód, powielany następnie w innych nowożytnych krajach 
wzorzec. Przejmowały go one „wraz z dobrodziejstwem inwentarza”, obejmującym także petycyjność.

15 S. Car, Zasady nowej konstytucji. Przemówienie wygłoszone na posiedzeniu plenarnym Klubu BBWR 
w dniu 14 grudnia 1933 r., [w:] J. Majchrowski (red.), Stanisław Car – polska koncepcja autorytaryzmu, 
Warszawa 1996, s. 151.
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poczynania władz społeczno-politycznej aktywności obywateli16. Powinno temu sprzy-
jać m.in. stworzenie im możliwości walki o swoje prawa za pomocą petycji, do czego 
powinien ich zachęcać sztandarowy, XVII-wieczny casus angielskiej Petycji w Sprawie 
Prawa, który to dokument deklarował na konstytucyjnym szczeblu poszanowanie mo-
narszej władzy dla kilku fundamentalnych wolności względnie praw jej poddanych17.

Mimo tego, co zostało powyżej napisane, wypada zaznaczyć, że polityczność pety-
cji nie jest do końca jednoznaczna, ponieważ zasadniczo jest ona uprawnieniem, jakie 
przysługuje nienależącej do państwowego aparatu przymusu jednostce, ex definitione 
będącej osobą. Można ją zatem traktować jako prawo osobiste, co ma miejsce wówczas, 
gdy mamy do czynienia z działaniem w partykularnym interesie18. Dwoistość tę uwypu-
klił koryfeusz przedwojennego rodzimego prawa państwowego, wyjaśniający, że jeśli 
prawo petycji „wykonywane jest w interesie prywatnym, mamy prawo skargi, należące 
do kategorii praw cywilnych, czyli obywatelskich w ścisłym znaczeniu słowa, o ile zaś 
wykonywane jest w interesie publicznym, stanowi prawo polityczne”19.

Istniały też pewne wątpliwości odnośnie do oznaczenia kręgu adresatów omawiane-
go środka. Mianowicie w przedłożonym przez Radę Ministrów projekcie Ustawy Zasad-
niczej jest mowa o „wszelkich władzach prawodawczych i wykonawczych, państwowych 
i samorządowych”20, natomiast w Konstytucji marcowej pisze się o wszelkich ciałach 
reprezentacyjnych i władzach publicznych, państwowych i samorządowych. Przypusz-
czalnie w ostatecznie przyjętym tekście pragnięto podkreślić, że również organy mające 

16 Stworzenie im możliwości oddziaływania na kształt odnoszących się do całej wspólnoty rozstrzygnięć 
determinuje demokratyczność ustroju. Do takiego wniosku dochodzimy wraz z polskim publicystą, uwa-
żającym, że „gdy mówimy o demokracji, interesują nas decyzje dotyczące jakiejś zbiorowości [...] Cho-
dzi o to, czy zbiorowość ma wpływ na decyzje, które jej dotyczą. Jeśli tak jest, mówimy o demokracji. 
Demokratyczne rządy to rządy w państwie, którego obywatele mają wpływ na decyzje rządowe. Tak 
można by demokrację zdefiniować”. J. Karpiński, Demokracja, [w:] J. Karpiński, Niepodległość od we-
wnątrz, London 1987, s. 13. Przez petycje jak najbardziej można próbować oddziaływać na postanowie-
nia rządzących. Skuteczność takich prób bywa rozmaita, tym niemniej zawsze można twierdzić, że ster-
nicy państwowej nawy wzięli pod uwagę sformalizowane stanowisko opinii publicznej, choćby się do 
tego nie przyznawali.. Nawet jeśli ich decyzja nie wzbudza entuzjazmu, to zawsze można żywić przeko-
nanie, że byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie zmuszające do umiarkowania przejawy obywatelskiego za-
niepokojenia.

17 „Silnie podkreślała zasadnicze wolności obywatelskie P e t y c j a  o  p r a w o  (Petition of right) parla-
mentu angielskiego, zatwierdzona przez Karola I w 1628 roku. Głosiła ona niedopuszczalność pożyczek 
przymusowych i samowolnych aresztowań na rozkaz królewski, bezprawność sądów wojskowych bez 
upoważnienia ustawowego, niedopuszczalność kar wolności bez sądu odpowiedniego stanu”. A. Pere-
tiatkowicz, Państwo współczesne. Wiadomości ogólne. Ustrój polityczny Anglji – Francji – Stanów Zjed-
noczonych – Rosji sowieckiej – Polski, Lwów–Warszawa 1935, s. 85.

18 Petycję można wykorzystywać „w prywatnym interesie jednostki, gdy np. zanoszący petycję zaskarża 
przed władzą prawodawczą niesprawiedliwy postępek jakiegoś urzędnika, postępek, którego sam stał się 
ofiarą i za który żąda odszkodowania”. A. Esmein, op. cit., s. 432.

19 W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne (geneza i system), Warszawa 2008, s. 539.
20 Ustawa Konstytucyjna Rzeczypospolitej Polskiej, projekt wniesiony przez rząd, art. 83, [w:] Projekty 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920, s. 32.
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najsilniejszą w ludowładczym ustroju legitymizację mogą, a nawet powinny, skoro 
umieszczono je na pierwszym miejscu, bywać adresatami, branymi pod uwagę przez 
petycjonariuszy. Zapewne w ten właśnie sposób myśleli posłowie Związku Sejmowego 
Ludowo-Narodowego, którzy w swoim projekcie przedstawili ujęcie petycyjności, jakie 
następnie znalazło się w Konstytucji21. Odzwierciedla ono zatem narodowo-demokra-
tyczny sposób myślenia, przykładający dużą wagę do pozycji jednostki w państwowości, 
co przejawiło się w tym, że w endeckiej propozycji pierwszy rozdział Konstytucji po-
święcony jest prawom i obowiązkom obywateli, dzięki czemu petycyjność znalazłaby się 
już w dwunastym artykule, gdyby projekt ten został przyjęty in toto.

Z kolei w tekście przedłożonym przez Józefa Buzka et consortes odnośna norma 
została umieszczona w art. 16 również pierwszego rozdziału, zatytułowanego nieco po-
etycko „Naród i ziemie”, w następującym brzmieniu: „Obywatele mają prawo układa-
nia petycyj indywidualnych lub zbiorowych. Wręczenie tych petycyj władzom lub 
izbom ustawodawczym może jednak nastąpić tylko przez delegacje, nie składające się 
z więcej, niż 12 osób”22. Zastanawia zdecydowane odróżnienie władz od ciał prawo-
dawczych, raczej nieistniejące w używanej współcześnie nomenklaturze, zgodnie 
z którą legislatywa jak najbardziej jest obdarzona władztwem, i to, zgodnie z filozofią 
demokratycznej nomokracji, najwyższego rzędu. Dlatego też działania przez nią podej-
mowane są obdarzone domniemaniem szczególnego znaczenia, przewyższającego zde-
cydowanie rangę poczynań realizowanych przez inne części aparatu państwowego. 
Zapewne właśnie dlatego w projekcie akcentuje się swoistość parlamentu. Takie posu-
nięcie wzbudza, co prawda, pewien gnoseologiczny niepokój, ale w zamian uświada-
mia, że petycje przedkładane ludowym przedstawicielom najwyższego szczebla nie są 
tym samym, co działania tego samego rodzaju skierowane do innych, w domniemaniu 
podrzędnych władz, a taka hipoteza nasuwa myśl o sugerowaniu przez proponowany 
przepis niewłaściwości obejmowania petycyjnością instytucji Prezydenta, gdyż ranga 
tego organu nakazywałaby wyszczególnienie go w normie, bo przecież doktrynalnie 
nie jest to „zwykła władza”. W każdym razie wydaje się, że omawiany artykuł, gdyby 

21 Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca poseł Stanisław Głąbiński i tow., art. 12. 
[w:] Projekty…, s. 66.

22 Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca poseł dr. Józef Buzek i tow., [w:] Projek-
ty…, art. 16, s. 87. Ograniczenie to miało zapobiegać przekształcaniu wnoszenia petycji w tłumną de-
monstrację, grożącą poważnym zakłóceniem prac instytucji władzy publicznej. Uznano, że 12-osobowa 
grupa raczej zachowuje się racjonalnie i nie ulega namiętnym nastrojom, jakie łatwo pojawiają się w ma-
sie, zachowującej się raczej emocjonalnie niż w sposób wyrozumowany. Poza tym konieczność wyłonie-
nia przedstawicielstwa przypomina o tym, że w Rzeczypospolitej funkcjonuje demokracja pośrednia, co 
ex definitione skutkuje ostrożnym podejściem do wszelkich spontanicznych poczynań, często niekompa-
tybilnych z działaniami obdarzonych oddolną legitymizacją piastunów sformalizowanych stanowisk 
w strukturach władania, których poczynania nie powinny być zbytnio kontestowane. Ponieważ ludo-
władztwo jest „panowaniem liczby”, to kilkunastoosobowa ekipa wywiera znacznie słabsze wrażenie niż 
żądny panem et circenses tłum.
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stał się częścią porządku prawnego, skutkowałby przynajmniej umownym podziałem na 
kierowane do legislatury petycje pierwszego rzędu oraz na pozostałe. Dotyczyłyby one 
mniej fundamentalnych kwestii, co zapewne wiązałoby się z tym, że miałyby one bar-
dziej zindywidualizowany charakter. Natomiast wystąpienia kierowane do Sejmu lub 
Senatu byłyby raczej zbiorowe, co może sugerować konstrukcja przepisu, w której pety-
cje indywidualne są na pierwszym miejscu w zdaniu, podobnie jak władze, natomiast 
petycje zbiorowe zajmują w nim, podobnie jak izby ustawodawcze, drugą pozycję.

Tego rodzaju problemów nie ma w art. 95 projektu Konstytucji, powstałego wsku-
tek podsumowania spisanych wypowiedzi przedwojennych luminarzy prawa publiczne-
go, powołanych przez rządzących do partycypacji w słynnej Ankiecie. W zakresie poru-
szanego tutaj zagadnienia zaowocowała ona następującą propozycją: „Obywatele mają 
prawo wnosić petycje pojedynczo i zbiorowo. Wszelako petycje pod nazwą zbiorową 
mogą być wnoszone tylko przez prawnie uznane stowarzyszenia i korporacje”23.

Już po zakończeniu bardziej lub mniej uczonych dyskusji i uchwaleniu Aktu Kon-
stytucyjnego zwrócono uwagę na to, że, co prawda, zawarta w nim redakcja prawa pety-
cji może sugerować obywatelski charakter tego uprawnienia, odnoszącego się do relacji 
powiązanych ścisłymi prawnopolitycznymi więzami mieszkańców państwa z działają-
cymi w nim i obdarzonymi legitymizowanym władztwem instytucjami, tym niemniej 
„petycje wysyłać mogą […] pod warunkiem wzajemności – także cudzoziemcy”24. Ta-
kie rozszerzenie kręgu osób, upoważnionych do przesyłania swoich propozycji podmio-
tom władzy publicznej, demonstruje otwarty charakter państwowości. Nie obawia się 
ona, przynajmniej na konstytucyjnym gruncie, zagranicznych nacisków na rodzimych 
włodarzy oraz ma merytoryczne uzasadnienie w tym, że często „z boku lepiej widać”. 
W związku z tym spostrzeżenia osób na co dzień niepogrążonych w miejscowej rutynie 
mogą posiadać urok świeżości, pozwalającej pozbawionym miejscowych epistemolo-
gicznych nawyków ludziom dostrzegać jakieś dość oczywiste niedomagania, niewi-
doczne dla tych, którzy tak się przyzwyczaili do niedogodności, że stały się one dla nich 
drugą naturą25.

23 Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej opracowany przez ankietę, powołaną przez rząd, [w:] Pro-
jekty…, s. 153.

24 Z. Cybichowski, Polskie prawo państwowe na tle uwag z dziedziny nauki o państwie i porównawczego 
prawa państwowego, t. I, Warszawa 1933, s. 153.

25 W szeroko rozumianej cywilizacji łacińskiej wyrażanie niezadowolenia z istniejącego stanu rzeczy 
jest raczej akceptowane, co nota bene stanowi dobre wyjaśnienie dla tkwiącego głęboko w polskiej 
mentalności zwyczaju narzekania na wszystko i wszystkich. Świadczy to o daleko posuniętym, niejed-
nokrotnie chorobliwym, krytycyzmie, wybitnie utrudniającym jakiejkolwiek władzy próby ociosania 
społeczeństwa w kierunku stworzenia monolitycznego kolektywu, „maszerującego ze śpiewem na 
ustach w promienną przyszłość”. Niezwykle trudno jest zrealizować taką wizję w przesiąkniętej indy-
widualizmem wspólnocie, gdzie „każdy jest najmądrzejszy”, co generuje permanentną psychologiczną 
bellum omnium contra omnes. Inaczej jest w buddyjskim Syjamie, gdzie „kultura polityczna jest taka, 
że konflikt uznaje się za wstyd – zarówno dla protestujących, którzy otwarcie sprzeciwiają się rządowi, 
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Skoro petycją mogli posłużyć się cudzoziemcy, to tym bardziej nie można było 
odmówić prawa do korzystania z tego jurydycznego narzędzia należącym do mniejszo-
ści narodowych polskim obywatelom, przy czym renomowany konstytucjonalista precy-
zował, że chodzi o „wykonywane w interesie indywidualnym […] prawo skargi”, które 
„służy również, jako środek do zapewnienia ochrony życia, wolności i mienia obywate-
li”26. Po Wielkiej Wojnie, co prawda, rzadziej niż współcześnie definiowano demokrację 
jako władzę większości z poszanowaniem praw mniejszości, tym niemniej przeforsowa-
ny na Konferencji Pokojowej w Wersalu tryumf zasady samostanowienia narodów spra-
wił, że zagadnienie etnicznych mniejszości w takich jak Rzeczpospolita wielonarodo-
wych państwowościach stało się zagadnieniem pierwszorzędnej rangi. Sprawiło to, że 
rzeczywiste czy domniemane prześladowania genetycznie niepolskich obywateli RP 
stały się powodem formułowania przez nich skarg pod adresem polskich władz, oraz – 
we współpracy z zagranicznymi czynnikami – wysyłania ich do międzynarodowych 
instytucji, przede wszystkim Ligi Narodów, będącej – na podstawie podpisanego przez 
RP w dniu 28 czerwca 1919 r. w Wersalu traktatu – gwarantką ochrony „praw obywatel-
skich tych obywateli Państwa Polskiego, którzy należą do mniejszości rasowych, religij-
nych i językowych”27. Wskutek tego petycyjna skargowość z art. 107 Konstytucji marco-
wej jeszcze przed uchwaleniem Ustawy Zasadniczej została umieszczona w szerszym, 

jak i dla rządzących, którzy ten konflikt spowodowali. Zwykle demonstracje się kończą, gdy rząd 
przyjmuje postulaty protestujących. Gdy jednak postulaty nie zostają spełnione, demonstracje kończą 
się przemocą. Wtedy wkracza armia”. M.J. Chodakiewicz, Metoda w Azji, „Najwyższy Czas!” 2015, 
nr 25/26, s. XLV. Przypuszczalnie Syjamczycy żywią typową dla Azjatów obawę przed „utratą twa-
rzy”, do jakiej dochodzi wskutek braku wyraźnego sukcesu w walce, która jest traktowana niezwykle 
poważnie, jako trudno akceptowalny wyjątek od bezkonfliktowego ideału. Nie obowiązuje on na „za-
infekowanym pluralizmem Zachodzie”, gdzie przeciętny człowiek przyzwyczajony jest do jednocze-
snego znajdowania się w różnych strukturach, co skłania do kompromisowości oraz korzystania z tak 
niejednoznacznych sposobów walki o swoje interesy jak proces sądowy czy petycje. Ewentualne po-
rażki, do jakich może dojść wskutek skorzystania z tych „nomokratycznych dobrodziejstw”, nie są 
traktowane jako apokaliptyczne nieszczęścia, gdyż postrzega się w nich raczej taktyczne niepowodze-
nia, które mogą być wykorzystane, jeśli uda się innych przekonać, że „bezduszny system” depcze 
szlachetnych oponentów.

26 W. Komarnicki, op. cit., s. 554.
27 Luminarz międzywojennego prawa państwowego niezwykle krytycznie oceniał to rozwiązanie, bowiem 

według niego „dzięki udzieleniu opieki międzynarodowej pewnej kategorji obywateli polskich, stworzo-
no kategorję uprzywilejowaną, co stoi w sprzeczności z zasadą równości obywateli, stanowiącą podsta-
wę konstytucji. To uprzywilejowanie mniejszości szkodliwe jest zarówno dla Państwa, podrywając jego 
autorytet i spójność wewnętrzną, jak również i dla samej mniejszości, stać się bowiem może privilegium 
odiosum, utrudniającym współżycie rozmaitych elementów etnicznych i wyznaniowych w państwie”. 
W. Komarnicki, op. cit., s. 555 i 558. Słowa te jak najbardziej zachowują swą aktualność także w naszych 
czasach, gdy apologia mniejszości, przynajmniej tych słusznych politycznie, osiągnęła całkiem spore 
rozmiary, co sprawia, że wszelkiego rodzaju powiadomienia czynników oficjalnych o faktycznych lub 
konfabulacyjnych prześladowaniach przedstawicieli ilościowo skromniejszych na danym obszarze poli-
tycznie poprawnych wspólnot mogą liczyć na przychylność dzierżycieli publicznej władzy, obawiają-
cych się jak suchy step pożaru posądzeń o nietolerancję, rasizm, ksenofobię, homofobię i inne nagminnie 
piętnowane w mediach głównego nurtu „autorytarne schorzenia osobowości”.
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ponadnarodowym kontekście, jako element konstytuowanego przede wszystkim przez 
wielkie mocarstwa wersalskiego ładu.

Przywołanie go przypomina o tym, że poruszamy się na gruncie prawa publiczne-
go, co musi oddziaływać na kształt wszystkich istniejących w jego ramach konstrukcji, 
w tym także tych praw i wolności obywatelskich, które są dość silnie związane z reali-
zacją indywidualnych interesów, a do takich można zaliczać petycję, co uwypuklił ustro-
jodawca, gdy w art. 107 powiązał ją przede wszystkim z jednostką. Tym niemniej w dru-
giej kolejności przewidział też możliwość zbiorowego wnoszenia tego jurydycznego 
środka, co doktrynalnie wytłumaczył przedwojenny teoretyk w ten sposób, że „wolność 
osobista zawiera też prawo zbiorowych objawów woli”28.

W tym dialektycznym ujęciu obecna w Konstytucji marcowej wizja petycyjności 
objawia się jako niejednolita, indywidualno-wspólnotowa konstrukcja, odbijając w ten 
sposób paradoksalny kształt parlamentarnego ludowładztwa, permanentnie konfronto-
wanego z doktrynalnym zagadnieniem zgodności poczynań wybranych ze zróżnicowa-
nymi i zmiennymi oczekiwaniami elektoratu, pragnącego „coś mieć” z legitymizowane-
go przezeń systemu. Petycyjność stwarza szansę lub ułudę częściowego zapełnienia 
„międzyelekcyjnego vacuum” przez zachęcanie aktywnych obywateli do inspirowania 
politycznej elity w celu ulepszania ustroju. Jednak dzieje II RP pokazują, że w przypad-
ku silnych napięć w jej łonie może dojść do radykalnej próby sanacji, przeprowadzanej 
przez tych, którym nie staje cierpliwości, aby wytrwale oczekiwać na rezultaty ewentu-
alnie suflowanych przez zatroskanych współobywateli propozycji. Ewentualne ewolu-
cyjne meliorowanie systemu parlamentarno-gabinetowego zostało drastycznie przerwa-
ne zamachem majowym, wychodzącym naprzeciw nadziejom legionistów, usilnie 
proszących Komendanta, żeby „przeciąć ostrą szablą konstytucyjny węzeł państwowej 
niemocy”. Nalegania zostały spełnione, co pokazuje, że petycje bywają skuteczne, choć 
niekoniecznie w kształcie wymarzonym przez zwolenników demokratycznego konsty-
tucjonalizmu.

Petycjonizm w Konstytucji kwietniowej3. 

Radykalna zmiana w odniesieniu do omawianego w tej rozprawce zagadnienia na 
stricte prawnoustrojowym gruncie nadeszła wraz z nastaniem w 1935 r. nowej Konsty-
tucji. Była ona znacznie bardziej statocentryczna od poprzedniej, gdyż w połowie lat 
trzydziestych ubiegłego stulecia demoliberalizm był już znacznie mniej popularny niż 
bezpośrednio po zakończeniu I wojny światowej, w związku z czym zarówno ludowładz-
two, jak i prawa człowieka w wielu krajach, w tym również i w Polsce, nie cieszyły się 

28 T. Dwernicki, op. cit., s. 165.
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już takim zainteresowaniem prawodawców co onegdaj. Wyrazistym przejawem tego 
„znużenia przedemokratyzowaniem” jest to, że w Konstytucji kwietniowej w ogóle po-
minięto Naród29, a na dodatek – utrzymując w swojej redakcji obecny w jej poprzednicz-
ce prymat obowiązków nad prawami – „nie zawierała ona osobnego rozdziału poświęco-
nego obowiązkom i prawom obywatelskim, jak to miało miejsce w przypadku konstytucji 
marcowej”. Wprawdzie „nowa konstytucja przejęła z rozdziału V. dawnej, t. zw. marco-
wej, z 17. III 1921 szereg artykułów”30, ale nie dotyczyło to tego, który zawierał prawo 
petycji31, dla którego zabrakło miejsca w znacznie skromniejszej objętościowo niż jej 
poprzedniczka Ustawie Zasadniczej32, odznaczającej się tym, że „proobywatelskość”  

29 Zabieg ten tłumaczono chęcią zastąpienia konstytucji fikcyjnej realną, przedstawiającą istniejący stan 
rzeczy, a nie pewne doktrynalne abstrakty. Przekonywano, że mimo zawartej w art. 2 Konstytucji marco-
wej zasady zwierzchniej władzy Narodu ten zbiorowy Suweren „nie sprawował władzy państwowej 
w żadnym kierunku sam, tylko przez swoje organa”. Powojenna Ustawa Zasadnicza propagowała ustro-
jowy demoparlamentaryzm, polegający na tym, że „Naród posiada jedynie prawo wybierania posłów, 
którzy są właściwymi piastunami władzy najwyższej”. A. Peretiatkowicz, op. cit., s. 142. Ponieważ hi-
storycznie petycyjność była powiązana z parlamentaryzmem, to znaczące jego osłabienie w Konstytucji 
kwietniowej wiązało się z jej dekonstytucjonalizacją, wskutek czego nie odwracała już ona uwagi klasy 
politycznej i pozostałych obywateli od najważniejszych zagadnień.

30 W. Kumaniecki, Ustrój polityczny Polski. Konstytucja kwietniowa i system wyborczy (sejmowy, senacki, 
prezydencki). Tekst i studium, Kraków 1937, s. 65.

31 Nie było ono jedynym zdekonstytucjonalizowanym rozwiązaniem, ponieważ generalnie prawa obywa-
telskie „uległy w konstytucji kwietniowej uszczupleniu. Nie znajdujemy w niej postanowień odnośnie 
swobody wyboru miejsca zamieszkania i pobytu, przesiedlania się i wychodźstwa [...] Tak samo nie 
znajdujemy w niej postanowień o prawie do ubezpieczenia społecznego, o prawie dzieci bez dostatecznej 
opieki rodzicielskiej, zaniedbanych pod względem wychowawczym, do opieki i pomocy państwa oraz 
prawa do bezpłatnej nauki w szkołach publicznych i internatach”. R. Szawłowski, Prawa człowieka 
a Polska, London 1982, s. 19. Takie potraktowanie praw człowieka i obywatela przez ustrojodawcę 
świadczy o tym, co w pełni potwierdza znamienny casus Filadelfijskiego Aktu Konstytucyjnego, że nie 
należą one do ścisłych, tradycyjnych materii konstytucyjnych, gdyż nie odnoszą się do schematu organi-
zacji oraz funkcjonowania władzy państwowej, będącego stosem pacierzowym nowożytnego zinstytu-
cjonalizowanego konstytucjonalizmu, do którego dodaje się inne kwestie, ale w nagłych przypadkach, 
jakimi są małe konstytucje, można spokojnie się bez nich obyć.

32 Na jej kartach „szczególne prawa przyznano ludziom mającym specjalne zasługi dla państwa”. A. Czu-
biński, op. cit., s. 151. Należy raczej mówić o idei niż jej ucieleśnieniu, albowiem nie doczekała się 
uznania Piłsudskiego „koncepcja «elity zorganizowanej», to znaczy takiego ciała zamkniętego, któreby 
dobrane było na podstawie, z góry wyłączającej szeroki ogół społeczeństwa”. Cz. Znamierowski, Kon-
stytucja Styczniowa i ordynacja wyborcza, Warszawa 1935, s. 43. Tym niemniej samo rozważanie ustro-
jowej arystokratyzacji było nie do pomyślenia w ramach filozoficznoprawnego paradygmatu, w ramach 
jakiego poruszali się autorzy Konstytucji marcowej. Wyznawali oni egalitaryzm, zalecający propagowa-
nie rozciąganej na ogół obywateli petycyjności, mającej współsprawiać wrażenie, że mamy do czynienia 
z „ustrojem dla każdego”, pomimo że de facto przybrał on postać parlamentokracji. Jednakże po prze-
wrocie majowym rządząca ekipa usilnie propagowała przekonanie o zgubnym charakterze takiego sys-
temu, co doprowadziło do tego, że w wyniku jego dość gruntownej sanacji założenie szczególnego zna-
czenia parlamentarzystów zostało zastąpione nie do końca co prawda, jak to zwykle w Polsce bywa, 
przeprowadzoną koncepcją Korpusu Szczególnie Zasłużonych dla Państwa. Ich patriotyczne osiągnięcia 
zostały potraktowane jako przesłanka do uznania ich za najlepszych, najlepiej znających potrzeby Ojczy-
zny i środki prowadzące do jej rozkwitu. Przy takim założeniu ewentualne petycje jawią się jako ustro-
jowe superfluum, niepotrzebne тем, которым виднее.
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została w niej zastąpiona propaństwowością33, co sprawiło, że „stosunek między pań-
stwem a jednostką został […] ujęty […] wyraziście”34 wskutek „powściągnięcia «prawo-
człowieczego» rozbuchania”. Jego ograniczenie wynikało z tego, że „szeroko […] rozlał 
się w opinii publicznej pogląd potępiający przyznawanie w Konstytucji obywatelom ja-
kichś sfer wytykających granice ingerencji Państwa. Uznaje się to za uzbrajanie obywa-
teli w broń przeciwko Państwu, za sankcjonowanie wybujałości indywidualizmu, za 
przeciwstawianie jednostki oraz jej interesów Państwu i jego koniecznościom”35. Nastrój 
ten udzielił się ustrojodawcom, co sprawiło, że Konstytucję z 1935 r. przenika aura zbio-
rowego wysiłku. Jej twórcy mieli nadzieję, że zapewni on RP „godne miejsce pod Słoń-
cem”, z czego skorzystają wszyscy obywatele, którzy nie powinni przeszkadzać dbają-
cym o Dobro Wspólne władzom partykularnymi zabiegami, przyjmującymi np. petycyjną 
postać. Stały one w sprzeczności z nasilającym się przekonaniem co do tego, „że dąży się 
do przemiany indywidualnych praw jednostki w prawa społeczne i że poprzez określone 
konstrukcje osiąga się to, co jeden z publicystów nazwał próbą «upaństwawiania społe-
czeństwa i uspołeczniania państwa»”36. Najbardziej prominentny spośród twórców no-
wej Konstytucji, jakim był Wicemarszałek Sejmu Stanisław Car, stwierdził kategorycz-
nie, że „odrzucając zarówno krańcowości demoliberalizmu, jak i przejaskrawienia 
państwa władczego – dążymy do zespolenia obywatela z państwem”37. W ogólnym 
kształcie, choć wybitny piłsudczyk dystansował się od radzieckiego modelu, nastawienie 
to nie odróżnia się specjalnie od tego, jakie znajdzie swój wyraz w Konstytucji lipcowej. 
Była ona co prawda znacznie bardziej ludowocentryczna, ale nie przeszkadzało to w tym, 

33 Wyraziło to się m.in. w tym, że „zmieniono [...] artykuły o prawach i obowiązkach obywateli. Zasady te 
ujęto pobieżnie, przy czym podkreślono obowiązek wierności wobec państwa, jego obrony i ponoszenia 
ciężarów publicznych”. W. Roszkowski, Historia Polski 1914–2005, Warszawa 2006, s. 73.

34 Cz. Znamierowski, op. cit., s. 52.
35 M. Starzewski, Uwagi prawno-polityczne nad projektem Konstytucji Wicemarszałka Cara, Kraków 

1934, s. 11.
36 E. Gdulewicz, A. Gwiżdż, Z. Witkowski, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1935 r., [w:] M. Kallas, 

op. cit., s. 179. Przyjęcie takiego założenia sprawiło, że „w Konstytucji kwietniowej status obywatela 
w państwie wyraźnie kształtuje się według uniwersalistycznej koncepcji praw i obowiązków obywatel-
skich, akcentującej prymat zbiorowości (państwa), podporządkowanie i zespolenie jednostki z istotą i cela-
mi państwa”. R. Mojak, op. cit., s. 86. W naszkicowanej wizji wyraźnie pobrzmiewa kolektywistyczny czy 
też totalizujący ton, jaki odnajdziemy po kolejnej Wielkiej Wojnie w wypowiedziach Edwarda Gierka, 
z lubością lansującego miraż moralno-politycznej jedności, kłócący się co nieco z zachowanymi w lipco-
wej Ustawie Zasadniczej rozmaitymi indywidualnymi prawami obywatelskimi i wolnościami, zapisanymi 
również po to, aby udowodnić wyższość nowego reżimu nad przedwrześniowym. Ponieważ jednak nie 
tylko idee, ale także ich werbalizowania mają konsekwencje, lektura „prawoczłowieczych” unormowań, 
szczególnie po zachęcającej do niej akceptacji przez Polskę Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka 
i Obywatela, przyczyniła się do erozji PRL-u, krytykowanego z powodu fikcyjności norm prawnych naj-
wyższego szczebla. Zdaje się, że wykreowany w Konstytucji kwietniowej pays legal mniej odbiegał od 
pays reél, ale bynajmniej nie zapobiegło to upadkowi „domku z kart”, znacznie bardziej traumatycznemu 
niż wynegocjowany w Magdalence łagodny koniec Polski Ludowej.

37 S. Car, op. cit., s. 152.
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że także jej przesłanie zdecydowanie odbiegało od liberalnego, proindywidualistycznego 
sposobu widzenia świata38.

Podsumowanie4. 

Trudno uznać pierwszą próbę umieszczenia zgodnej z zachodnioeuropejskim eta-
lonem petycji39 w polskim formalnoprawnym konstytucjonalizmie za szczególnie uda-
ną. Reakcje na Ustawę Zasadniczą pokazały, że była ona „wątłym przeszczepem”, 
o czym dobitnie świadczą międzywojenne opracowania rodzimych teoretyków prawa 
państwowego, w których petycyjność przeważnie zajmuje bardzo mało miejsca. Nie-
wątpliwie stanowiło to zachętę do pozbawienia jej konstytucyjnej rangi, do czego rze-
czywiście doszło w 1935 r. Uchwalony wówczas Akt Konstytucyjny w „londyńskiej 
Rzeczypospolitej” obowiązywał do 1989 r., z czego wynika, że emigracyjna inkarnacja 
polskiej państwowości, traktowana aktualnie jako ta zdecydowanie bardziej słuszna od 
jej nadwiślańskiej demosocjalistycznej konkurentki, obchodziła się przez dobrych kilka-
dziesiąt lat bez umieszczonego na najwyższym nomicznym poziomie petycjonizmu, po-
dobnie zresztą jak pierwsze okryte szatą zinstytucjonalizowanego konstytucjonalizmu 

38 W obu przypadkach nie doszło do jednoznacznie radykalnego zerwania z demoliberalizmem, ponieważ 
nie miano nowego pomysłu na jego wyrazistą alternatywę, a nie chciano z powodu wiary w Postęp wra-
cać do przednowoczesnych rozwiązań, choć pewne ich echa dadzą się odnaleźć, ale szerszy powrót do 
nich wymagałby zupełnego odcięcia się od postmediewalnej ideologii praw człowieka, co bynajmniej 
nie nastąpiło. Twórcy Konstytucji kwietniowej nie mogli się na to zdobyć, skoro byli przekonani, „że 
pomiędzy obywatelem a państwem musi istnieć stosunek współpracy [...] Takie ujęcie w efekcie dawało 
[...] przekreślenie liberalnego pojmowania praw jednostki [niezupełne – A.Ł.], ale nie oznaczało global-
nej dominacji państwa nad jednostką oraz przekreślenia jej praw. Państwo bowiem, ingerując w sprawę 
jednostki, było związane nadrzędną wartością dobra zbiorowego oraz ustaleniem (i tu tkwiła specyfika 
polskiego rozwiązania), iż swobodna twórczość jednostki jest warunkiem sine qua non egzystencji dobra 
zbiorowego. Totalne unicestwienie praw jednostki było niedopuszczalne, gdyż równałoby się to unice-
stwieniu nadrzędnego ideału dobra wspólnego”. W.T. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne obozu rzą-
dzącego w Polsce w latach 1926–1935, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 177. A za-
tem w porównaniu z przedmajowym modelem nastąpiło znaczące przesunięcie akcentów, ale utrzymano 
podstawowe założenie daleko idącego upolitycznienia ogółu stałych mieszkańców państwa, zachowują-
cych obywatelski status, co eo ipso wykluczało opcję zanegowania konieczności przyznawania im na 
gruncie prawa konstytucyjnego podmiotowych uprawnień, tyle, że zwyciężył pogląd, iż owa „ustrojo-
dawcza szczodrobliwość” powinna się zamykać w rozsądnych granicach, nieobejmujących chociażby 
prawa do petycji, współprzyczyniającego się do „rozdęcia Konstytucji z 1921 r. ponad rozsądne rozmia-
ry”, w związku z czym Nowa Magna Charta została od niej, wraz z pozostałym „zbędnym balastem”, 
uwolniona.

39 Ma ona w swojej typowej dla XX w. postaci, obudowanej standardowym dla nowoczesnej nomokracji 
nomicznym oprzyrządowaniem, stanowić „najdostępniejszą formę «dialogu» jednostki z organami pań-
stwowymi”. J. Juchniewicz, M. Kazimierczuk, op. cit., s. 147. Nie jest to jednak najczęściej stosowany 
sposób kontaktowania się władzy z podporządkowaną jej ludnością, ponieważ petycjonizm wymaga 
aktywności ze strony ludności, co sprawia, że zdecydowana większość populacji nie zostaje włączona do 
działań tego rodzaju, podczas gdy w przypadku władczych przedsięwzięć nakierowanych na windykację 
podatków mamy do czynienia z obejmowaniem przez nie ogółu, tak że raczej właśnie wówczas przecięt-
ny obywatel napotyka najbardziej dostępną postać „dialogu” ze sformalizowaną państwowością. 
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państwa. Również polscy piłsudczykowscy ustrojodawcy z lubością posługiwali się 
prawnopolityczną brzytwą Ockhama, co po wojnie spowodowało odreagowanie w po-
staci ilościowo pokaźnych ustaw zasadniczych, wskutek czego petycja doczekała się 
rekonstytucjonalizacji, przyczyniając się w ten sposób do rozmycia znacznie bardziej 
wyrazistego w sanacyjnym Ius Supremum państwowotwórczego Konstytucyjnego 
Przesłania.
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Petycja w Polsce Ludowej

Przesłanki pojawienia się demosocjalistycznej wersji 1. 
petycyjności

Konstruowany, począwszy od 1944 r., na polskich ziemiach ustrój polityczny opie-
rał się na założeniu niekonfrontacyjnej współpracy postępowych stronnictw i innych 
społecznie użytecznych organizacji, co skutkowało oficjalnym zniesieniem rywalizacji 
między władzą a pozbawioną możliwości legalnego funkcjonowania opozycją, wskutek 
czego zasadniczo wykluczono możliwość krytykowania rządzących przez zbiorowe 
podmioty mające inny niż oni program uszczęśliwiania obywateli. Nie oznaczało to jed-
nak, że ówczesny prawnopolityczny paradygmat zupełnie nie dopuszczał opcji kwestio-
nowania tych aspektów funkcjonowania systemu, jakie miały podrzędne znaczenie1. 
W przeciwieństwie zatem do zasad ustrojowych i wynikających z nich lub z nimi zwią-
zanych doktrynalnie istotnych przejawów ludowej, a następnie socjalistycznej demokra-
cji, szczegóły jej wdrażania mogły, a nawet powinny być poddawane konstruktywnej 
krytyce. Miała ona ułatwić możliwie najszybsze zbudowanie komunizmu, w którym 
zniknęliby adresaci zinstytucjonalizowanych narzekań z powodu niezbędnego dla tego 
etapu rozwoju rodzaju ludzkiego obumarcia państwa.

Póki jednak ono nie nastąpiło, przygotowujący „ogarnięcie ludzkiego rodu przez 
posthistorię” realny socjalizm nie mógł cechować się doskonałością, co expressis verbis 
wyeksplikował na historycznym XX Zjeździe KPZR jej Sekretarz Generalny Nikita 
Chruszczow, gdy stwierdził, że w porewolucyjnym okresie zdarzają się „błędy i wypa-
czenia”. Wyznanie to przypomniało starą prawdę, wyrażoną w starożytnej maksymie 
errare humanum est, mającej zdaje się ponadsystemowy walor, z czego wynika, że na-
wet doskonalszy według marksistowsko-leninowskiej dogmatyki od innych ustrój, mimo 
przejęcia władzy przez lud pracujący może szwankować.

1 Takie przesłanie wynika z poniższego stwierdzenia, reprezentatywnego dla obowiązującej wówczas 
w legalnym obiegu konwencji: „Nasze przeciwstawianie się próbom narzucania społeczeństwu socjali-
stycznemu koncepcji pluralizmu politycznego nie wynika, jak to się czasem sugeruje, z obaw co do za-
kresu możliwości ujawniania różnych poglądów. W systemie socjalistycznym istnieje wiele mechani-
zmów służących dyskusji, prezentowaniu i wyjaśnianiu poglądów, kształtowaniu się stanowisk. 
Przeciwstawiamy się pluralizmowi jako koncepcji, która w drodze instytucjonalizacji petryfikuje te zróż-
nicowania polityczne”. Z. Rybicki, Doskonalenie demokracji socjalistycznej, [w:] A. Łopatka, J. Waw-
rzyniak (red.), Demokracja. Prawa człowieka. Socjalizm, Warszawa 1980, s. 188.
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Warunkiem dokonania sanacji jest dostrzeżenie nieprawidłowości przez właściwe 
instytucje. Ponieważ nie są one wszechwładne, to świadomi obywatele powinni poma-
gać im we wszczęciu naprawczych działań przez przekazanie informacji odnośnie do 
spostrzeżonych uchybień. W Związku Radzieckim rozpowszechnienie się takiego prze-
konania znalazło wyraz w deklarowaniu, że czymś słusznym jest „składanie skarg na 
działalność osób urzędowych, organów państwowych i społecznych. Skargi te powinny 
być rozpatrywane w trybie i terminach ustanowionych przez ustawę”2.

Skargowość w konstytucyjnym modelu praw i obowiązków2. 

Trudno się dziwić, że również w Polsce, gdy znalazła się w radzieckiej strefy wpły-
wów, zachęcano ludzi pracy do intensyfikowania aktywności w dziedzinie skargowości. 
Już w połowie 1946 r. zainstalowano na budynkach, będących siedzibami prezydiów rad 
narodowych, „skrzynki zażaleń”3, ale nie spełniły one pokładanych w nich nadziei. 
Przyczyniło się to do zajęcia stanowiska przez Sejm Ustawodawczy, który 22 lutego 
1947 r. przegłosował Deklarację w Przedmiocie Realizacji Praw i Wolności Obywateli, 
wśród których umieszczono prawo wnoszenia skarg, petycji i podań „do właściwych 
organów państwowych”4. Kolejnym impulsem, jaki miał zachęcić ludność do informo-
wania oficjalnych czynników o najrozmaitszych nieprawidłowościach, była przeprowa-
dzona w 1950 r., a zatem jeszcze przed formalnym nastaniem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, reforma rad narodowych, mająca sprzyjać „rozwojowi oddolnej krytyki i kon-
troli”. Aby spełnić to zawołanie „Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i Rząd Polski 
Ludowej […], idąc śladem doświadczeń radzieckich […] stworzyły w roku 1950 […] 

2 „Działanie osób urzędowych dokonywane z naruszeniem prawa, przekroczeniem pełnomocnictw, go-
dzące w prawa obywateli, może być w trybie ustawowo określonym zaskarżone do sądu. Konstytucja 
ZSRR stanowi, że obywatele mają prawo do wynagrodzenia za szkodę spowodowaną niezgodną z pra-
wem działalnością instytucji państwowych i organizacji społecznych, a także osób urzędowych, przy 
wykonywaniu przez nie obowiązków służbowych”. A. Łopatka, Podstawowe prawa i obowiązki obywa-
teli ZSRR, [w:] M. Szczepaniak (red.), Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie, Warszawa 
1978, s. 199. Narracja ta w pewien sposób rozwija i uzasadnia przekonanie Lenina co do tego, że „nawet 
kucharka może rządzić państwem”. Okazało się, co prawda, że w porewolucyjnej rzeczywistości gene-
ralnie kobiety pracujące w kuchniach nadal w nich pozostały, choć trzeba przypomnieć, że podobno 
Stalin lubił słuchać w podmoskiewskim Kuncewie, gdzie zamieszkiwał i planował dalszy rozwój zinsty-
tucjonalizowanego socjalizmu, wypowiedzi gotującej dla niego przez wiele lat obywatelki, mogącej 
dzięki temu wpływać na losy Imperium Sovieticum. Abstrahując wszakże od tego szczególnego przypad-
ku w masowej skali zarówno koleżanki po fachu kuncewskiej mistrzyni rondla, jak i pozostali obywate-
le mogli pośrednio przez skarżenie się brać udział w sprawowaniu władzy.

3 Przedsięwzięcie to zrealizowano „celem ułatwienia społeczeństwu wzięcia czynnego i bezpośredniego 
udziału w zwalczaniu nadużyć i wszelkiego rodzaju niewłaściwości oraz stawiania dezyderatów i wnio-
sków odnośnie funkcjonowania administracji i gospodarki publicznej”, Okólnik Biura Prezydialnego 
KRN, nr 22 z 1 czerwca 1946 r.

4 B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 1997, s. 11.
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środek w postaci instytucji skarg i zażaleń”5. Prawną postać to, niemieszczące się w tra-
dycyjnej sensu stricto petycyjności, rozwiązanie uzyskało wskutek uchwały Rady Pań-
stwa i Rady Ministrów z 14 grudnia 1950 r.6, określającej „ścisły tryb rozpatrywania 
i załatwiania przez wszelkie organa państwowe odwołań, listów i zażaleń ludności oraz 
sygnałów zawartych w krytyce prasowej”7.

W 1952 r. doszło do, potwierdzającej rezygnację z burżuazyjno-demokratycznie na-
cechowanej expressis verbis petycji, konstytucjonalizacji skargowości8, jako że w art. 73 
nowej Ustawy Zasadniczej, w jej rozdziale poświęconym podstawowym prawom i obo-
wiązkom obywatelskim, potwierdzono obywatelskie prawo zwracania się do wszystkich 
organów państwa ze skargami i zażaleniami, co upodobniło pod tym względem rodzimy 
najważniejszy akt jurydyczny do jego odpowiedników w innych krajach demokracji lu-
dowej9. Ówczesny czołowy administratywista uczenie wyjaśniał, „że podstawowy, kon-
stytucyjny sens i cel instytucji skarg i zażaleń sprowadza się do świadomego, czynnego 
współdziałania najszerszych mas z organami państwa ludowego”10, z czego wynika, że 
mamy do czynienia z „konstruktywnym prawem obywatelskim”, polegającym, co praw-
da, na krytykowaniu, ale nieprzeradzającym się w integralnie obecną w klasycznej pety-
cyjności konfrontacyjność11, polegającą na próbowaniu zmuszania władzy do zmiany 

5 W. Dawidowicz, Udział mas pracujących w administracji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 
1955, s. 126–127.

6 Monitor Polski z 1951 r. Nr A-1, poz. 1; instrukcja wykonawcza: Nr A-2, poz. 16.
7 W dokumencie zapowiadano prześladowanie tych, którzy stosują „groźby lub inne formy straszenia ko-

respondentów robotniczych i chłopskich”, do czego miała, nieustannie „czuwając nad ścisłym przestrze-
ganiem ustaw i ochraniając prawa i interesy obywateli”, nie dopuszczać Prokuratura Rzeczypospolitej. 
S. Rozmaryn, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1951, s. 528.

8 „Zakładając, że ustrojodawca działa świadomie, należy sądzić, że na pewno nie było to zwykłe przeocze-
nie. Chodziło o zerwanie z funkcjami, jakie prawo petycji spełnia w ustroju demokratycznym i jakie 
miało spełniać choćby na podstawie Konstytucji marcowej”. B. Banaszak, op. cit., s. 13–14.

9 „Niektóre konstytucje socjalistyczne wyraźnie formułują ogólne prawo obywateli do wypowiedzi we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego, inne poprzestają na ustanowieniu pewnych wolności (wol-
ność słowa, druku, składania wniosków itp.), umożliwiających realizację takiego prawa. Do tej grupy 
wreszcie należą takie prawa, jak wolność zgromadzeń, stowarzyszeń, pochodów i manifestacji, petycji, 
skarg i zażaleń”. A. Burda, Prawa obywatelskie w konstytucjonalizmie socjalistycznym, [w:] A. Burda 
[et al.], Studia z zakresu konstytucjonalizmu socjalistycznego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, 
s. 189. Zwraca uwagę wyraźne oddzielenie petycji od skarg, zażaleń i wniosków, co nie było do końca 
oczywiste, ponieważ nie wszyscy konstytucjonaliści uważali, że nie należy rozciągać petycyjności na 
typowe dla budujących socjalizm państwowości środki w postaci skarg i wniosków.

10 W. Dawidowicz, op. cit., s. 130.
11 Nie było dla niej oficjalnie miejsca w ludowej czy też socjalistycznej demokracji, której wyższość nad 

„burżuazyjnie ograniczoną” odmianą ludowładztwa miała polegać m.in. na tym, „że cechą socjalistycz-
nej koncepcji pozycji jednostki w społeczeństwie jest to, iż obowiązki stanowią uzupełnienie praw, a nie 
ich antynomię”. R. Wieruszewski, Podstawowe obowiązki obywateli PRL, Wrocław–Warszawa–Kraków
–Gdańsk–Łódź 1984, s. 213. Koncepcja powszechnej kompatybilności była immanentnie obecna w leni-
nowsko-stalinowskiej wizji budowanego w warunkach zasadniczego przezwyciężenia międzyklasowych 
napięć ustroju, charakteryzującego się zarówno społeczną homogenizacją, jak i oficjalnie zadekretowaną 
jednością władzy państwowej. Legitymizujący ją Lud Pracujący Miast i Wsi nie miał doktrynalnego 
powodu, aby nękać, jak na „zgniłym Zachodzie”, reprezentującą interesy burżuazji elitę polityczną.
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polityki, skutkującej niechętnym przyznawaniem obywatelom jakichś pożądanych przez 
nich rozwiązań w sytuacji zagrożenia przez zwierającą szyki opozycję. W socjalistycznej 
demokracji ex definitione jej nie ma, a władze reprezentują pracujące masy, w związku 
z czym doktrynalnie nie ma miejsca na poważniejsze konflikty, natomiast istnieje potrze-
ba „pogłębiania współpracy” między klasą robotniczą et consortes a umieszczonym we 
władających instytucjach aktywem. Jego poczynania mają być korygowane dzięki skar-
gom i zażaleniom, ale nie może być mowy o kwestionowaniu postanowień, wynikają-
cych z realizacji linii Partii, która przecież „wie lepiej”.

Nie oznaczało to bynajmniej, że w procesie doskonalenia demokracji ludowej nie 
dochodziło do uchybień, które zdarzały się nawet na konstytucyjnym szczeblu. Na jedno 
z nich zwrócił uwagę zasłużony badacz Konstytucji, który stwierdził, że odnosząca się 
zarówno do skarg, jak i zażaleń norma Ustawy Zasadniczej w przypadku tej drugiej in-
stytucji jest ujęta zbyt szeroko, ponieważ „zażalenie nie przysługuje wszystkim obywa-
telom, lecz tylko tym, którzy są stroną postępowania, a kierować je można nie do wszyst-
kich organów państwa, lecz tylko do jednego organu, którym jest wyłącznie organ 
odwoławczy upoważniony do rozpatrzenia zażalenia”12. Pierwsza część tej krytyki jest 
co nieco wątpliwa, gdyż Ustrojodawca zapewne celowo nie użył określenia „wszyscy 
obywatele”, a jedynie „obywatele”, natomiast dostrzeżenie przesady w określeniu kręgu 
adresatów zażaleń jako „wszystkich organów państwa” jest słuszne, albowiem mogło 
wprowadzać w błąd tych obywateli, którzy zbyt dosłownie traktowali wszystko, co zo-
stało zapisane w powojennym Najwyższym Prawie. Użycie przesadnego kwantyfikatora 
wynikło przypuszczalnie z tego, że w jednym przepisie umieszczono co nieco odmienne 
środki zaskarżające bez uwzględnienia różnic między nimi w ujednoliconej redakcji 
normy. W takim stanie rzeczy, być może, lepiej byłoby umieścić skargę i zażalenie w od-
rębnych ustępach, co zapewne pomogłoby uniknąć takich zarzutów, jak powyższy bez 
specjalnego uszczerbku dla ratio legis komentowanego artykułu, mającego stanowić 
zachętę dla obywatelskiej aktywności o krytycznym ostrzu.

Wskutek dokonanych 10 lutego 1976 r. w Ustawie Zasadniczej poprawek13 skargo-
wo-zażaleniowy socrealistyczny ekwiwalent petycyjności został umieszczony w ust. 2 

12 L. Wiśniewski, Gwarancje podstawowych praw i wolności obywateli PRL, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 227.

13 Ex definitione zmieniły one treść Ustawy Zasadniczej, w tym również, jak się okazuje, w jej części od-
noszącej się do praw i wolności. Wynika z tego, że ich zestaw nie był określony przez Ustrojodawcę raz 
na zawsze, zresztą nie tylko w Polsce, co przypomina nam zapisane kilka lat po 1976 r. spostrzeżenie, 
którego autor nie ma wątpliwości co do tego, że „w wielu krajach nie zdołano dotychczas osiągnąć po-
rozumienia na gruncie prawa wewnętrznego, co do katalogu praw obywatelskich”. J. Sabiniewicz, 
O prawach jednostki w bieżącej literaturze naukowej, [w:] P. Winczorek (red.), Instytucjonalne gwaran-
cje praw obywatelskich, [w:] „Studia nad demokracją. Seria B – Prace prawno-ustrojowe”, nr 6, IV-V 
1983, s. 12. Od napisania tych słów minęło co nieco czasu, ale nie zanosi się na to, żeby straciły one 
swoją aktualność, gdyż l’appetit vient en mangeant, co sprawia, że rozochoceni aktywiści radośnie lub 
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niezmienionej postaci w art. 86 Konstytucji lipcowej. Ust. 1 stanowił natomiast, że oby-
watele mają prawo zgłaszania wniosków do tej pory niemających konstytucyjnej rangi. 
Jeden z ówczesnych badaczy uświadamiał, że innowacja ta nie skutkowała wprowadze-
niem nowego środka zaskarżającego do prawnopolitycznego systemu Polski, jako że 
„prawo składania wniosków do organów przedstawicielskich przysługuje obywatelom 
od początku historii PRL”14, ponieważ, jak tłumaczy inny teoretyk, „uważało się po-
wszechnie, że prawo składania wniosków mieści się w konstytucyjnym prawie do skła-
dania skarg i zażaleń”15. Zarówno one, jak i wnioski, po dotarciu do aparatu władzy 
miały być rozpatrywane przez merytorycznie właściwe instytucje, rozpatrujące słusz-
ność doniesień, stanowiących impuls dla potencjalnych ulepszeń społeczno-politycznej 
rzeczywistości.

Po konstytucjonalizacji w 1976 r. demokracji socjalistycznej zwiększono, przynaj-
mniej na papierze, możliwości animowania przez „szarych obywateli” pozytywnych 
przemian przez powołanie wskutek dokonanej przez Sejm w 1978 r. nowelizacji ustawy 
o radach narodowych związanych z nimi komitetów kontroli społecznej (KKS), które 
m.in. powinny inspirować „działania organów kontroli wówczas, kiedy nie wykazują 
one należytej aktywności”16. W ówczesnej literaturze przedmiotu akcentuje się, że kon-
trola tego rodzaju zwiększyła zakres możliwości partycypacji pracujących mas w proce-
sie władania, o czym pomyślano już na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stule-
cia, kiedy to nastała moda na konsultacje, podniesione do konstytucyjnej rangi w 1976 r. 
Wypada o nich wspomnieć, ponieważ w pochodzącym z tamtego okresu opracowaniu 
zostały one uznane za doskonalszą alternatywę od rozwiązania, funkcjonującego „w nie-
których krajach burżuazyjnych”, gdzie „obywatele mają prawo wnoszenia petycji. Róż-
nią się one tym od np. naszych konsultacji, że zawierają postulaty, które władzy pań-
stwowej do niczego nie zobowiązują. Natomiast u nas postulaty i wnioski zgłoszone 
przez obywateli w trybie konsultacji czy dyskusji wymagają merytorycznego ustosun-
kowania się organów państwowych”17.

gniewnie postulują konstytucjonalizację coraz to nowych praw podmiotowych, odzwierciedlających bie-
żącą Mądrość Etapu, ewentualnie przekształcanie tych wolności i praw, jakie zostały już uznane przez 
ustrojodawcę, względnie kompatybilnych z nimi obowiązków instytucji władzy publicznej. De lege fe-
renda można zatem domagać się np., aby pojawił się w ustawie zasadniczej przepis obligujący je do 
starań w kierunku zwiększania obywatelskiej aktywności przez zachęcanie mężczyzn i kobiet, aby kie-
rowali do najróżniejszych władz skargi, wnioski, petycje oraz wszelkiego rodzaju inne pisma, aby pobu-
dzić aparat państwowy do aktywności i zapobiec niebezpieczeństwu redukcji etatów.

14 W. Makar, Status prawny jednostki w państwie współczesnym. Studium teoretyczno-prawne, Bydgoszcz 
1989, s. 51.

15 L. Wiśniewski, op. cit., s. 200.
16 S. Zawadzki, Kontrola społeczna zasadniczą formą udziału mas pracujących w rządzeniu państwem, 

„Trybuna Ludu”, 27–28 maja 1978, s. 3.
17 K. Gieroń, Udział obywateli w rządzeniu państwem w kapitalizmie i socjalizmie, [w:] Prawa człowieka 

i ich realizacja w ustroju socjalistycznym i kapitalistycznym, Warszawa 1979, s. 79–80.
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Wywód ten miał za zadanie przekonać czytelnika co do tego, że mechaniczne prze-
noszenie na socjalistyczny grunt ustrojowy funkcjonującej w demoliberalnych reżimach 
instytucji jest niepotrzebne, gdyż konstrukcja petycji zakłada istnienie wyalienowanej 
od mas pracujących władzy, reprezentującej przede wszystkim zgodnie z teorią nieprze-
zwyciężalnego konfliktu między antagonistycznymi klasami społecznymi interesy wła-
ścicieli środków produkcji. W marksistowsko-leninowskim epistemologicznym para-
dygmacie stoją oni zatem po drugiej stronie barykady w permanentnym boju między 
licznymi wyzyskiwanymi a nielicznymi wyzyskiwaczami, których interesów broni apa-
rat ucisku. Kierująca jego poczynaniami „grupa trzymająca władzę”, zgodnie z zalece-
niami Mistrza Machiavellego, „raz powinna być lwem, a innym razem lisem”, mamią-
cym skołowany lud przysłowiowymi marchewkami w postaci „typowych dla 
mieszczańskich demokracji prawnopolitycznych rozwiązań, ubieranych w liberalną fra-
zeologię po to, aby stępić ostrze klasowej walki”18. Obowiązująca w orientalnym Obozie 
Pokoju i Socjalizmu optyka nakazywała do instytucji tego rodzaju zaliczyć petycję, nie-
mogącą wszak według doktrynalnych założeń dorównywać jej doskonalszym odpo-
wiednikom, „dynamicznie przyczyniającym się do nieustannego wzrostu jakości życia, 
charakterystycznego dla ustrojów przepojonych socjalistyczną wiarą w przyszłość”.

Przejawiała się ona w przekonaniu o zbędności przydawania przesadnego znaczenia 
wszelakim indywidualnym prawom i wolnościom, które powinny być ilościowo zrówno-
ważone przez obowiązki, zgodnie ze starorzymskim przesłaniem do ut des. Nie negowa-
no bynajmniej konieczności wzbogacenia konstytucyjnej materii o zagadnienia tego ro-
dzaju, lecz dominowało przekonanie, że inne, silniej związane z esencją państwowości 
problemy, powinny być bardziej wyeksponowane. W związku z tym uprawnienie do 
składania skarg, zażaleń i wniosków wraz z innymi przepisami, odchodzącymi od prze-
ważającej w Ustawie Zasadniczej wspólnotowej optyki na rzecz „indywidualistycznego 
odchylenia”19, znalazło się daleko od podniosłego Wstępu i po stalinowsku spiżowych 

18 Brak określenia autorstwa cytatu oznacza, że dany fragment pracy jest parafrazą typowych ówczesnych 
haseł, dokonaną przez Autora.

19 Daleko idącą nieufność względem pojedynczego osobnika, niejednokrotnie niedorastającego swoim 
świadomościowo-moralnym poziomem do potężnych wyzwań, rzucanych wszystkim przez Rewolucję 
Październikową i następujących po niej czasów Naprężonych Planów Pięcioletnich oraz Wielkiej Anty-
faszystowskiej Wojny, wyraził Sztandarowy Radziecki Poeta Włodzimierz Majakowski. W porywie kla-
sowo słusznego natchnienia orzekł on: „Jednostka bzdurą, jednostka zerem, jednostki głosik cieńszy od 
pisku!” Socjalistyczna demokracja doprowadziła do radykalnej ostateczności prastare przekonanie co do 
tego, że większość ma rację. Skoro tak, to trzeba zakonserwować jej przewagę przez zaprzestanie elek-
cyjno-parlamentarnych wyliczanek, wskazujących na bieżący układ sił między reprezentującymi różne 
warstwowe interesy ugrupowaniami politycznymi, zabiegającymi o głosy pojedynczych wyborców po-
przez kokietowanie ich nadawaniem uprawnień, „nie mających wszakże większego znaczenia w sytu-
acji narastającego imperializmu, brutalnie depczącego wyzyskiwane masy”. Gdy po obaleniu caratu 
sięgnęły one po władzę na obszarze 1/6 kuli ziemskiej, nastała tam dyktatura proletariatu, niewahająca 
się poświęcać interesów rzeczywistych lub domniemanych pokonanych wyzyskiwaczy w imię budowa-
nia szczęścia całej ludzkości. Jej awangardą stała się nieomylna Partia, nietrwoniąca swych sił na jałowe 
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Zasad Ustrojowych. Środki zaskarżające znalazły się dopiero w rozdz. VII, regulującym 
podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie, oraz rozdz. VIII, poświęconym ujętym 
„nie od strony sposobu wybierania i obliczania wyników wyborczych, lecz od strony 
podmiotowych praw obywateli”20 zasadom prawa wyborczego do Sejmu i rad narodo-
wych. W ten sposób powstał dość zwarty „blok konstytucyjny”, mający zapewniać do-
rosłym mężczyznom i kobietom możliwości zindywidualizowanego oddziaływania na 
władze, oczywiście „w rozsądnych, nie szkodzących społecznemu interesowi grani-
cach”. Takie ujęcie sprawia, że należy akcentować współbrzmienie konstytucyjnego 
prawa zwracania się do wszystkich organów państwowych ze skargami, wnioskami i za-
żaleniami z innymi prawami politycznymi, obejmującymi oprócz wyborczych prawo 
zrzeszania się (art. 84) oraz prawo do sprawowania kontroli społecznej21 i prawo do 
udziału w konsultacjach i dyskusjach ogólnonarodowych (art. 176). Poszerzenie tego 
zestawu w 1976 r. wyraża na gruncie konstytucyjnym tendencję do instytucjonalizacji 
rozwiązań ustrojowych, wydającą się nieuchronnym zjawiskiem po każdej rewolucyjnej 
zmianie poprzednich porządków. W efekcie dochodziło do pewnej relatywizacji opartej 
na klasowości marksistowskiej koncepcji praw podstawowych, którą cechował „dekla-
ratywny charakter postanowień oraz dominacja gwarancji materialnych nad gwarancja-
mi formalnymi”22. Postępujące wraz z upływającym czasem odchodzenie od wyraziste-
go leninowsko-stalinowskiego schematu organizacji życia politycznego sprawiało, że 
coraz większego znaczenia nabierały jurydyczne subtelności, wyrażające się m.in. w po-
szerzaniu zakresu i różnorodności zalecanych form „spoglądania władzom na ręce”23.

przedwyborcze utarczki i pochylanie się nad „trudnymi przypadkami odstających od kolektywu ego-
istów”. W dobrze rozumianym własnym interesie, dialektycznie tożsamym z Dobrem Ogółu, powinni 
oni pozbyć się swych dewiacji i ochoczo dołączyć do zwartych kolumn bardziej optymistycznych oby-
wateli, wierzących w Zbiorową Mądrość i doskonale obywających się bez „burżuazyjnego instrumenta-
rium prawnopolitycznego, zasłaniającego swoimi krętactwami przed naiwnymi nagą prawdę o nieod-
łącznej dla kapitalizmu eksploatacji codziennie poniżanych, bezlitośnie upokarzanych mas, dla których 
jedyną realną nadzieją jest Ojczyzna Światowego Proletariatu”.

20 J. Stembrowicz, Konstytucja PRL z 1952 r. na tle nowelizacji 1954–1980, [w:] M. Rybicki, A. Burda, 
J. Stembrowicz, Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 r., [w:] M. Kallas (red.), Konsty-
tucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, t. II, Warszawa 1990, 
s. 383.

21 W doktrynie spotyka się ujęcie, syntetyzujące to uprawnienie z prawem do sformalizowanego skarżenia 
się, skoro czytamy, że „do grupy praw politycznych należą: prawo wyborcze […] prawo do skarg i zaża-
leń i kontroli społecznej”. K. Gieroń, Prawa człowieka. Deklaracje i rzeczywistość, Warszawa 1981, 
s. 25. Wydaje się, że nie ma jakichś poważniejszych argumentów przemawiających przeciwko kojarze-
niu skarg i wniosków z realizowaną przez społeczeństwo kontrolą. Może one występować w różnych 
postaciach, także jako skargi i wnioski. Widocznie jednak Ustrojodawca uznał, że są one na tyle ważny-
mi instrumentami, iż trzeba je wyodrębnić, aby zachęcić ludzi pracy do mobilizowania innych pracow-
ników w „podniosłym dziele budowania Drugiej Polski”.

22 M. Kallas, Ustrój Polski Ludowej (1944–1989), [w:] M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa 
Polski Ludowej, Warszawa 2000, s. 173.

23 Trend ów zapowiada nadejście III RP wraz z jej opartą na „nieufności omnium contra omnes” filozofią 
ustrojową, znajdującą swój względnie dojrzały wyraz w Konstytucji, dzięki której w krajowym pejzażu 
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Aprobatę dla takiej tendencji wyraził wybitny polski konstytucjonalista, gdy po 
dokonanym w 1976 r. potwierdzeniu na szczeblu konstytucyjnym znaczenia niezwiąza-
nych bezpośrednio z funkcjonowaniem aparatu państwowego form społecznego współ-
władania oznajmił, że „krytyka i szerokie konsultacje społeczne są gwarancją gotowości 
ponoszenia przez obywateli ofiar na rzecz dobra społecznego i odpowiedzialności za 
jego poszerzenie i umocnienie”24. Refleksje tego rodzaju brały się stąd, że wraz z odda-
laniem się w czasie od Rewolucji Październikowej w ZSRR, a następnie w państwach, 
jakie znalazły się po II wojnie światowej w strefie jego wpływów okazywało się, że 
każda władza, również ludowa czy socjalistyczna, wykazuje się starą jak świat skłonno-
ścią do alienacji od reszty ludności. Sprawiało to, że mimo apeli o „f a k t y c z n y 
u d z i a ł  m a s  w życiu społecznem”25 nasilało się wśród ogółu przekonanie, że „ci na 
górze, dokonujący zakupów w legendarnych sklepach z «żółtymi firankami» beneficjen-
ci nowego systemu, alias «czerwoni kacykowie»”, są oderwani od egzystencjalnych 
trosk szarego człowieka. Zadeklarowanie socjalizmu w drugiej połowie lat siedemdzie-
siątych na poziomie Ustawy Zasadniczej miało stwarzać nadzieje na „nowe otwarcie”. 
Uważano, że „powrót do leninowskich zasad budowy nowego społeczeństwa” został 
prawnopolitycznie potwierdzony przez dodanie do już występujących w Konstytucji 
środków oddziaływania na władzę nowych, które powinny być uznane za przynależne 
raczej do sfery demokracji bezpośredniej niż pośredniej. Z założenia nie miały być one 
realizowane przez wyodrębnione podmioty władzy publicznej. Przy odrobinie dobrej 
woli w zmianie tej można było dostrzec przypomnienie doktrynalnego obowiązywania 
leninowskiego dogmatu obumierania państwa. Proces ten zostałby zrealizowany wów-
czas, gdyby socjalizm w globalnej skali wypełnił swą dziejową misję, aby zostać zastą-
pionym przez komunizm, w którym petycyjność czy też skargowość przypuszczalnie 

prawnopolitycznym pojawiła się skarga konstytucyjna, czyli „nowa instytucja […] służąca do ochrony 
konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Służy ona jednostce do ochrony na drodze szczególnego 
postępowania przed sądem konstytucyjnym przysługujących jej praw, w przypadku ich naruszenia przez 
akty normatywne organów władzy publicznej albo przez ich bezczynność”. W. Skrzydło, Leksykon wie-
dzy o państwie i konstytucji, Warszawa 2000, s. 170. Sensu stricto skarga konstytucyjna rzeczywiście 
była w 1997 r. novum w rodzimym systemie jurydycznym. Trudno wszakże zaprzeczyć, że w Polsce 
Ludowej mieliśmy do czynienia ze skargowością zarówno w wymiarze sprawiedliwości, jak i w rozma-
itych innych placówkach świadczących usługi dla ludności, której stwarzano sformalizowaną możliwość 
wytykania nieprawidłowości przez wpisy w odpowiednich zeszytach. Zapewne podtrzymywało to trady-
cyjne polskie pieniactwo i stanowiło dobrą zaprawę dla tych, których pojawienie się skargi konstytucyj-
nej dogłębnie ucieszyło z powodu otwarcia się nowego, rozległego obszaru dla obywateli lubujących się 
w wytykaniu wszelakich nieprawidłowości.

24 A. Burda, Rozwój podstawowych praw, wolności i obowiązków obywatelskich w PRL, [w:] M. Szczepa-
niak (red.), op. cit., s. 288.

25 K. Hrabyk, Organizacja polityczna narodu, [w:] K. Hrabyk, M. Piszczkowski, Z. Stahl, Nowa konstytu-
cja polska. Szkice polityczne, Lwów–Warszawa 1935, s. 51. Co prawda, słowa te zostały napisane przed 
wojną, ale hasło jak najbardziej pasuje do ideowo-emocjonalnego klimatu Polski Ludowej, do którego 
zresztą przekonał się sam Hrabyk, który w 1968 r. powrócił z wieloletniej emigracji do Ojczyzny.
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przestałyby istnieć z powodu uwiądu władzy, skutkującego anihilacją adresatów petycji, 
skarg, zażaleń względnie wniosków.

Petycyjność a skargowość3. 

Scenariusz ten nie doczekał się realizacji, ponieważ począwszy od 1989 r. doszło 
do przywrócenia burżuazyjnej wersji ludowładztwa, której rozliczne elementy tkwiły 
zresztą w demosocjalizmie, będącym wszak zradykalizowaną postacią swojego miesz-
czańskiego pierwowzoru. O utrzymujących się stale więzach pokrewieństwa między 
nimi świadczy np. to, że, co prawda, petycja expressis verbis nie znalazła się w tekście 
Konstytucji lipcowej26, ale w prawnopolitycznej doktrynie Polski Ludowej niekoniecz-
nie traktowano ją jako instytucję klasowo obcą. Renomowany konstytucjonalista Kazi-
mierz Biskupski umieścił prawo do petycji w spisie charakterystycznych dla PRL-u praw 
i obowiązków obywatelskich27, a zatem nie traktował on konstytucyjnych skarg i zaża-
leń jako genetycznie odmiennych od petycji instrumentów zaznajamiania władzy z gnę-
biącymi obywateli nieprawidłowościami. Jednakże trzeba zaznaczyć, że raczej uważano 

26 Dobre wytłumaczenie jej pominięcia przez powojennego Ustrojodawcę przedstawia renomowany przed-
stawiciel socjalistycznego konstytucjonalizmu, gdy stwierdza, że „każdorazowy katalog praw człowieka 
w danym państwie, czyli katalog podstawowych praw obywatelskich w tym państwie, jest historycznie 
określony”, a zatem Mądrość Etapu nakazała usunąć ze spisu konstytucyjnych praw podmiotowych in-
stytucję mogącą zachęcać do podważania ustroju, czego dobitnie dowodzi poprzedzająca ścięcie Karola 
I Stuarta angielska Petycja w Sprawie Praw. Nie oznacza to, że należałoby w ogóle wykluczyć ewentu-
alne przyszłe ponowne umieszczenie w rodzimym porządku jurydycznym dosłownie rozumianej petycji, 
ale póki co jest na to widocznie za wcześnie, bo „rozwój praw obywatelskich również w ustroju socjali-
stycznym nie przychodzi sam z siebie i wymaga walki ludzi pracy o prawa i wolności, wymaga ofiar 
i poświęceń […] wymaga również wzrostu kultury politycznej zarówno kierownictwa życia państwowe-
go, jak i ogółu ludzi pracy”. A. Łopatka, Socjalistyczna a burżuazyjna koncepcja praw i obowiązków 
obywatelskich, [w:] J. Łętowski (red.), Prawa obywatelskie i administracja państwowa. Polska–Austria, 
Warszawa 1983, s. 22. Słowa te były pisane już po „Karnawale Solidarności” i być może właśnie do 
niego odnosi się fraza o wzroście kultury politycznej. Jeśli uznamy, że doszło do niej przy Okrągłym 
Stole, to życzeniu stało się zadość, tyle że doszło do rozmontowania realnego socjalizmu i „rozwoju 
praw obywatelskich” czy też „przywrócenia ich właściwej postaci” wskutek restytucji petycji.

27 Toruński naukowiec wyjaśniał: „Konstytucja stanowi, że obywatele mają prawo zwracania się do wszyst-
kich organów państwa ze skargami i zażaleniami. Winny one być – głosi konstytucja – załatwiane szyb-
ko i sprawiedliwie; winni przewlekania spraw, biurokratyzmu i bezduszności mają być pociągani do 
odpowiedzialności. Konstytucja zatem nie tylko przyznaje obywatelom prawo zwracania się do organów 
państwa ze skargami i zażaleniami, lecz stwarza po stronie tych organów obowiązek terminowego 
i (oczywiście) rzeczowego załatwiania podań”. K. Biskupski, Zarys prawa państwowego Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej oraz niektórych państw obcych, Warszawa 1962, s. 203. Według współcześnie 
modnej retoryki zapewnienia powyższe miałyby potwierdzać fikcyjność ówczesnego konstytucjonali-
zmu, „służebnego względem narzuconego reżimu”. Tym niemniej dziwne byłoby, gdyby nie zdarzały się 
przypadki postępowania przez państwowe instancje w przedstawiony powyżej sposób. Być może dzisiaj 
petycje są traktowane z większą powagą niż skargi czy zażalenia, ale upewnienie się co do tego wyma-
gałoby przeprowadzenia rozległych badań, realizowanych przez osoby kierujące się zawołaniem sine ira 
et studio odnośnie do ideologicznych uwarunkowań obowiązujących w zarówno w Polsce Ludowej, jak 
i w „zdekomunizowanej” Rzeczypospolitej.
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wówczas, iż „prawo skarg i zażaleń nie powinno być identyfikowane z deklarowanym 
w niektórych konstytucjach burżuazyjnych, a między innymi i w Konstytucji Marcowej 
(art. 107) prawem petycji”28.

Gdybyśmy jednak stanęli na stanowisku, że przed Okrągłym Stołem istniała na 
gruncie konstytucyjnym petycja w postaci skargi, względnie zażalenia, to uznamy moż-
liwość przystosowania tego, znanego jeszcze przed Wielką Socjalistyczną Rewolucją 
Październikową, prawnego instrumentu wywierania nacisku na rządzących, do innych 
niż burżuazyjno-demokratyczne warunków ustrojowych, co łączyło się z nadaniem mu 
łagodniejszej, mniej politycznie nacechowanej inkarnacji. Zażalenie czy też skarga nie 
służą wszak do tego, aby za ich pomocą realizować jakieś szersze ustrojowe zamiary, 
gdyż tego rodzaju zapędy były traktowane jako niebezpieczne w raczej zamkniętym 
systemie, opartym na przeświadczeniu, że demokracja ludowa, a następnie socjalistycz-
na, powinna się wystrzegać rywalizacyjności. Uważano natomiast, że konstruktywna 
krytyka administracyjnych niedoskonałości, do jakich dochodzi w trakcie realizacji za-
sadniczo słusznej i bezalternatywnej, naukowo ugruntowanej marksistowsko-leninow-
skiej wizji organizacji państwowości, jest jak najbardziej słuszna i pożądana29. Domino-
wało przekonanie, że jest ona na tyle ugruntowana w radzieckiej strefie wpływów, że jej 

28 „Podczas gdy prawo petycji w jego historycznym rozwoju zabezpieczać miało jedynie obywateli przed 
odpowiedzialnością za treść składanych petycji, a nie zobowiązywało organów państwowych do ich 
rozpatrzenia i zgodnego z prawem załatwienia, to przy prawie skarg i zażaleń punkt ciężkości miał spo-
czywać na obowiązku szybkiego i sprawiedliwego załatwiania przez organy państwowe skarg i zażaleń”. 
R. Klimowiecki, Podstawowe prawa i obowiązki obywateli w PRL, [w:] A. Burda, R. Klimowiecki, Pra-
wo państwowe, Warszawa 1958, s. 559. Autor nie wyjaśnia zagadnienia ponoszenia przez obywateli 
ewentualnych przykrych konsekwencji składania przez nich skarg lub zażaleń, co może sugerować, że 
– w przeciwieństwie do przypadku petycji – mogą one mieć miejsce.

29 Doświadczenia XX w. skłaniają wielu do uznania, że pozostawienie obywatelom wyłącznie takiej opcji 
zalegalizowanego oddziaływania w kierunku jakichkolwiek zmian jest niewystarczające, gdyż nie daje 
ludowi okazji wyraźnego i zgodnego z prawem wyrażenia sprzeciwu za pomocą elekcyjnego odsunięcia 
od władania tych, których δeμos przestał lubić. Ich obalenie jest dobrym sposobem na uspokojenie nastro-
jów, co warto mieć na uwadze, jeśli się pamięta, że „każde państwo doświadcza co pewien czas kryzysów 
gospodarczych. Wiążą się one ze wzrostem społecznego niezadowolenia. W kraju demokratycznym jest 
ono rozładowywane przez cyklicznie odbywające się wybory […] stanowią one swoiste społeczne kathar-
sis. Wybory dają obywatelom poczucie, że mają wpływ na sprawy państwowe. Jednego kandydata mogą 
wywyższyć, na innym się zemścić. Bardzo często niewiele zmieniają, ale rozładowują społeczne napięcie. 
W autorytarnych Chinach jest zupełnie inaczej. Obywatel ChRL nie dysponuje podobnym prawem do 
wyrażenia niezadowolenia. Może pojechać do Pekinu z petycją krytykującą zachowanie lokalnego urzęd-
nika oraz w skrajnym wypadku wyjść na ulicę”. S. Niewiński, Czy XXI w. będzie stuleciem Chin?, http://
www.polska-azja.pl/2015/06/15/s-niewinski-czy-xxi-w-bedzie-stuleciem-chin-cz-2/ [dostęp 30.09.2015]. 
Widzimy, że również według cytowanego autora petycja nie zanika w socjalistycznej demokracji, podob-
nie jak „kryterium uliczne”, zastępujące czasem konfrontacyjne wybory w roli metody wymiany rządzą-
cych, o czym wiemy nie tylko z chińskich, ale i z polskich doświadczeń. Osobną kwestią jest to, czy zain-
stalowanie w Kraju Środka rywalizacyjnej elekcji jest czymś godnym polecenia. Chińskie doświadczenia 
z niesocjalistyczną postacią ludowładztwa po 1912 r. skłaniają raczej do sceptycyzmu, bo przecież w I po-
łowie XX stulecia swobodna polityczna rywalizacja przekształciła się w domową wojnę. Partyjni przy-
wódcy pamiętają o tym i to skłania ich do pozostania przy „petycyjno-demonstracyjnym” modelu, jako, 
co prawda, niedoskonałym, ale w ich przekonaniu bezpieczniejszym.

http://www.polska-azja.pl/2015/06/15/s-niewinski-czy-xxi-w-bedzie-stuleciem-chin-cz-2/
http://www.polska-azja.pl/2015/06/15/s-niewinski-czy-xxi-w-bedzie-stuleciem-chin-cz-2/
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prawnopolityczna tożsamość nie dozna specjalnego szwanku z powodu zachęcania lud-
ności Polski Ludowej do instytucjonalnego przejawiania nieuchronnie obecnej w pety-
cyjności „egoistycznej roszczeniowości”30, stanowiącej teoretycznie pewne zagrożenie 
dla opartego na paradygmacie ujednolicania ustroju.

Jeśli podzielimy zatem ocenę K. Biskupskiego i uznamy obecność petycyjności 
w skargach i zażaleniach, to potwierdzeniu ulegnie przekonanie, że prawo petycji „w za-
sadzie istnieje w każdym ustroju politycznym, ponieważ władza zazwyczaj chętnie uzy-
skuje informacje od rządzonych, pokazujące stan nastrojów społecznych, dzięki czemu 
łatwiej jest skorygować uchybienia w działalności aparatu państwowego. W parlamen-
tarnym ludowładztwie takie jawne donosy mają świadczyć o aktywności społeczeństwa 
obywatelskiego, zatroskanego sposobami nadawania bieżącego kształtu dobru wspólne-
mu, jakim ma być republikańska państwowość. Jest to najprostszy ze sformalizowanych 
sposobów komunikowania władzy poglądów społeczeństwa, będącego wszak teoretycz-
nie suwerenem”31, obecnym również w zinstytucjonalizowanych strukturach władania. 
A zatem w demosocjalizmie najbardziej uświadomiona i politycznie aktywna część 
Ludu Pracującego Miast i Wsi znajduje się w partyjno-państwowych instancjach, gdzie 
zajmuje się m.in. rozpatrywaniem napływających z terenu sygnałów, przyczyniających 
się potencjalnie do właściwego funkcjonowania instytucji publicznej władzy, z czego 
wynika, że może ona odnosić korzyści z utrzymywania przekształconej na użytek syste-
mu wersji petycyjności niezależnie od tego, jak silnie będzie się akcentować jej socjali-
styczną specyfikę.

Realizacja i weryfikacja demosocjalistycznej petycyjności4. 

Takie zdroworozsądkowe nastawienie sprawiło, że skonstytucjonalizowana skar-
gowość nieustannie była obecna w prawnopolitycznym pejzażu Polski Ludowej, przy-
czyniając się do wykonania zawartego na początku Konstytucji (art. 5) postanowienia, 

30 Zachętę dla jej przejawiania odnajdziemy w nie bardzo kompatybilnym z marsksistowsko-leninowską 
teorią państwa i prawa ujęciu Leona Petrażyckiego, według którego „prawo […] nie jest dowolnym po-
stanowieniem rządzących. Petrażycki bronił pojęcia prawa opartego na poczuciu zobowiązań i uzasad-
nionych roszczeń. Jest to pogląd odmienny od leninowskiej koncepcji prawa jako instrumentu władzy”. 
J. Karpiński, Prawa człowieka w PRL i Komitet Helsiński, [w:] J. Karpiński, Niepodległość od wewnątrz, 
London 1987, s. 60. Uznano, że na tyle krzepko dzierży go ona w swym nieugiętym uścisku, że nie roz-
luźnią go żadne skargi czy zażalenia, których konstrukcja oparta jest wszak na założeniu, że ich adresaci 
doskonale znają rzeczywistość oraz prawa rozwoju dziejowego, co domniemanie skłoniło ich do uzna-
nia, że w jurydycznym modelu PRL spokojnie można ulokować socjalistyczny wariant petycyjności.

31 „Gdyby było nim w rzeczywistości, to” petycja sensu stricto i „petycjoidalne” instrumenty prawne „stra-
ciłyby rację bytu, gdyż charakteryzują się one stosunkiem podległości między autorami pism a adresata-
mi, którzy nie są zobowiązani do uwzględnienia oddolnych postulatów”. A. Ławniczak, Prawo do pety-
cji, wniosków i skarg, [w:] M. Haczkowska (red.), Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
Warszawa 2014, s. 106.
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nakazującego wszystkim organom władzy i administracji państwowej opierać się w swej 
działalności na świadomym, czynnym współdziałaniu najszerszych mas ludowych. Nor-
ma ta zachęciła do pojawienia się w doktrynie zasady czy też prawa wpływania przez 
obywateli na pracę organów państwowych, nakładającego na zinstytucjonalizowane 
części aparatu władania „obowiązek […] uważnego rozpatrywania, uwzględniania 
słusznych wniosków, zażaleń i życzeń obywateli”32.

Ustrojowy nakaz „spełniania słusznych życzenia obywateli”, skutkował tym, że 
w Kodeksie postępowania administracyjnego uregulowano sposób rozpatrywania skarg 
i wniosków, który zasadniczo utrzymał się do dzisiaj. Umieszczenie w nim norm odno-
szących się do rozpatrywania skarg sprawiło, że postępowanie administracyjne przestało 
być rozumiane jako procedura dotycząca wyłącznie indywidualnych spraw z zakresu 
administracji państwowej. Uznano, że wymagała tego potrzeba walki z „takimi ujemny-
mi zjawiskami, co do których ingerencja organów państwowych (ewentualnie organiza-
cji społecznych) jest możliwa, a nawet niezbędna”33. A zatem działający w „słusznym 
interesie indywidualnym lub społecznym” obywatel powinien liczyć na to, że jego skar-
ga, spowodowana nieprawidłowym funkcjonowaniem administracji publicznej, zostanie 
rozpatrzona zgodnie z kodeksowymi regułami postępowania administracyjnego, mają-
cymi zapewnić słuszne rozstrzygnięcie, przy czym jego zobiektywizowany charakter 
miał być zapewniony przez zasadę, głoszącą, że „organem właściwym do rozpatrzenia 
skargi jest […] organ bezpośrednio wyższego stopnia w stosunku do organu, którego 
działalność jest przedmiotem skargi”34. Schemat rozpatrywania skarg znalazł zastoso-
wanie również w odniesieniu do wniosków.

Zachętą do realizowania tych dwóch form obywatelskiego zaangażowania było to, 
że można było z nich korzystać poza urzędami, jako że na podmioty świadczące dla 
ludności usługi o charakterze konsumpcyjnym nałożono obowiązek eksponowania ksią-
żek skarg i wniosków35. Dzięki temu krytyczni klienci uzyskali sposobność pisemnego, 

32 Inne obowiązki wynikające dla organów władzy z uznania znaczenia obywateli to: „zdawanie narodowi 
sprawy ze swej działalności” oraz „wyjaśnianie masom pracującym zasadniczych celów i wytycznych 
polityki władzy ludowej”. K. Kąkol, Prawa i obowiązki obywatelskie w PRL, Warszawa 1969, s. 91.

33 B. Bogomilski, Obywatel a administracja. Reforma administracji, prawa i obowiązki obywateli, intere-
sant w urzędzie, tryb załatwiania indywidualnych spraw. Wzory pism kierowanych przez obywateli do 
organów administracji państwowej, Warszawa 1977, s. 59.

34 Ibidem, s. 60. „Skargę składa się do organu zwierzchniego, nad organem, którego skarga dotyczy, a skar-
gę na pracownika organu do przełożonego tego pracownika. W przypadku niewłaściwego skierowania 
skargi każdy organ zobowiązany jest przekazać ją organowi właściwemu albo zawiadomić skarżącego, 
kto jest kompetentny do załatwienia skargi”. L. Wiśniewski, op. cit., s. 228. Istnieje przy tym domniema-
nie, oparte na wierze w racjonalność nowożytnej polskiej nomokracji, uznania przez wskazaną instytucję 
jej właściwości, co winno zapobiegać odtwarzaniu klasycznego biurokratycznego leitmotivu od Annasza 
do Kajfasza.

35 „Każda placówka uspołecznionego handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego prowadząca 
sprzedaż detaliczną lub produkcję i detaliczną sprzedaż towarów albo świadcząca inne usługi obowiąza-
na jest prowadzić książkę skarg i wniosków. Książka powinna być umieszczona w miejscu widocznym 
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a na dodatek anonimowego utrwalania swoich uwag36, natomiast instancje kontrolujące 
funkcjonowanie obsługujących obywateli placówek uzyskały sposobność szybkiego za-
poznania się z występującymi w ich funkcjonowaniu nieprawidłowościami i skłonienia 
do ich melioracji.

„Pozaurzędowy” charakter miały też skargi i wnioski, klasyfikowane w literaturze 
jako coś innego od tych, jakie były „zgłaszane […] w drodze indywidualnych wystą-
pień”. Za osobny rodzaj uznano bowiem skargi, względnie wnioski, pojawiające się 
„w drodze publikacji na łamach prasy – w postaci interwencji prasowej”37. Wynikałoby 
z tego, że skargowość nie była traktowana, przynajmniej przez doktrynę, jako zdogma-
tyzowane, ściśle skrępowane jurydycznym gorsetem zjawisko, gdyż przeszkadzałoby to 
w swobodnym korzystaniu z niego przez beneficjentów tego rozwiązania w postaci pró-
bujących oddziaływać na władzę obywateli.

To, czy skorzystali oni ze skargi czy z wniosku, zależało od charakteru ich wystą-
pienia. Jeśli miało ono krytyczną wymowę, piętnującą sposób funkcjonowania instytucji 
państwowych bądź organizacji społecznych, to przyjmowało postać skargi38. Nie próbo-
wano zawężać zakresu spraw, jakich mogła ona dotyczyć, skoro czytamy, że „przedmio-
tem skargi mogą być wszelkie czynności organów czy urzędników, a nie tylko ich decy-
zje, jak to ma miejsce w przypadku odwołań, czy postanowień nie kończących sprawy, 
jak to ma miejsce w przypadku zażaleń”39. W każdym razie skarga, podobnie jak oba 
wyżej wymienione środki, jest powiązana z krytycyzmem, natomiast wnioski powinny 
być bardziej konstruktywne, ponieważ „jeżeli przedmiotem skargi jest krytyka działal-
ności określonego w niej podmiotu, to przedmiotem wniosku – propozycje jej doskona-
lenia”40.

i swobodnie dostępna dla klientów, aby nie musieli oni zwracać się do pracowników placówki o wydanie 
książki”. B. Bogomilski, op. cit., s. 62. W rozwiązaniu tym odnajdziemy przesłanie, jakie z całą mocą 
pojawi się w Obozie Pokoju i Socjalizmu, gdy Gorbaczow obwieści epatującą magiczną mocą Γласность 
(Głasnost’).

36 „Od osób zamierzających dokonać w książce wpisu pracownicy placówki nie mogą żądać dokumentów 
w celu stwierdzenia tożsamości skarżącego lub wnioskodawcy”. B. Bogomilski, op. cit., s. 61–62.

37 K. Kąkol, op. cit., s. 92.
38 W literaturze przedmiotu zaznaczano, że „w szczególności przedmiotem skargi może być zaniedbanie 

lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie 
praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie 
spraw”. E. Smoktunowicz, Encyklopedia obywatela PRL. Status administracyjnoprawny, Warszawa 
1987, s. 539.

39 F. Siemieński, Podstawowe wolności, prawa i obowiązki obywateli PRL, Warszawa 1979, s. 222.
40 Oczekiwano, że przede wszystkim będą one zmierzać w stronę „ulepszenia organizacji, wzmocnienia 

praworządności, usprawnienia pracy, zapobiegania nadużyciom, wzmocnienia ochrony własności spo-
łecznej i lepszego zaspokajania potrzeb ludności”. E. Smoktunowicz, op. cit., s. 540. Sprawa nie jest do 
końca jednoznaczna, bowiem gdzie indziej czytamy, że „skarga polega na krytyce czyjejś działalności 
lub bezczynności i zarazem na żądaniu zmiany postępowania tego, kogo skarga dotyczy, pod określo-
nym względem”. F. Siemieński, op. cit., s. 222. Owo żądanie charakteryzuje się zapewne mniejszą 
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Nieukontentowany reakcją na swój wniosek obywatel mógł złożyć skargę, co 
wskazuje na to, że była ona traktowana jako środek mający większy ciężar gatunkowy 
od wniosku, który w opisywanej sytuacji spełniałby rolę działania uruchamiającego 
podmiot potencjalnie występujący jako organ pierwszej instancji, mogący stać się przed-
miotem środka odwoławczego w postaci skargi. Wynikałoby z tego, że to właśnie ona 
powinna być sposobem dyscyplinowania tych części aparatu ucisku, które nienależycie 
wykonywały przyznane im zadania. Znajdujące się wśród nich rozpatrywanie skarg 
i wniosków uznano za działalność, której realizacja powinna być weryfikowana przez 
instytucje wyższego szczebla, w związku z czym kontrolę i nadzór nad poczynaniami 
tego rodzaju powierzono Radzie Państwa oraz naczelnym i wyższym organom admini-
stracji państwowej41. Do zmiany w tym zakresie doszło w 1980 r., kiedy to w konstytu-
cyjnej strukturze władzy państwowej pojawił się kontynuujący tradycję przedwojenne-
go Najwyższego Trybunału Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny42. 
Historia pokazała, że wydarzenie to zapowiadało nastanie III RP, skutkujące m.in. przy-
wróceniem petycyjności w jej klasycznym, burżuazyjno-demokratycznym kształcie.

Podsumowanie5. 

W „uludowionej” postaci przetrwała ona „Rzeczpospolitą drugą i pół”, na co nie-
wielki wpływ miało konstytucyjne unormowanie, bowiem petycyjno-skargowy para-
dygmat jest niemożliwy do wyrugowania. Niewykluczone, że właśnie ta jego oczywi-
stość przyczyniła się znacznie do tego, że na obszarze PRL-owskiej teoretycznej 

dokładnością niż z założenia bardziej konkretna propozycja zawarta we wniosku, tym niemniej po-
strzegamy, że dokładna delimitacja między skargą a wnioskiem nie jest bynajmniej prostą sprawą.

41 E. Smoktunowicz, op. cit., s. 541. Ich poczynania miały zapewnić skuteczność stosowanych przez oby-
wateli środków, potwierdzając w ten sposób doktrynalne przekonanie co do tego, że omawiana „instytu-
cja […] jest jednym z tych doniosłych, prawdziwie rewolucyjnych czynników, dzięki którym szerokie 
masy robotnicze i pracującego chłopstwa wyzbywają się zakorzenionej pod wpływem ucisku burżuazyj-
nej administracji niewiary w sens chronienia swej krzywdy czy też bronienia interesu społecznego”. Jego 
uczony rzecznik pisał, że opierając się na zinstytucjonalizowanej skargowości „kształtuje się i dojrzewa 
świadomość współgospodarowania i współodpowiedzialności każdego obywatela w państwie ludo-
wym”. W. Dawidowicz, op. cit., s. 132. Nie wytrzymało ono jednak próby czasu, co może być asumptem 
do sformułowania Wielkiej Skargi pod adresem ludu, względnie narodu albo i społeczeństwa, które „nie 
dorosło do demokracji” w jej jak najbardziej ludowej postaci.

42 Restytucja sądownictwa administracyjnego była postulowana przez Front Jedności Narodu podczas kul-
minującej Październikiem 1956 r. odwilży. Jej narastająca fala skłoniła K. Biskupskiego do domagania 
się odtworzenia tej części władzy sądowniczej po to, aby dokonać wzmocnienia nie tylko prawa obywa-
teli do przedkładania skarg i zażaleń, ale także przysługujących im innych praw społeczno-politycznych. 
K. Biskupski, Władza i lud, Warszawa 1956, s. 86. Co prawda, wówczas postulat ten nie został zrealizo-
wany, ale możemy go uznać za signum temporis, zapowiadający wraz z restytucją gomułkowskiego od-
chylenia prawicowo-nacjonalistycznego przywrócenie zafiksowanego w Konstytucji marcowej modelu 
państwowości łącznie z „przywróconą do właściwej postaci” petycyjnością.
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refleksji poświęcano mu niewiele uwagi43, podobnie zresztą jak poprzednio. „Oszczęd-
ny ustrojodawca” przypuszczalnie doszedłby na tej podstawie do konkluzji, że pety-
cjonizm nie zalicza się do niezbędnych materii konstytucyjnych, ale „nic dwa razy się 
nie zdarza”, w związku z czym pod koniec XX wieku nie powtórzył się casus Konsty-
tucji-Minimum z 1935 r., co sprawiło, że petycyjność ponownie objawiła się w naj-
nowszej Ustawie Zasadniczej „w całej krasie”. Wynikałoby z tego, że umieszczenie 
w poprzednim Najwyższym Prawie skarg, zażaleń i wniosków było kompromisowym, 
ewentualnie pośrednim, rozwiązaniem między „zerowym” a „pełnym” wariantem sto-
sowanym w rodzimym konstytucjonalizmie. Formalnoprawna tożsamość oraz no-
miczna ranga skargowości, sądząc po jej XX-wiecznych losach w kolejnych inkarna-
cjach polskiej państwowości, bynajmniej nie jest jednoznaczna i zwykła ostrożność 
nakazuje, aby nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków z istniejącego dzisiaj rozwią-
zania. Za jakiś czas może być ono równie dobrze „egzotyczne” jak przypomniana 
w powyższym tekście jego socdemokratyczna zapowiedź.

43 Wydaje się, że w grupie najbardziej liczących się specjalistów od prawa państwowego zainteresowanie 
tą problematyką stawało się wraz z dojrzewaniem i przemijaniem poprzedniej emanacji polskiej pań-
stwowości coraz mniejsze, o czym zdaje się świadczyć to, że w liczącej ponad 300 stron „kanonicznej” 
monografii, poświęconej dokonanej w 1976 r. rozległej nowelizacji Konstytucji, obejmującej również 
poświęcony skargowości artykuł, prominentny naukowiec wspomniał ją dosłownie w jednym zdaniu. 
Zob. W. Sokolewicz, Konstytucja PRL po zmianach z 1976 r., Warszawa 1978, s. 231. 
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Prawo petycji w pracach nad Konstytucją RP

Uwagi wstępne1. 

Naturalną konsekwencją demokratycznych przemian, jakie dokonały się w Polsce 
na przełomie lat 80. i 90. XX w., było uchwalenie nowej ustawy zasadniczej1, która mia-
ła zastąpić kojarzoną z ustrojem autorytarnym konstytucję z 1952 r2. Nic więc dziwne-
go, że prace nad nią rozpoczęły się już w pierwszych latach istnienia wolnej Polski. 
Szczegółowy tryb prac nad nową konstytucją został określony – przez parlament powo-
łany w pierwszych całkowicie wolnych wyborach w 1991 r. – w ustawie konstytucyjnej 
z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej3. Zgodnie z nią nową ustawę zasadniczą miało uchwalić Zgromadzenie 
Narodowe. Prawo wnoszenia jej projektów przysługiwało Komisji Konstytucyjnej 
Zgromadzenia Narodowego, 56 członkom Zgromadzenia Narodowego oraz Prezydento-
wi RP, a także grupie co najmniej 500 tys. obywateli posiadających czynne prawo wy-
borcze do Sejmu4. Projekt nowej konstytucji miał być rozpatrzony w dwóch czytaniach. 
Do uchwalonej ustawy zasadniczej swoje poprawki mógł zgłosić Prezydent RP. Miały 
być one następnie rozpatrywane przez Zgromadzenie Narodowe w ramach trzeciego 
czytania. Po uchwaleniu konstytucja podlegała jeszcze zatwierdzeniu przez Naród w re-
ferendum.

Problematyka prawa petycji od początku była obecna w pracach nad Konstytucją 
RP. W przeciwieństwie do wielu innych kwestii nie wywoływała ona jednak sporów 
politycznych, dlatego w toku postępowania ustrojodawczego nie poświęcono jej rela-
tywnie zbyt wiele uwagi. Mimo to warto prześledzić, jak doszło do uchwalenia obecne-
go art. 63 Konstytucji RP, w którym wyrażone zostało prawo do składania petycji.

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
2 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r.; Dz. U. Nr 33, poz. 232 ze zm.
3 Dz. U. Nr 67, poz. 336 ze zm.
4 Możliwość inicjatywy ludowej w tej sprawie przewidziała ustawa konstytucyjna z dnia 22 kwietnia 

1994 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej; Dz. U. Nr 61, poz. 251.
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Prawo petycji w projektach konstytucji2. 

Do Zgromadzenia Narodowego wpłynęło 8 projektów konstytucji5, przy czym nad 
jednym z nich de facto nie podjęto prac6. Prawa petycji nie formułowały tylko dwa pro-
jekty7. W pozostałych zamieszczone zostały propozycje przepisów wprost przewidują-
cych jego istnienie.

Projekt konstytucji wniesiony przez Lecha Wałęsę przewidywał uchwalenie dwóch 
aktów o randze ustawy zasadniczej – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Karty 
Praw i Wolności. Co oczywiste, prawo petycji miało zostać unormowane w drugim 
z nich. Artykuł 20 ust. 1 projektu Karty Praw i Wolności stanowił, że „każdy ma prawo 
przedstawiać petycje w interesie własnym, innych osób lub w interesie społecznym do 
Sejmu, Senatu, każdego organu władzy wykonawczej, samorządu lub organizacji spo-
łecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadania zleconymi przez państwo”. 
Ustęp 2 tego przepisu wskazywał ponadto, że tryb rozpatrywania petycji miała określać 
ustawa8.

W projekcie ustawy zasadniczej wniesionym przez parlamentarzystów Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej prawo petycji zostało przewidziane w art. 44 ust. 2, który stano-
wił, że „obywatelom przysługuje prawo wnoszenia do organów państwowych zbioro-
wych petycji w sprawach o znaczeniu publicznym”. Zgodnie z kolejnym ustępem zasady 
ich wnoszenia oraz tryb ich rozpatrywania miała określać ustawa9.

W propozycji nowej konstytucji przygotowanej przez Komisję Konstytucyjną Se-
natu I kadencji prawo petycji zostało wyrażone w jej art. 42, zgodnie z którym obywate-
le mieli mieć prawo wnosić „indywidualnie lub zbiorowo petycje do wszelkich władz 
państwowych i samorządowych”10.

W projekcie wniesionym przez posłów i senatorów Unii Demokratycznej prawo 
petycji zostało przewidziane w art. 31, który brzmiał: „Wszyscy obywatele mają prawo, 
indywidualnie i zbiorowo, wnoszenia petycji do wszystkich organów wypełniających 
funkcje publiczne”11.

5 Po jednym projekcie wnieśli Prezydent RP oraz grupa obywateli. Pozostałe zgłoszone zostały przez 
parlamentarzystów reprezentujących różne opcje polityczne, przy czym jeden z tych projektów był efek-
tem prac Komisji Konstytucyjnej Senatu I kadencji.

6 Dotyczyło to projektu wniesionego przez parlamentarzystów Porozumienia Centrum. Partia ta w maju 
1994 r. postanowiła go wycofać. Przepisy nie przewidywały jednak takiej możliwości. Projekt ten nie 
został zatem oficjalnie wycofany, niemniej jednak nie był przedmiotem dalszych prac – zob. R. Chru-
ściak, Projekty konstytucji 1993–1997, Warszawa 1997, cz. I, s. 23–24.

7 Były to projekty wniesione przez członków klubów parlamentarnych Konfederacji Polski Niepodległej 
oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

8 Zob. R. Chruściak, op. cit., s. 80.
9 Zob. ibidem, s. 100.
10 Zob. ibidem, s. 148.
11 Zob. ibidem, s. 270.
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Obywatelski projekt konstytucji deklarował istnienie omawianego prawa w swoim 
art. 34. Zgodnie z nim obywatele mieli mieć prawo „wnosić indywidualnie lub zbiorowo 
petycje do wszelkich władz państwowych i samorządowych”, a władze te miały obowią-
zek na nie odpowiadać12. Podobnie brzmiała propozycja Porozumienia Centrum, choć 
w projekcie przedstawionym przez tę partię nie został wyrażony obowiązek udzielania 
odpowiedzi na petycje13.

Jak już zostało wspomniane, prawa petycji nie przewidywały projekty konstytucji 
wniesione przez parlamentarzystów Polskiego Stronnictwa Ludowego14 oraz Konfede-
racji Polski Niepodległej. Warto jednak wskazać, że pierwszy z nich w art. 33 formuło-
wał prawo wnoszenia skarg i wniosków do organów państwowych i samorządowych15. 
Brak podobnych regulacji w projekcie KPN-u tłumaczyć można, jak się wydaje, gene-
ralnie lakonicznym ujęciem w nim problematyki praw i wolności.

Analiza powyższych propozycji wskazuje, że na początku prac nad konstytucją 
nie istniał konsensus co do treści prawa petycji. Różnice w przedstawionych projektach 
dotyczyły m.in. zarówno katalogu podmiotów tego prawa, jak i potencjalnych adresa-
tów petycji. Inaczej pojmowana była też ich natura – część propozycji podkreślała ich 
zbiorowy czy publiczny charakter, inne dopuszczały wnoszenie ich również w interesie 
własnym.

Prace w Podkomisji Praw i Obowiązków Obywateli3. 

Po pierwszym czytaniu wszystkie rozpatrywane projekty – poza propozycją PC – 
przesłane zostały do KKZN w celu przygotowania projektu jednolitego16. Komisja sta-
nęła zatem przed trudnym zadaniem opracowania przepisu formułującego prawo petycji 
na podstawie rozbieżnych propozycji poszczególnych projektodawców.

Dalsze prace nad konstytucją polegać miały na debacie sejmowej na temat zasad-
niczych kwestii ustrojowych, w której jednak nie poruszono kwestii prawa petycji. Po 
tej debacie do pracy przystąpiło sześć stałych podkomisji17, których zadaniem było 

12 Zob. ibidem, s. 301.
13 Zob. ibidem, s. 339.
14 Pod projektem tym podpisali się również posłowie kół poselskich: Unii Pracy, Partii Rencistów i Emery-

tów „Nadzieja” oraz Mniejszości Niemieckiej, a także niektórzy posłowie niezrzeszeni – zob. ibidem, 
s. 187.

15 Zob. ibidem, s. 194.
16 Zob. ibidem, s. 26.
17 Zgodnie z art. 4 ust. 1 uchwały Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z dnia 18 stycznia 

1994 r. – Regulamin Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (M.P. Nr 8, poz. 62 ze zm.) 
były to podkomisje: Redakcyjna, Zagadnień Ogólnych i Przepisów Wprowadzających Konstytucję; Pod-
staw Ustroju Politycznego i Społeczno-Gospodarczego; Zagadnień Systemu Źródeł Prawa; Organów 
Władzy Ustawodawczej, Wykonawczej i Samorządu Terytorialnego; Instytucji Ochrony Prawa i Orga-
nów Wymiaru Sprawiedliwości; a także Praw i Obowiązków Obywateli.
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przygotowanie jednolitego projektu przyszłej konstytucji18. Rozdziałem dotyczącym 
praw i wolności, w którym znaleźć miało się prawo petycji, zajmowała się Podkomisja 
Praw i Obowiązków Obywateli.

Problematyką petycji Podkomisja po raz pierwszy zajęła się na posiedzeniu w dniu 
2 grudnia 1994 r. Rozpatrzyła ona wówczas propozycję eksperta komisji, prof. Leszka 
Wiśniewskiego, by w nowej konstytucji zamieszczono przepis o treści: „Każdy może 
składać petycje zbiorowe oraz wnioski indywidualne w interesie społecznym do orga-
nów publicznych. Tryb rozpatrywania petycji i wniosków określa ustawa”.

Przewodniczący podkomisji, poseł Jerzy Gwiżdż wyraził wątpliwość, czy w kon-
stytucji w ogóle potrzebny jest taki przepis. W odpowiedzi prof. Leszek Wiśniewski 
wskazał, że prawo petycji zostało przewidziane w większości projektów ustawy zasad-
niczej. Ponadto zwrócił on uwagę, że przepis w tym brzmieniu dzieliłby uregulowane 
w ustawodawstwie zwykłym skargi i wnioski na petycje o charakterze zbiorowym oraz 
na wnioski indywidualne.

Pozostali członkowie Podkomisji nie zgłosili żadnych uwag. W konsekwencji 
w głosowaniu organ ten jednomyślnie przyjął propozycję prof. Wiśniewskiego19.

Prace w Podkomisji Redakcyjnej, Zagadnień Ogólnych 4. 
i Przepisów Wprowadzających Konstytucję

Efekty prac wszystkich podkomisji KKZN stały się następnie przedmiotem prac 
Podkomisji Redakcyjnej, Zagadnień Ogólnych i Przepisów Wprowadzających Konsty-
tucję, której zadaniem było przygotowanie ujednoliconego projektu nowej ustawy za-
sadniczej20. Prawem petycji zajęła się ona na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 1995 r. Na 
początku dyskusji na ten temat poseł Jerzy Ciemniewski zauważył, że w innej części 
projektu – mówiącej o środkach ochrony praw i wolności – przewidziane zostało prawo 
wnoszenia skarg kierowanych do organów władzy publicznej i organizacji społecznych. 
Jego zdaniem, podobieństwo obu tych instytucji powinno skutkować uregulowaniem ich 
w jednym przepisie. Ekspert komisji, prof. Leszek Wiśniewski wyjaśnił, że rozdzielenie 
to nastąpiło celowo, gdyż Podkomisja Praw i Obowiązków Obywateli chciała odróżnić 
wnioski w sprawach indywidualnych od tych wnoszonych w interesie ogólnym.

Przedstawiciel Prezydenta RP, prof. Andrzej Rzepliński zwrócił z kolei uwagę, że 
użyty w proponowanym przepisie termin „petycje zbiorowe” jest niejednoznaczny, albo-
wiem sugeruje, że mogą istnieć również petycje indywidualne, o których projekt milczy. 

18 Zob. ibidem, s. 26.
19 Szerzej o przebiegu prac dotyczących prawa petycji na posiedzeniu Podkomisji w dniu 2 grudnia 1994 r. 

– zob. „Biuletyn KKZN”, nr X, s. 162.
20 Zob. R. Chruściak, op. cit., s. 28–29.
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W odpowiedzi na tę uwagę przedstawiciel Rady Ministrów, prof. Stanisław Gebethner 
stwierdził, że pojęcie petycji wywodzi się z angielskiego Bill of Rights i jest jednoznacz-
nie rozumiane w porządkach prawnych wielu państw jako środek prawny o charakterze 
zbiorowym.

Następnie głos zabrał poseł Jerzy Wiatr. Jego zdaniem, niewłaściwe było sformu-
łowanie, że petycje i wnioski mogą być wnoszone w interesie społecznym, ponieważ to, 
czy dane działanie jest podejmowane w takim interesie, ma zawsze charakter ocenny. 
Jego zdaniem, autorom chodziło o to, że petycje i wnioski mogą być wnoszone w spra-
wach publicznych. By zobrazować różnicę między tymi pojęciami, wskazał on przykład 
petycji w sprawie zniesienia wszystkich podatków – jego zdaniem, niewątpliwie doty-
czyłaby ona spraw publicznych, niemniej jednak z pewnością nie byłaby w interesie 
społecznym.

Dalsza część dyskusji dotyczyła problematyki obowiązku udzielania odpowiedzi 
na petycje. Poseł Jerzy Ciemniewski stwierdził, że przekazanie do uregulowania w usta-
wie zwykłej trybu ich rozpatrywania jest zbędnym formalizmem, ponieważ obowiązek 
odpowiadania na petycje ma charakter powinności politycznej, której nie da się ująć 
w ramy prawne. Poseł Aleksander Kwaśniewski nie zgodził się z tym stanowiskiem 
i jednoznacznie opowiedział się za wyraźnym zamieszczeniem w samej konstytucji obo-
wiązku rozpatrzenia petycji przez jej adresata. Poseł Ryszard Grodzicki – również wy-
wodzący się z klubu parlamentarnego SLD – wskazał jednak, że obowiązku takiego nie 
można byłoby wyegzekwować. Do uzasadnienia swojej tezy przywołał ciążący na po-
słach i senatorach obowiązek udzielania odpowiedzi na kierowane do nich postulaty. Po 
jego wprowadzeniu okazało się bowiem, że nie istnieją instrumenty pozwalające zwery-
fikować, czy parlamentarzyści się z niego wywiązują.

Podsumowując powyższą dyskusję, przewodniczący obradom, poseł Krzysztof Ka-
miński zaproponował sformułowanie przepisu dotyczącego petycji w sposób warianto-
wy. Jego pierwsza wersja brzmiała: „Każdy może składać petycje oraz wnioski do orga-
nów władzy publicznej, które są zobowiązane je rozpatrzyć”, natomiast druga: „Każdy 
może składać petycje oraz wnioski do organów władzy publicznej. Tryb rozpatrywania 
petycji i wniosków określa ustawa”. Wobec braku sprzeciwu członków Podkomisji, taka 
redakcja przepisu dotyczącego prawa petycji znalazła się w jej sprawozdaniu21.

21 Szerzej o przebiegu prac dotyczących prawa petycji na posiedzeniu Podkomisji w dniu 11 stycznia 
1995 r. – zob. „Biuletyn KKZN”, nr XI, s. 222.
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Prace w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego5. 

Efektem prac Podkomisji Redakcyjnej, Zagadnień Ogólnych i Przepisów Wprowa-
dzających Konstytucję stał się tzw. projekt jednolity Konstytucji RP (w ujęciu warian-
towym) z dnia 20 stycznia 1995 r. Był on przedmiotem obrad KKZN w dniach 25– 
27 stycznia 1995 r., w czasie których organ ten ostatecznie zdecydował o niektórych 
fundamentalnych rozwiązaniach ustrojowych (takich jak np. struktura parlamentu)22. 
Efektem tych prac stał się tzw. projekt jednolity Konstytucji RP (w ujęciu warianto-
wym) z dnia 26 stycznia 1995 r., który miał być podstawą dalszych prac nad konstytu-
cją. Jako że KKZN w dniach 25–27 stycznia 1995 r. w ogóle nie zajmowała się przepi-
sem dotyczącym prawa petycji, w obu wspomnianych projektach jednolitych posiadał 
on jednakową (wariantową) treść, którą ustaliła Podkomisja w dniu 11 stycznia 1995 r. 
W obu tych projektach funkcjonował on jako art. 47.

Przepisem dotyczącym prawa petycji KKZN zajęła się na posiedzeniu w dniu 21 
marca 1995 r. Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał ekspert komisji, prof. Kazimierz 
Działocha. Stwierdził on, że oba zamieszczone w projekcie warianty są do siebie podob-
ne i oba przewidują obowiązek udzielenia odpowiedzi na petycje i wnioski. Jednocze-
śnie opowiedział się on za wersją przepisu przewidującą obowiązek uregulowania 
w ustawie trybu ich rozpatrywania.

Następnie głos został udzielony senator Alicji Grześkowiak. Zaproponowała ona, 
by przepis dotyczący petycji brzmiał: „Obywatele mają prawo wnosić indywidualne lub 
zbiorowe petycje do wszelkich władz państwowych i samorządowych”23.

Poseł Ryszard Grodzicki zadał pytanie ekspertom, czym na gruncie prawa polskie-
go różnią się petycje od wniosków, skoro w proponowanym przepisie zostały one wy-
raźnie rozróżnione. W odpowiedzi prof. Leszek Wiśniewski podkreślił, że petycje mają 
charakter zbiorowy, natomiast wnioski indywidualny. Prof. Kazimierz Działocha stwier-
dził natomiast, że – jego zdaniem – między petycjami a wnioskami nie ma merytorycz-
nej różnicy, dlatego zaproponował, by termin „wnioski” zastąpić pojęciem „zażaleń”. 
Z uwagą tą nie zgodził się prof. Leszek Wiśniewski, argumentując, że zażalenie jest 
środkiem prawnym o wiele dalej idącym24.

Następnie KKZN zakończyła obrady. Zostały one wznowione następnego dnia. 
Ustalono, że poddane pod głosowanie zostaną dwie wersje przepisu dotyczącego pety-
cji: propozycja senator A. Grześkowiak oraz drugi wariant art. 42 zawarty w projekcie 

22 Zob. R. Chruściel, op. cit., s. 29–30.
23 Senator A. Grześkowiak stwierdziła, że tak brzmiał art. 42 projektu konstytucji opracowanego przez 

Komisję Konstytucyjną Senatu I kadencji. Zauważyć jednak należy, że – być może nieświadomie – nie-
znacznie zmodyfikowała ona jego treść, albowiem projekt senacki mówił nie o „indywidualnych lub 
zbiorowych” petycjach, lecz o ich „indywidualnym lub zbiorowym” wnoszeniu.

24 Zob. „Biuletyn KKZN”, nr XVI, s. 66–67.
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jednolitym. Za pierwszą opcją opowiedziało się 7 członków Komisji, za drugą 26. Je-
den parlamentarzysta wstrzymał się od głosu. W konsekwencji KKZN przyjęła, że 
przepis dotyczący prawa petycji będzie brzmiał: „Każdy może składać petycje oraz 
wnioski do organów władzy publicznej. Tryb rozpatrzenia petycji oraz wniosków okre-
śla ustawa”25.

Do problematyki petycji KKZN powróciła w dniu 11 kwietnia 1995 r. przy okazji 
rozpatrywania art. 63 dotyczącego skarg, który brzmiał: „Każdy ma prawo składać skar-
gi w interesie własnym lub innej osoby do każdego organu władzy publicznej oraz do 
organizacji i instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami 
z zakresu administracji publicznej”. Członkowie KKZN – J. Ciemniewski oraz Jan 
Orzechowski stwierdzili, że, z powodu przyjęcia art. 47, jest on zbędny. Senator Piotr 
Andrzejewski zaproponował, by wykreślić art. 63, natomiast art. 47, mówiący o pety-
cjach i wnioskach, uzupełnić o skargi. Stanowisko to w dyskusji poparł senator Jerzy 
Madej. Przeciwnego zdania był poseł A. Kwaśniewski. Jego zdaniem, prawo petycji 
zostało pomyślane jako prawo podmiotowe, natomiast skargi, o których mowa w art. 63, 
jako jeden ze środków ochrony praw i wolności. W toku dyskusji zgłosił on jednak po-
stulat, by połączyć oba te przepisy w jeden artykuł zamieszczony w podrozdziale doty-
czącym środków ochrony praw i wolności. Pomysłowi temu sprzeciwił się senator 
P. Andrzejewski, którego zdaniem należało wyraźnie rozróżnić w konstytucji środki 
ochrony praw i wolności od praw podmiotowych.

Następnie głos zabrał ekspert Komisji, prof. Paweł Sarnecki. Nie zgodził się on 
z poglądem senatora P. Andrzejewskiego. Jego zdaniem bowiem, nie da się precyzyjnie 
oddzielić środków ochrony praw i wolności od praw podmiotowych. Opowiedział się on 
jednak przeciwko łączeniu art. 47 z art. 6326.

Dyskusja nad problematyką obu tych przepisów zakończyła się złożeniem dwóch 
wniosków. Pierwszy z nich – autorstwa posła W. Majewskiego – postulował wykreślenie 
art. 63. Drugi natomiast, wniesiony przez senatorów P. Andrzejewskiego i J. Madeja, 
a także przedstawicieli Prezydenta RP zmierzał do nadania art. 48 następującej treści: 
„Każdy może składać petycje, wnioski i skargi w interesie własnym lub innej osoby za 
jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych 
w związku z wykonywanymi przez nią27 zadaniami zleconymi z zakresu administracji 
publicznej. Tryb rozpatrzenia petycji, wniosków i skarg określa ustawa”. Za propozycją 
posła W. Majewskiego oddano 13 głosów, 9 członków KKZN było jej przeciwnych, 

25 Zob. ibidem, s. 76–77.
26 Zob. „Biuletyn KKZN”, nr XVIII, s. 17–23.
27 Na błędne użycie w tym miejscu słowa „nią” zamiast „nie” zwrócił uwagę już po przyjęciu tego wniosku 

senator J. Madej. KKZN potraktowała to jako błąd językowy i uznała, że przyjęta została poprawka 
z użyciem właściwego zaimka – zob. ibidem, s. 45.
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natomiast 9 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Za poprawką senatorów P. An-
drzejewskiego i J. Madeja głosowało z kolei 24 członków Komisji, 5 było przeciw, a 1 
wstrzymał się od głosu. Tym samym KKZN zdecydowała o połączeniu przepisów doty-
czących petycji oraz skarg i wniosków28.

KKZN prace nad całością jednolitego projektu nowej konstytucji zakończyła 
19 czerwca 1996 r. Prawo petycji – na skutek modyfikacji wcześniejszych przepisów – 
zamieszczone zostało w jego art. 52. Projekt ten został następnie poddany analizie przez 
grupę ekspertów, której zadaniem było przedstawienie wniosków co do redakcji i syste-
matyki przyjętych przepisów. Efekty ich pracy stały się przedmiotem obrad Podkomisji 
Redakcyjnej, Zagadnień Ogólnych i Przepisów Wprowadzających Konstytucję29.

Kwestia przepisu formułującego prawo składania petycji, skarg i wniosków została 
poruszona przez Podkomisję na jej posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 1996 r. Grupa eksper-
tów zaproponowała, by przepis ten oznaczyć jako art. 54 oraz zarekomendowała dwie 
poprawki redakcyjne – zastąpienie zwrotu „każdy może składać” na „każdy ma prawo 
składać” oraz zwrotu „tryb rozpatrzenia” na „tryb rozpatrywania”. Podkomisja jedno-
głośnie przyjęła te propozycje30.

Projekt konstytucji wraz z naniesionymi przez Podkomisję Redakcyjną, Zagadnień 
Ogólnych i Przepisów Wprowadzających Konstytucję poprawkami stał się przedmiotem 
obrad KKZN pod koniec 1996 r. Kwestia prawa petycji została poruszona na jej posie-
dzeniu w dniu 1 października. W trakcie dyskusji poseł J. Ciemniewski zgłosił zastrze-
żenia co do treści proponowanego przepisu mówiącego o petycjach wnoszonych „w in-
teresie własnym lub innej osoby za jej zgodą”. Jego zdaniem, takie sformułowanie 
wyklucza możliwość składania petycji w interesie publicznym. Zgodził się z nim rów-
nież senator K. Działocha. Stwierdził on, że petycje zawsze były traktowane jako instru-
ment wnoszony w interesie publicznym, a ograniczenie ich tylko do ochrony interesu 
wnoszącego lub innej osoby byłoby zmodyfikowaniem ich istoty.

Posła J. Ciemniewskiego oraz senatora K. Działochę poparł senator P. Andrzejew-
ski. Ponadto wniósł on, by zwrot „każdy może składać petycje” zastąpić zwrotem „każ-
demu zapewnia się prawo składania petycji”. Jego zdaniem, takie sformułowanie gwa-
rantowałoby obywatelom realizację ich prawa.

Następnie głos zabrał poseł Janusz Szymański. Zwrócił on uwagę, że na gruncie Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka31 petycja jest środkiem o charakterze indywidualnym. 

28 Zob. ibidem, s. 44–45.
29 Zob. R. Chruściak, op. cit., s. 31–32.
30 Zob. „Biuletyn KKZN”, nr XXXVII, s. 130.
31 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopa-

da 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2; Dz. U. z 1993 r. 
Nr 61, poz. 284 ze zm.
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W związku z tym zaproponował, by do konstytucji wpisać, że mogą być one wnoszone 
„w interesie publicznym, indywidualnym oraz innej osoby za jej zgodą”.

Senator Alicja Grześkowiak stwierdziła, że określenie, w jakich sprawach mogą 
być wnoszone petycje, jest ograniczeniem prawa petycji. Zaproponowała zatem zupełne 
wykreślenie fragmentu mówiącego, w czym interesie mogą być one wnoszone. W odpo-
wiedzi poseł Tadeusz Mazowiecki zwrócił uwagę, że w przypadku przyjęcia tej propo-
zycji wątpliwa stałaby się możliwość wnoszenia petycji w interesie innej osoby.

Następnie Komisja przystąpiła do głosowania. Za propozycją senatora P. Andrze-
jewskiego opowiedziało się 4 członków, 25 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. 
Jako drugi głosowany był wniosek posła J. Szymańskiego, do którego dołączył się rów-
nież senator K. Działocha. Został on przyjęty większością 27 głosów. Następnie KKZN 
głosował nad całością przepisu dotyczącego prawa petycji. Za nadaniem mu brzmienia 
zaproponowanego przez Podkomisję (z uwzględnieniem przyjętej poprawki zgłoszonej 
przez J. Szymańskiego i K. Działochę) opowiedziało się 30 członków KKZN, żaden 
z nich nie był przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Komisja przyjęła zatem następujące 
brzmienie tego przepisu: „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”32.

KKZN zakończyła pracę nad projektem nowej konstytucji 16 stycznia 1997 r. Wów-
czas przyjęte zostało sprawozdanie Komisji zawierające jednolity projekt nowej ustawy 
zasadniczej33. Przepis dotyczący prawa petycji został w nim oznaczony jako art. 61.

Następnie projekt konstytucji stał się przedmiotem drugiego czytania. W jego trak-
cie zgłoszono kilkaset poprawek. Żadna z nich nie dotyczyła jednak prawa petycji. 
Wszystkie zgłoszone poprawki były analizowane przez KKZN w marcu 1997 r. Efektem 
tych prac stało się dodatkowe sprawozdanie Komisji rozpatrzone przez Zgromadzenie 
Narodowe 21 marca 1997 r. Organ ten przyjął wówczas część zgłoszonych wcześniej 
poprawek. Następnego dnia odbyło się głosowanie nad całością projektu. W jego efekcie 
doszło do uchwalenia Konstytucji RP34. Na skutek zmian wprowadzonych w toku dru-
giego czytania przepis dotyczący prawa petycji został oznaczony jako jej art. 63.

Zgodnie z przyjętymi wcześniej regułami uchwalona 22 marca 1997 r. Konstytucja 
RP została przekazana Prezydentowi RP, który miał prawo w ciągu 60 dni zgłosić swoje 
propozycje zmian w jej tekście. Aleksander Kwaśniewski skorzystał z tego uprawnienia 

32 Szerzej o pracach dotyczących prawa petycji na posiedzeniu KKZN w dniu 1 października 1996 r. – zob. 
„Biuletyn KKZN”, nr XXXIX, s. 81–84.

33 Zob. R. Chruściak, op. cit., s. 32–33.
34 Szerzej na temat przebiegu drugiego czytania – zob. ibidem, s. 33–34.
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i już 24 marca 1997 r. zgłosił 41 takich propozycji35. Żadna z nich nie dotyczyła jednak 
prawa petycji.

Zgromadzenie Narodowe rozpatrzyło wnioski Prezydenta RP 2 kwietnia 1997 r. 
i tego samego dnia ponownie uchwaliło Konstytucję RP36. Referendum ją zatwierdzają-
ce odbyło się 25 maja 1997 r. Większość głosujących opowiedziała się za jej przyjęciem, 
toteż Prezydent RP podpisał ją i zarządził jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Weszła ona 
w życie 17 października 1997 r.

Podsumowanie6. 

Analiza przebiegu prac nad Konstytucją RP prowadzi do wniosku, że kwestia pra-
wa petycji nie budziła w ich trakcie większych sporów. Wydaje się, że kontrowersje 
dotyczące przepisu przewidującego to prawo, jakie ujawniły się w toku prac nad konsty-
tucją, nie wynikały z różnic politycznych, lecz jedynie z odmiennych poglądów praw-
nych, jakie prezentowali poszczególni członkowie KKZN. Tezę tę potwierdza fakt, że 
dość łatwo doszło do osiągnięcia konsensusu w sprawie treści przepisu przewidującego 
to prawo. Znamienne jest również, że przyjęty przez KKZN sposób ujęcia prawa petycji 
nie został zakwestionowany w drugim czytaniu przez żadnego członka Zgromadzenia 
Narodowego. Podobnie żadnych uwag nie wniósł w tym zakresie Prezydent RP.

Jak się wydaje, analiza przebiegu prac nad ustawą zasadniczą nie ma jedynie cha-
rakteru poznawczego. Pozwala ona bowiem na odtworzenie woli jej twórców, co może 
mieć kluczowe znaczenie przy jej wykładni. Niewątpliwie intencją członków KKZN 
opracowujących art. 63 Konstytucji RP było uczynienie petycji środkiem wnoszonym 
przede wszystkim w szeroko rozumianych sprawach publicznych. Ich wolą było rów-
nież, by po stronie adresatów petycji istniał obowiązek ustosunkowania się do nich. 
Oznacza to, że zarówno ustawodawca zwykły, jak i organy stosujące prawo powinny 
interpretować art. 63 Konstytucji RP właśnie w taki sposób.

35 Zob. ibidem, s. 35.
36 Zgromadzenie Narodowe zaakceptowało większość propozycji Prezydent RP (zob. ibidem, s. 35), a za-

tem Konstytucja RP uchwalona 2 kwietnia 1997 r. różniła się od ustawy zasadniczej przyjętej 22 marca 
1997 r.
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Prawo petycji jako prawo polityczne

Uwagi wstępne1. 

Prawo petycji to jedno z praw, które znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu obec-
nie obowiązujących konstytucjach demokratycznych państw. Mimo różnic, jakie wystę-
pują w konstytucyjnej regulacji prawa petycji – chodzi tu o zakres i charakter tej instytu-
cji1 – przyjmuje się, że stanowi ona „najbardziej powszechną i najłatwiej dostępną formę 
dochodzenia przez jednostki i grupy osób [a także inne podmioty prawa – przyp. aut.] 
praw i ochrony interesów, nie tylko własnych, ale i innych lub interesu ogółu”2. W szer-
szym znaczeniu prawo petycji jest identyfikowane z uprawnieniem jednostki, grupy jed-
nostek lub innego podmiotu prawa do przekazania organom władzy publicznej pewnych 
informacji, które w założeniu mają wpłynąć na podjęcie przez te organy następczych 
i pożądanych z punktu widzenia wnoszącego działań3. Z petycją można wystąpić zarów-
no w interesie własnym, jak i zbiorowym (publicznym)4. Dopuszczalna jest również sy-
tuacja, w której występujący działa w imieniu innej osoby (podmiotu), wtedy jednak 
występujący powinien działać w ramach uprzedniego umocowania, tj. zgody bezpośred-
nio zainteresowanego ewentualnym działaniem uprawnionego organu, do którego wpły-
nęła petycja. Zasadniczo przyjmuje się, że zainteresowana osoba może wystąpić bezpo-
średnio do odpowiedniego organu, kompetentnego do podjęcia działań związanych 

1 Zobacz na ten temat, W. Sokolewicz, Komentarz do art. 63, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2005, s. 1 i n.; B. Banaszak [et al.], System ochrony praw 
człowieka, Kraków 2003, s. 348 i n.; E. Wójcicka, Petycja w prawie konstytucyjnym państw współcze-
snych, „Ius Novum” 2008, nr 2, s. 28 i n.; E. Wójcicka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, War-
szawa 2015, s. 31.

2 B. Banaszak, Petycja w projekcie nowej konstytucji, „Rzeczpospolita” z dnia 18 listopada 1996 r.
3 Przyjmując kryterium podmiotowe, można więc wyróżnić petycje indywidualne, które składane są 

w imieniu konkretnej osoby lub podmiotu, oraz zbiorowe dotyczące grupy osób (np. mieszkańców całe-
go miasta) lub podmiotów prawa (np. kupców w rozumieniu prawa handlowego, czy jednostek samorzą-
du terytorialnego).

4 Istnieją tu jednak wyjątki. Jednym z nich jest zastrzeżenie z jakim spotykamy się na gruncie ustawodaw-
stwa konstytucyjnego Belgii. Zgodnie z treścią art. 28 Konstytucji Belgii z dnia 7 lutego 1831 r. petycję 
zbiorową mogą zgłosić wyłącznie władze oficjalnie ustanowione.
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z treścią petycji. W niektórych państwach wprowadza się jednak pewnego rodzaju we-
ryfikację petycji. Polega to na konieczności jej zgłaszania wyłącznie przez parlamenta-
rzystów lub do izb parlamentu.

Zagwarantowanie prawa petycji na poziomie konstytucji świadczy niewątpliwie 
o wadze, jaką przywiązuje się do tego zagadnienia. Zdawali sobie z tego sprawę także 
twórcy obecnie obowiązującej Konstytucji RP5 (dalej: Konstytucja lub ustawa zasadni-
cza), którzy w pracach nad tym aktem intensywnie debatowali m.in. o treści przepisu 
statuującego prawo do składania petycji. O uwzględnieniu tego prawa przez członków 
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (dalej: KKZN lub Komisja) w pro-
jekcie Konstytucji, wydaje się, że przesądziły rozwiązania przyjęte na gruncie Konsty-
tucji marcowej6. To właśnie w tym akcie po raz pierwszy, a zarazem i ostatni do 1997 r. 
posłużono się terminem ,,petycja”. W późniejszych regulacjach konstytucyjnych, tj. 
w Konstytucji kwietniowej7, Małej Konstytucji z 1947 r.8, Konstytucji Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej9, jak i Małej Konstytucji z 1992 r.10 na próżno szukać jakiegokol-
wiek odniesienia do petycji.

Na powyższą kwestię zwróciła uwagę senator Alicja Grześkowiak, która wnosząc 
propozycję treści art. 47 [obecnie art. 63 – przyp. aut.] zaznaczyła, że idea tego przepisu 
opiera się na rozwiązaniach znanych Konstytucji marcowej11. Poseł Aleksander Kwa-
śniewski w odpowiedzi stwierdził, że ,,Skoro w Konstytucji z 1921 r. użyto sformułowa-
nia «petycje», to [...] samo określenie możemy powtórzyć w przyszłej Konstytucji RP”12.

Ostatecznie prawo petycji uregulowane zostało w art. 63 Konstytucji, który stano-
wi: ,,Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wła-
snym 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 okre-
śla ustawa”. Ustrojodawca zdecydował się też na zamieszczenie tego prawa w części 
poświęconej wolnościom i prawom politycznym.

5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm..
6 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 44, poz. 267.
7 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz. U. Nr 30, poz. 227.
8 Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rze-

czypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 18, poz. 71.
9 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 

1952 r., Dz. U. Nr 33, poz. 232.
10 Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawo-

dawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 84, 
poz. 426.

11 Biuletyn KKZN, nr XVI, Warszawa 1995, s. 66.
12 Ibidem.
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Elementy treści konstytucyjnego prawa petycji2. 

W doktrynie prawa konstytucyjnego można dostrzec, że na tle regulacji art. 63 
Konstytucji pojawiają się spore wątpliwości, zwłaszcza że w tym samym przepisie 
ustrojodawca obok prawa do składania petycji umieścił dodatkowo dwie instytucje, do 
których zalicza się wniosek i skargę. Zdaniem Kazimierza Działochy, ,,Prawo petycji 
jest odrębnym	(samoistnym) prawem, różnym od skarg i wniosków pomimo wspólnej 
regulacji prawnej w art. 63. Wynika to z określenia podmiotowego prawa inną, własną 
nazwą, wysunięcia jej w porządku przepisu konstytucji na plan pierwszy, z historycz-
nych związków z takim prawem w konstytucji marcowej z 1921 r. (art. 107) i związków 
porównawczych z petycjami w prawie innych państw demokratycznych (Holandii, Bel-
gii, Szwajcarii, RFN, Hiszpanii, Portugalii, Grecji)”13.

Inaczej wypowiedział się w tej kwestii Wojciech Sokolewicz. Uważał on, że ,,Pra-
wo petycji [...] w świetle art. 63 obejmuje obok petycji w ścisłym tego słowa znaczeniu 
również wnioski i skargi, a zatem wszelkie wystąpienia, niezależnie od ich przedmiotu 
i celu, kierowane do wszelkich podmiotów wykonujących z mocy ustawy kompetencje 
oraz/lub zadania władzy publicznej”14.

Jak się okazuje, brak jednolitych poglądów co do tego, czy petycja jest prawem 
samoistnym, czy stanowi ona formę skargi, wniosku15 lub innego wystąpienia do orga-
nów władzy publicznej, nie jest jedynym problemem. Brak spójności przejawia się także 
w określeniu podmiotu uprawnionego do wniesienia petycji, wniosku i skargi.

Powszechnie przyjmuje się, że petycje wnoszą podmioty zbiorowe, z kolei wniosek 
może zostać złożony przez podmiot indywidualny. Pogląd ten zdaje się przeważać 
w doktrynie16, na co można przypuszczać, że miały wpływ prace KKZN. Zdaniem 
eksperta tej Komisji Leszka Wiśniewskiego: ,,Petycja, to wniosek składny grupowo, 
tzn. w sytuacji, gdy grupa obywateli domaga się czegoś od organów władzy [...]”17. 
Również poseł A. Kwaśniewski podkreślił, że ,,[...] o petycji mówi się w przypadku 

13 K. Działocha, Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, [w:] Pra-
wo petycji w ustawodawstwie polskim, Kancelaria Senatu, Opinie i Ekspertyzy OE-85, wrzesień 2008, 
s. 2.

14 W. Sokolewicz, op. cit., s. 3 i n.
15 Porównaj: J. Lipski, Prawo do petycji, skarg i wniosków w polskim systemie prawnym, „Zeszyty Praw-

nicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2004, nr 4, s. 119; E. Wójcicka, Prawo petycji…, op. 
cit., s. 20 i n.

16 W. Orłowski, Prawo składania, petycji, wniosków i skarg, [w:] W. Skrzydły (red.), Wolności i prawa 
polityczne, Kraków 2002, s. 159; W. Sokolewicz, op. cit., s. 4; P. Sarnecki, Prawo konstytucyjne RP, 
Warszawa 2008, s. 154; R. Piotrowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych 
kierunków zmian legislacyjnych w tym zakresie, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Kance-
laria Senatu, Opinie i Ekspertyzy OE-85, wrzesień 2008, s. 26.

17 Biuletyn KKZN 1995, Nr XVI, s. 66.
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działań zbiorowych, a o wniosku w przypadku działań indywidualnych”18. Trudno zgo-
dzić się jednak z tym stwierdzeniem, zwłaszcza że nie wynika ono wprost z postano-
wień art. 63 Konstytucji19. W przepisie tym ustrojodawca posłużył się słowem ,,każdy”, 
które ,,w terminologii konstytucyjnej, analogicznie do określenia podmiotu innych wol-
ności i praw jednostki, oznacza wiele bliżej niedookreślonych podmiotów”20. Wobec 
tego nie budzi wątpliwości, że do kategorii tej zalicza się nie tylko osoby fizyczne, ale 
także i ,,społeczne podmioty zbiorowe niezależnie od posiadania osobowości prawnej”21 
(np. stowarzyszenia, spółki, fundacje itp.), co nie przesądza jednak o tym, że petycja nie 
może zostać wniesiona indywidualnie. Gdyby faktycznie miało tak być, ustrojodawca 
dookreśliłby, że petycje można wnosić tylko zbiorowo22. Wątpliwości te zdaje się, że 
rozwieje ustawa o petycjach23. Z treści jej art. 2 ust. 1 wynika, że petycja może być zło-
żona przez osobę	fizyczną,	osobę	prawną,	jednostkę	organizacyjną	niebędącą	osobą	
prawną	[podkr. aut.]	lub grupę tych podmiotów, co świadczy o tym, że zakres podmio-
towy art. 63 Konstytucji – w odniesieniu do petycji – nie został zawężony do podmiotu 
zbiorowego.

Niemniej problemów pojawia się ze rozumieniem pojęcia „petycja” i ustaleniem 
jej przedmiotu. Zdaniem eksperta KKZN Kazimierza Działochy, ,,Gdyby chcieć wyraź-
nie odróżnić petycje od wniosków – wydaje się, że pomiędzy tymi pojęciami nie ma 
merytorycznej różnicy”24. Według Piotra Winczorka ,,celem petycji jest skłonienie władz 
do zajęcia określonego stanowiska w jakiejś sprawie lub podjęcia oczekiwanej przez 
zainteresowanego decyzji. Wniosek jest natomiast propozycją rozwiązania jakiegoś pro-
blemu we wskazany przez wnioskodawcę sposób, podjęcia decyzji, której treść wnio-
skodawca sugeruje itp. W skardze zaś zwraca się uwagę władz na nieprawidłowości 
czyjegoś działania i żądania ich usunięcia, naprawienia powstałej szkody, ukarania win-
nych itp.”25. Z kolei Bogusław Banaszak podkreśla, że petycja może ,,zawierać elemen-
ty krytyki omawianych w niej zjawisk, propozycje zmian, reform, informacje mające 
spowodować podjęcie przez adresata działań pożądanych z punktu widzenia podmiotu 

18 Ibidem, s. 77.
19 W tym zakresie w pełni należy zgodzić się z poglądami formułowanymi już wcześniej w literaturze 

przedmiotu zob.: E. Wójcicka, Ocena regulacji konstytucyjnej prawa petycji – postulaty de lege ferenda, 
[w:] B. Banaszak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 
roku, Wrocław 2010, s. 238 i n.; M. Florczak-Wątor, O potrzebie ustawowego uregulowania trybu roz-
poznawania petycji, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, 2013, nr 2, s. 30–
33; A Rytel-Warzocha, Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich – stan obecny i perspekty-
wy, Warszawa 2012, s. 12 i n.

20 K. Działocha, op. cit., s. 3.
21 Ibidem.
22 Zobacz art. 107 Konstytucji marcowej.
23 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Dz. U. poz. 1195.
24 Biuletyn KKZN, nr XVI, s. 67.
25 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000, s. 86.
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zwracającego się do niego lub działań leżących w interesie osób trzecich lub w interesie 
społecznym. Petycja może zawierać także pytanie skierowane do organu władzy pu-
blicznej [...]. Wniosek to wystąpienie jednostki lub grupy osób niezawierające elemen-
tów krytycznych, ale zmierzające do wprowadzenia nowych rozwiązań w jakiejś dzie-
dzinie lub do ulepszenia funkcjonowania podmiotów, do których jest skierowane, albo 
też do zmiany stanu prawnego. Wniosek może dotyczyć wszelkich spraw wchodzących 
w zakres zadań organów państwowych i samorządowych oraz organizacji i instytucji 
społecznych, które wykonują zadania z zakresu administracji publicznej zlecone im 
przez państwo. Przedmiotem jego mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organi-
zacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, 
ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wniosek można wnieść 
w każdym terminie”26.

Różnorodność, z jaką mamy do czynienia przy charakteryzowaniu terminu „pety-
cja”, jest wynikiem braku definicji legalnej nie tylko tej instytucji, ale także wniosku 
i skargi. Co prawda, Kodeks postępowania administracyjnego27 (dalej: k.p.a.) posługuje 
się tymi terminami, jednak określa tylko przedmiot skargi28 i wniosku29, natomiast 
w przypadku petycji brak jest jakiegokolwiek dookreślenia. Nie dziwi więc, że w dok-
trynie prawa, instytucje, o których mowa, nie są rozumiane jednolicie. Rozwiązanie tych 
wątpliwości powinno nastąpić po wejściu w życie wspomnianej wcześniej ustawy o pe-
tycjach (dalej: u.p.), która określa m.in. zakres przedmiotowy petycji30.

Należy zauważyć, że w przypadku petycji, wniosku i skargi doszło do zdefiniowa-
nia ich przedmiotu przez przyjęcie otwartego katalogu sytuacji, które odróżniają te insty-
tucje od siebie. Potwierdzeniem tego jest użyte przez ustawodawcę sformułowanie 
,,w szczególności”. Na kwestię tę zwrócił uwagę NSA, wypowiadając się co do zakresu 
przedmiotowego skargi. Uznał on, że ,,przepis art. 227 k.p.a. zawiera przykładowe wyli-
czenie okoliczności, które mogą być przedmiotem skargi [...]. Uregulowanie to należy 
rozpatrywać w kontekście art. 221 § 1 i 2 k.p.a., który określa krąg ich adresatów. Pozwa-
la to na postawienie tezy, że przedmiot skargi został ujęty bardzo szeroko. Przedmiotem 

26 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 378 i n .
27 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 

ze zm.
28 Zgodnie z art. 227 KPA „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte 

wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub 
interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw”.

29 Zgodnie z art. 241 KPA „Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organiza-
cji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, 
lepszego zaspokajania potrzeb ludności”.

30 Zgodnie z art. 2 ust. 3 UP „Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów 
prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego pety-
cję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, miesz-
czących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.
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skargi może być zatem każda negatywna ocena działalności podmiotu powołanego do 
wykonywania zadań państwa lub innego podmiotu, np. organizacji społecznej, któremu 
zlecono zadania z zakresu administracji publicznej oraz ich pracowników i funkcjonariu-
szy”31. Wobec tego można przyjąć, że przedmiotem petycji – co wynika expressis verbis 
z art. 2 ust. 3 u.p. – będzie każde żądanie [podkr. aut.] jakiegokolwiek działania pod 
warunkiem, że będzie się ono mieścić w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 
Wydaje się, że pewne problemy mogą mieć jednak miejsce w związku z wprowadzeniem 
do wskazanego wyżej przepisu ,,kategorii spraw wymagających szczególnej ochrony 
w imię dobra wspólnego, ze względu na nieprecyzyjność tego sformułowania, co może 
spowodować, iż petycje nie będą rozpatrywane, gdyż organ rozpatrujący petycje może 
stwierdzić, iż dana wartość nie wymaga szczególnej ochrony”32. Czas pokaże, czy nowe 
rozwiązania prawne odnoszące się do petycji rozwieją chociażby niektóre wątpliwości 
pojawiające się na tle tej instytucji.

Mając na względzie powyższe elementy treści prawa petycji, należy podkreślić, że 
zakres podmiotowy tego prawa nie został zawężony do podmiotów uprawnionych, bo-
wiem obejmuje on także krąg jego adresatów. Zgodnie z art. 63 ustawy zasadniczej są 
nimi organy władzy publicznej oraz organizacje i instytucje społeczne, pod warunkiem 
że wykonują one zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, co niejako potwier-
dza, iż prawo do petycji w ujęciu materialnym jest elementem składowym szerzej rozu-
mianego prawa do władzy kontrolowanej społecznie, sprawowanej w warunkach stabil-
nych i przewidywalnych.

Odnosząc się do pierwszej grupy adresatów, a więc organów władzy publicznej, 
należy zaznaczyć, że zalicza się do niej wszystkie organy funkcjonujące w ramach wła-
dzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także organy samorządu terytorial-
nego33. W przypadku jednak władzy sądowniczej, prawo do złożenia petycji, wniosków 
i skarg podlega pewnemu ograniczeniu. Zwrócił na to uwagę TK, według którego pra-
wo, o którym mowa w art. 63 ustawy zasadniczej, ,,nie obejmuje [...] możliwości inicjo-
wania postępowań sądowych”34. Spod instytucji petycji, wniosków i skarg wyłączone 
zostały więc sytuacje, które mogłyby ingerować w niezawisłość sędziowską i niezależ-
ność sądu. Nie budzi jednak wątpliwości, że skargi lub wnioski na mocy ustaw Prawo 

31 Postanowienie NSA z dnia 5 stycznia 2012 r., I OSK 2415/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/do-
c/4064090FA4 [dostęp 29.05.2015]

32 Opinia Prokuratorii Skarbu Państwa do projektu ustawy o petycjach (druk senacki nr 285), s. 33, http://
www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/2057/drukisejmowe/2135.pdf [dostęp 
29.05.2015]

33 Zobacz, wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00; wyrok TK z dnia 18 października 2005 r., SK 
48/03.

34 Wyrok TK z dnia 16 listopada 2004 r., P 19/03.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4064090FA4
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4064090FA4
http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/2057/drukisejmowe/2135.pdf
http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/2057/drukisejmowe/2135.pdf
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o ustroju sadów powszechnych35 mogą dotyczyć spraw związanych z organizacją pracy 
tych sądów36.

Druga grupa adresatów obejmuje organizacje i instytucje społeczne, ale tylko wte-
dy, gdy wykonują one zadania zlecone z zakresy administracji publicznej37. Przyjęcie 
takiego rozwiązania świadczy o szerokim rozumieniu ,,tej kategorii podmiotów oraz 
włączenia do niej np. organów samorządy zawodowego, a także «innego» (poza teryto-
rialnym i zawodowym) w rozumieniu art. 17 Konstytucji”38.

Prawo do składania petycji, wniosków i skarg możliwe jest pod warunkiem, że 
podmiot korzystający z tego prawa wykaże interes publiczny, własny lub innej osoby za 
jej zgodą. W trakcie prac KKZN zastanawiano się, czy użycie terminu ,,interes” będzie 
prawidłowe. Wątpliwości w tej kwestii wyraził poseł Jerzy Wiatr, którego zdaniem 
,,Sformułowanie, że petycje i wnioski mogą być składane «w interesie społecznym», jest 
swoistą pułapką [...]. Uważam, że autorom chodziło raczej o to, aby wniosek czy petycja 
były wnoszone w sprawach publicznych [...]”39. Mimo tych wątpliwości nie odstąpiono 
od kategorii interesu. W doktrynie jednak podkreśla się, że twórcy Konstytucji zapo-
mnieli uwzględnić interes społeczny (grupowy), którego nie można utożsamiać z intere-
sem publicznym40, bowiem ,,byłoby to niecelowe, bezpodstawne i mogące prowadzić do 
fałszywych wniosków”41.

Kolejny dylemat dotyczył tego, czy skargi mogą być składane w imieniu innej oso-
by za jej zgodą. Członkowie KKZN odnieśli się jedynie to tej instytucji, ponieważ zgło-
szono propozycję, aby skarga była regulowana odrębnie42. Biorąc pod uwagę obecne 
brzmienie art. 63 Konstytucji, nie będzie błędem, jeśli przyjmiemy, że ustalenia poczy-
nione w stosunku do skargi mają zastosowanie także do petycji i wniosków. Wobec tego 
warto zaznaczyć, że negatywnie we wskazanej powyżej kwestii wypowiedział się ekspert 
KKZN K. Działocha, który wskazał, że rozwiązanie takie jest problematyczne, zwłaszcza 
gdy dochodzi do sytuacji, w której ,,konieczna będzie interwencja w obronie maltretowa-
nych dzieci lub osób, które nie są w stanie same działać, czy wówczas należy również 
zabiegać o ich zgodę, a jeżeli nie będzie zgody, to czy należy zachować obojętność”43. 

35 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133.
36 E. Stefańska, Instytucje petycji, skarg i wniosków – wybrane zagadnienia, [w:] J. Niczyporuk (red.), 

Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., Lublin 2010, s. 766.
37 Zob. na ten temat: J. Lang, Problemy prawnej regulacji rozpatrywania petycji ze szczególnym uwzględ-

nieniem petycji w sprawach z zakresu administracji publicznej, [w:] Prawo do dobrej administracji. 
Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Warszawa-Dębce 23–25 września 
2002 r., Warszawa 2003, s. 75.

38 W. Sokolewicz, op. cit., s. 7.
39 Biuletyn KKZN, nr XI, s. 222.
40 W. Sokolewicz, op. cit., s. 9.
41 Ibidem.
42 Zob., Biuletyn KKZN, nr XVIII, s. 17.
43 Ibidem, s. 20.
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Przeciwny pogląd wyraził senator Jan Orzechowski. Uznał on, że ,,nie należy wprowa-
dzać w konstytucji przepisów, które stwarzałyby podstawę do działania w cudzym imie-
niu, a więc bez zgody osoby zainteresowanej. Jeżeli zaś chodzi o przykłady wskazane 
przez prof. K. Działochę, a więc np. znęcanie się nad dziećmi, to nie należy zapomnieć 
o tym, że oprócz konstytucji funkcjonuje w Polsce cały system prawny: obowiązuje Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy oraz obowiązuje prawo karne [...]. Tak więc jestem przeciw-
ny czynieniu z konstytucji zbioru praw generalnych. Według mnie konstytucja powinna 
mieć charakter zwarty. Nie należy w konstytucji powtarzać przepisów z innych aktów”44. 
Aprobaty temu poglądowi udzielił przedstawiciel Prezydenta prof. A. Rzepliński, pod-
kreślając, że „[...] nikt nie powinien w imieniu zainteresowanego oświadczać bez jego 
zgody”45.

Jak wynika z powyższych dyskusji prowadzonych przez członków KKZN, warun-
kiem koniecznym do złożenia petycji w interesie innej osoby jest uzyskanie uprzedniej 
jej zgody. Członków Komisji nie przekonały argumenty, że przez odstąpienie od zgody 
osoby zainteresowanej byłaby możliwość ochrony pewnych wartości, nawet jeśli pro-
wadziłoby to niekiedy do nadużyć46. Wydaje się więc, że rozwiązanie takie wynika 
z ochrony konstytucyjnego prawa do prywatności47.

Istotne wydaje się również podniesienie, że realizacja prawa petycji musi wiązać 
się z czytelnym zamiarem realizacji tego właśnie konstytucyjnego uprawnienia. Mode-
lowo należy bowiem przyjąć, że egzekwowanie prawa petycji przez jednostkę (grupę 
jednostek) musi mieć charakter świadomy i bezpośrednio nakierowany na wykorzysta-
nie odrębnej od szeregu innych płaszczyzn umożliwiających bezpośrednio zaintereso-
wanym przygotowanie i skierowanie do konkretnego organu (podmiotu) publicznego 
wystąpienia48.

Charakter prawa petycji3. 

Zdefiniowanie zakresu przedmiotowego regulacji, które znalazły się w rozdz. II 
Konstytucji zatytułowanym Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, wyma-
gało od członków KKZN przeprowadzenia wielu dyskusji, zanim zdecydowano się na 

44 Ibidem, s. 20.
45 Ibidem.
46 Zobacz wypowiedź eksperta KKZN K. Działochy, Biuletyn KKZN, nr XVIII, s. 20.
47 Por. wypowiedź senatora J. Orzechowskiego, Biuletyn KKZN, nr XVIII, s. 18.
48 Posiłkując się orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego można wskazać, że „[...] artykuł prasowy do-

tyczący wadliwej – w ocenie skarżącej – praktyki zawodowej innego lekarza stanowi formę «publiczne-
go» wystąpienia z wnioskiem [...] skargą do organów samorządu lekarskiego” albo jeszcze szerzej pety-
cją, nie może znaleźć uzasadnienia – por. wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07.
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jego ostateczną wersję. Rozdział ten został podzielony na śródtytuły, które mają istotne 
znaczenie m.in. w ustaleniu charakteru danego prawa.

Na systematykę rozdz. II ustawy zasadniczej istotny wpływ miały standardy odwo-
łujące się ,,do istniejącego na gruncie regulacji międzynarodowej podziału na wolności 
i prawa osobiste, polityczne oraz ekonomiczne, socjalne i kulturalne. W istocie jest to 
więc odwołanie do klasyfikacji zastosowanej w konstrukcji ONZ-towskich paktów praw 
człowieka i koncepcji generacji praw człowieka, zgodnie z którą wolności i prawa oso-
biste oraz polityczne zalicza się do kategorii tzw. praw pierwszej generacji, czyli tych 
które zostały sformułowane najwcześniej, niejako u zarania współczesnej koncepcji 
współczesnego państwa, natomiast wolności i prawa socjalne do drugiej”49. Następ-
stwem przyjęcia tych standardów było zrezygnowanie m.in. w przypadku prawa petycji 
z kryterium obywatelstwa50, od którego pierwotnie uzależnione miało być korzystanie 
z tego prawa51.

Wzorowanie się przez twórców Konstytucji na wskazanych wyżej standardach nie 
przesądza jednak o tym, że ustawa zasadnicza jest kopią regulacji międzynarodowych. 
Nie takie było bowiem założenie członków KKZN52. Eksperci zasiadający w tej Komisji 
doskonale zdawali sobie sprawę, że taki zabieg byłby zbędny. Nie bez przyczyny więc 
w trakcie prac nad obecną Konstytucją kierowano się innymi względami, czego przykła-
dem jest prawo petycji.

Odnosząc się do prawa petycji przez pryzmat rozwiązań międzynarodowych przy-
jętych w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych (dalej: ONZ) i systemu 
Rady Europy (dalej: RE), można dostrzec, że instytucja ta ma zupełnie inny charakter 
niż w prawie krajowym53. W systemach, o których mowa, petycja nie należy do jakiej-
kolwiek kategorii praw (np. osobistych lub politycznych), lecz jest mechanizmem (środ-
kiem) kontroli przestrzegania prawa międzynarodowego przez państwo. Zarówno w sys-
temie ONZ, jak i RE mechanizm ten przybiera formę skargi indywidualnej – chociaż 

49 M. Jabłoński, Identyfikacja wolności i praw jednostki w pracach nad treścią Konstytucji RP z 2 kwietnia 
1997 roku, [w:] (red.) M. Jabłoński, Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki 
w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014, s. 23.

50 W poddanym pod głosowanie wniosku ,,o ustalenie treści art. 47 poprzez wybór miedzy zmodyfikowaną 
propozycją podkomisji: ,,Każdy może składać petycje oraz wnioski do organów władzy publicznej. Tryb 
rozpatrywania petycji i wniosków określa ustawa [...]”, z propozycją senator A. Grześkowiak „Obywa-
tele mają prawo wnosić indywidualnie lub zbiorowo petycje do wszelkich władz państwowych i samo-
rządowych [...]”, Komisja w głosowaniu większością 26 głosów popierającym, przy 7 przeciwnych i 1 
wstrzymującym się, zdecydowała o przyjęciu zmodyfikowanego brzmienia podkomisji. Tak więc art. 47 
otrzymał brzmienie, „Każdy może składać petycje oraz wnioski do organów władzy publicznej. Tryb 
rozpatrywania petycji i wniosków określa ustawa”, Biuletyn KKZN, nr XVI, s. 77.

51 Zobacz wypowiedź senator A. Grześkowiak, Biuletyn KKZN, nr XVI, s. 66.
52 Zobacz wypowiedź poseł H. Suchockiej, Biuletyn KKZN, nr XXXIX, s. 35.
53 Na ten temat petycji w prawie międzynarodowym zob.: C. Dantas, Right of Petition by Individuals Within 

the Global Human Rights Protection System, http://www.surjournal.org/eng/conteudos/getArtigo17.
php?artigo=17,artigo_10.htm [dostęp 6.06.2015].

http://www.surjournal.org/eng/conteudos/getArtigo17.php?artigo=17,artigo_10.htm
http://www.surjournal.org/eng/conteudos/getArtigo17.php?artigo=17,artigo_10.htm
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biorąc pod uwagę nomenklaturę ONZ, właściwą nazwą jest zawiadomienie (communi-
cations), a w przypadku RE petycja (petition) – która stanowi realizację tzw. prawa pe-
tycji w procesie ochrony praw człowieka54. Jak podaje się w literaturze, różnice w kwe-
stii nazewnictwa ,,mają charakter wyłącznie werbalny a nie merytoryczny, toteż można 
przyjąć wspólny termin, którym najczęściej operuje się w doktrynie, a mianowicie pety-
cja. Ogólnie biorąc przez petycję rozumie się odwołanie skierowane przez osobę fizycz-
ną, grupę osób lub organizację do organu międzynarodowego, który powołany jest do 
kontroli wykonywania zobowiązań międzynarodowych przyjętych przez państwa, a do-
tyczące sposobu wykonywania tych zobowiązań. Tak więc traktaty, które ustanawiają 
prawo petycji, udzielają jednostce (grupie, organizacji) uprawnienia do podniesienia 
przed organem międzynarodowym zarzutu, iż państwo, którego jurysdykcji podlega, nie 
wykonuje swych zobowiązań międzynarodowych czy też czyni to w sposób niewłaści-
wy lub niedostateczny”55.

Na tle tych spostrzeżeń widać, że o umiejscowieniu prawa petycji w Konstytucji 
nie przesądziły rozwiązania międzynarodowe. Konstytucyjne prawo petycji nie ma więc 
powiązania z tą instytucją na płaszczyźnie prawnomiędzynarodowej56.

Jak się okazuje, także i regulacje prawa wspólnotowego (obecnie unijnego) nie 
miały wpływu na kształt i charakter konstytucyjnego prawa petycji. ,,Przed wejściem 
w życie Traktatu z Maastricht; prawo to nie miało (umocowania) zaczepienia w przepi-
sach traktatowych, lecz wynikało z regulacji regulaminu Parlamentu Europejskiego”57. 
Wejście w życie traktatu z Maastricht także nie przesądziło o treści konstytucyjnego pra-
wa petycji uregulowanego w art. 63.

Obecnie sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej, bowiem w systemie Unii Euro-
pejskiej (dalej: UE), na mocy postanowień Karty Praw Podstawowych Unii Europej-
skiej58 (dalej: KPP UE), prawo petycji59 zostało zakwalifikowane do praw obywatelskich 
uregulowanych w Tytule V. Z analizy regulacji prawnych przyjętych w tym tytule można 
wywnioskować, że znajdujące się tam prawa mają charakter polityczny, z wyjątkiem 
prawa przemieszczania się i pobytu. O charakterze tych praw przesądza możliwość wy-
wierania ,,wpływu na funkcjonowanie UE i na strukturę organizacji międzynarodowej, 

54 Zob. B. Gronowska [et al.], Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010, s. 164; M. J. Wasiński, Prawo 
międzynarodowe publiczne w zarysie. Skrypt wykładu, Łódź 2014, s. 9.

55 A. Michalska, Petycje jako środek ochrony międzynarodowej kontroli nad realizacja praw człowieka, 
„Państwo i Prawo” 1983, nr 5, s. 50.

56 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 399.
57 W. Orłowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie pol-

skim, Kancelaria Senatu, Opinie i Ekspertyzy OE-85, wrzesień 2008, s. 12.
58 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz. Urz. UE C 326 z 26 paździer-

nika 2012).
59 Art. 44 KPP UE „Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania 

lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim ma prawo petycji do Parlamentu Europejskiego”.
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jaką jest UE”60. W przypadku polskiego systemu prawa, charakter ten wynika z „wypo-
sażenia” podmiotu uprawnionego w możliwość aktywnego udziału w podejmowaniu 
lub wpływaniu na decyzje w sferze publicznej.

Mimo podobieństwa jedynie co do charakteru prawa petycji, błędem byłoby stwier-
dzenie że konstytucyjne prawo petycji odnosi się do tej instytucji na gruncie unijnym61.

Ponadto należy także pamiętać, że o ile w polskim porządku prawnym, petycja jest 
odrębną instytucją od skarg i wniosków, to w przypadku prawa UE może mieć ona for-
mę skargi, wniosku lub komentarza62.

Umiejscowienie prawa petycji wśród praw politycznych, nie było kwestią przypad-
ku. Za słusznością takiego rozwiązania przemawia treść obecnego przepisu Konstytucji, 
a mianowicie art. 6363.

Pewne wątpliwości może budzić rozszerzony zakres podmiotów uprawnionych, 
zwłaszcza że wcześniej prawa polityczne utożsamiane były z kategorią praw przysługu-
jących obywatelowi. Z przyjętych rozwiązań – o czym wspomnieliśmy już wcześniej – 
wynika, że twórcy Konstytucji zrobili ,,krok do przodu”, pokazując, że większość z tych 
praw ,,ma charakter powszechny, co oznacza, że ich realizacja nie ma związku z obywa-
telstwem krajowym”64. Wobec tego podważanie charakteru prawa petycji z uwagi na 
katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z tego prawa nie byłoby zasadne.

Jak wynika z art. 63 Konstytucji, petycje mogą być wnoszone w interesie publicz-
nym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Mimo że ustrojodawca w przepisie tym 
odnosi się do różnych interesów, rozwiązanie takie nie wyklucza petycji spośród praw 
politycznych. W doktrynie słusznie więc dostrzega się, że prawo petycji ma charakter 
mieszany, tj. publiczno-prywatny. Skoro de facto tak jest, to podmiot uprawniony ma 
jednakowo silne prawo do skorzystania z tej instytucji nie tylko w interesie publicznym, 
ale także i w jednym z pozostałych wyżej wymienionych interesów. Posłużenie się 
w pierwszej kolejności interesem publicznym, a następnie pozostałymi nie było jednak 
przypadkowe. Miało ono podkreślić polityczny charakter petycji (wniosków i skarg). 
Skorzystanie z tego prawa czy to w interesie publicznym, własnym, czy innej osoby za 
jej zgodą daje podmiotowi uprawnionemu możliwość udziału w procesach podejmowa-
nia lub wpływania na decyzje państwowe. Niewykluczone jest, że wniesienie petycji 
w interesie prywatnym będzie jednocześnie interesem publicznym. Z sytuacją taką mie-
libyśmy do czynienia wówczas, gdy petycja (wniosek lub skarga) dotyczyłaby ochrony 

60 M. Szwarc-Kuczer, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, A. Wróbel (red.), Warsza-
wa 2013, s. 1079.

61 B. Banaszak, Prawo…, op. cit., s. 399.
62 M. Szwarc-Kuczer, op. cit., s. 1146 i cytowana tam literatura.
63 Szerzej na ten temat: E. Wójcicka, Prawo petycji…, op. cit., s. 156 i n.
64 M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, op. cit., s. 53.
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wolności i praw jednostki65. Poza tym należy zauważyć, że nawet jeśli petycja wnoszona 
jest w interesie prywatnym, to jej adresatem jest wyłącznie ,,podmiot” wykonujący za-
dania i kompetencje władzy publicznej. To z kolei wyłącza z kręgu adresatów podmioty 
prywatne.

Na temat politycznego charakteru prawa petycji wypowiadali się także członkowie 
KKZN. Zdaniem jednego z ekspertów tej Komisji – prof. Pawła Sarneckiego ,,art. 47 
[obecnie art. 63 – przyp. aut.] jest jednym z praw politycznych – jest to tradycyjne prawo 
petycji. Na podstawie art. 47 obywatele mogliby na przykład zwrócić się do prezydenta, 
aby podjął pewne działania, czy też do Sejmu w sprawie ratyfikacji konkordatu. Chodzi 
bowiem o przejawy udziału obywateli w sprawowaniu suwerenności”66. Na kwestie te 
zwraca się uwagę w doktrynie, wskazując, że prawo petycji ,,stwarza – i to wszystkim 
– możliwość aktywnego wpływania na wykonywanie władzy publicznej przez przedsta-
wienie petycji (wniosku) postulujących korektę postępowania organów władzy lub 
wręcz przyjęcie całkowicie nowych rozwiązań”67.

W trakcie prowadzonych dyskusji przez KKZN odnośnie do prawa petycji, wnio-
sków i skarg można zauważyć, że początkowo zagadnienie, o którym mowa, regulowane 
było w dwóch artykułach. Pierwszy z nich (art. 47)68 odnosił się do petycji i wniosków, 
drugi (art. 63)69 wyłącznie do skargi. Taki stan rzeczy przekonał niektórych członków 
Komisji do tego, aby przepisy te połączyć i utworzyć jedną normę, która zamieszczona 
zostałaby w podrozdziale o środkach ochrony praw i wolności. Jak tłumaczył to poseł 
A. Kwaśniewski, ,,Petycje i wnioski uzyskałyby więc szersze zastosowanie. Mogłyby 
bowiem dotyczyć również praw ekonomicznych i kulturalnych”70. Również poseł Wit 
Majewski był zdania, że artykuł poświęcony petycjom, skargom i wnioskom powinien 
być raczej usytuowany w podrozdziale o środkach ochrony praw i wolności. Do opinii 
tych przychylił się także przedstawiciel Prezydenta RP, prof. Andrzej Rzepliński71.

Ostatecznie – co potwierdza obecny art. 63 Konstytucji – propozycja ta nie spotkała 
się z akceptację. Nie było i nie ma takiej potrzeby, aby petycje stanowiły środek ochrony 
wolności i praw. Prawo petycji jest publicznym prawem podmiotowym przejawiającym 

65 K. Działocha, op. cit., s. 4.
66 Biuletyn KKZN, nr XVIII, s. 22.
67 W. Sokolewicz, op. cit., s. 8 i n.
68 Art. 47 „Każdy może składać petycje oraz wnioski do organów władzy publicznej. Tryb rozpatrzenia 

petycji oraz wniosków określa ustawa”, Biuletyn KKZN, nr XVI, s. 77.
69 Art. 63 ,,ust. 1. Każdy ma prawo składać skargi w interesie własnym lub innej osoby do każdego organu 

władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią za-
daniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Ust. 2. Zasady wnoszenia i tryb rozpatrywania 
skarg określa ustawa”, Biuletyn KKZN, nr XVIII, s. 17 i n.

70 Biuletyn KKZN, nr XVIII, s. 20.
71 „Przychylam się do opinii pana przewodniczącego, aby raczej art. 47 przenieść do materii art. 63. Chodzi 

bowiem o środek ochrony praw i wolności”, ibidem, s. 21.
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się w tym, że podmiot uprawniony może żądać od adresatów – w tym przypadku wyko-
nujących zadania i kompetencje władzy publicznej – określonego zachowania, tj. rozpa-
trzenia sprawy i udzielenia odpowiedzi składającemu petycję. Prawo to ma ,,znaczenie 
gwarancyjne wobec wszystkich wolności i praw jednostki”72, a więc nie tylko tych, któ-
rym nadano charakter polityczny. Wobec tego, gdy zawiodą środki ochrony, to podmioto-
wi uprawnionemu zawsze pozostaje możliwość skorzystania z petycji, wniosku lub skar-
gi73. To stwierdzenie potwierdza, że petycje (wnioski i skargi) mają szerokie zastosowanie, 
mimo że nie zostały zamieszczone w sugerowanym przez niektórych członków KKZN 
podrozdziale.

Mając na względzie powyższe argumenty nie budzi wątpliwości fakt, że istotą kon-
stytucyjnego prawa petycji jest uznanie, iż ma ono raczej charakter prawa do udziału 
każdego w życiu publicznym, niż stanowi realny środek ochrony praw74. Osobną kwe-
stią jest natomiast to, czy faktycznie wyodrębnienie petycji obok wniosków i skarg 
– przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek jej dookreślenia na poziomie ustawy – nie 
pozbawia tej instytucji doniosłości politycznej. Wydaje się, że obecnie znaczenie prawa 
petycji zostało umniejszone. Niektórzy wskazują, że petycje stanowią pewnego rodzaju 
ozdobnik obok skarg i wniosków75. Z kolei w trakcie prac KKZN jeden z ekspertów, tj. 
prof. K. Działocha – o czym pisaliśmy już wcześniej – zwrócił uwagę, że ,,gdyby chcieć 
wyraźnie odróżnić petycje od wniosków – wydaje się, że pomiędzy tymi pojęciami nie 
ma merytorycznej różnicy”76. Petycja według słownika języka polskiego to ,,oficjalne 
pismo, zwykle zbiorowe, zawierające prośbę lub żądanie skierowane do władz lub do 
osób na wyższym stanowisku”77, z kolei wniosek to ,,prośba skierowana do odpowied-
nich władz dotycząca załatwienia jakiejś sprawy”78.

Warto jeszcze raz podkreślić, że pojęcie wolności i praw politycznych odnosi się do 
tej grupy uprawnień jednostki, które stwarzają jej możliwość czynnego udziału w rządze-
niu (współdecydowaniu) państwem, tj. udziału w różnego rodzaju bezpośrednich lub po-
średnich procesach podejmowania lub wpływania na treść ostatecznych decyzji państwo-
wych (publicznych)79. Ta sfera uprawnień jednostki nastawiona jest na zagwarantowanie 

72 K. Działocha, op. cit., s. 2. Zob. też, Biuletyn KKZN, nr XVIII, s. 19.
73 W. Sokolewicz, op. cit., s. 8.
74 E. Wójcicka, Przywrócenie instytucji petycji w polskim porządku prawnym, „Ruch Prawniczy, Ekono-

miczny i Socjologiczny”, 2006, z. 4, s. 31. Warto podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny podnosił w swo-
im orzecznictwie, że prawo petycji „nie obejmuje [...] możliwości inicjowania postępowań sądowych”, 
wyrok TK z dnia 16 listopada 2004 r., P 19/03; E. Wójcicka, Prawo petycji …, op. cit., s. 19 i n.

75 A. Jaroszyński, Opinia w sprawie projektu ustawy o petycjach, [w:] Opinie prawne na temat projektu 
ustawy o petycjach, Kancelaria Senatu, Opinie i Ekspertyzy OE-115, s. 10.

76 Biuletyn KKZN, nr XVI, s. 67.
77 http://sjp.pwn.pl/sjp/petycja;2571377 [dostęp 8.06.2015].
78 Ibidem.
79 Na temat praw politycznych sensu stricto i sensu largo zob. M. Nowak, Politische Grundrechte, Wie-

deń–Nowy Jork 1988, s. 11 i n.

http://sjp.pwn.pl/sjp/petycja;2571377
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jej możliwości rzeczywistego utożsamienia się z członkiem zbiorowego podmiotu wła-
dzy, który współcześnie identyfikuje się z pojęciem narodu bądź ludu. Wydaje się, że 
istota prawa do petycji sprowadza się do umożliwienia każdemu zainteresowanemu, 
szczególnego, choć w modelowym ujęciu odpowiednio sformalizowanego sposobu 
(procedury) wyrażania opinii, poglądów, żądań i postulatów (także negatywnie odnoszą-
cych się do działań lub bezczynności organów i instytucji publicznych), a więc przeka-
zywania informacji i oddziaływania na postawę władz i reprezentujących je organów 
oraz funkcjonariuszy publicznych. W takim ujęciu prawo petycji jest środkiem komuni-
kacji (jak również dialogu) zarówno między jednostką (jednostkami) w sferze publicz-
nej, jak i prywatnej, a następnie szczególną formą uczestnictwa w debacie publicznej. 
W konsekwencji staje się elementem składowym odrębnej procedury umożliwiającej 
zainteresowanym czynny wpływ (oddziaływanie) na sprawowanie władzy w demokra-
tycznym społeczeństwie. U podstaw realizacji prawa petycji znajduje się zatem nie tylko 
interes poszczególnych jednostek, ale również interes ogólnospołeczny. W takim ujęciu 
prawo petycji jest podstawowym elementem demokracji, a obowiązkiem organów wła-
dzy publicznej (i innych instytucji publicznych) jest poszanowanie i zapewnienie tego 
prawa również wtedy, gdy jest ono wykorzystywane do krytyki ich działalności.

Mając na względzie zarówno powyższe, jak i nowe rozwiązania zawarte w u.p. 
można dostrzec, że przez petycję – po wejściu w życie tej ustawy – będziemy rozumieć 
oficjalne pismo, którego przedmiotem jest żądanie [podkr. aut.] skierowane do władzy 
publicznej, natomiast wniosek jest prośbą, propozycją rozwiązania jakiejś sprawy, pro-
blemu. Ponadto biorąc pod uwagę rozwiązania u.p. należy także pamiętać, że na ich 
podstawie podmiot uprawniony będzie miał możliwość wystąpienia z petycją do szer-
szego kręgu adresatów – niż w przypadku skarg i wniosków – a mianowicie do Sejmu 
i Senatu. Dzięki temu wydaje się, że doniosłość polityczna petycji wzrośnie, a tym sa-
mym podkreślone zostanie ich znaczenie ustrojowe, wyeksponowane zostaną różnice 
zachodzące na tle pozostałych instytucji, tj. wniosków i skarg, co nie pozwoli na trakto-
wanie petycji jako specyficznej odmiany wniosku lub skargi, co wydaje się, że sugerują 
niektórzy przedstawiciele nauki prawa80.

80 B. Banaszak, Opinia na temat projektu ustawy o petycjach, [w:] Opinie prawne na temat projektu ustawy 
o petycjach, Kancelaria Senatu, Opinie i Ekspertyzy OE-115, s. 5. Nie zmienia to jednak faktu, że podob-
nie jak wnioski i skargi postępowanie w sprawie petycji nie będzie kończyć się wydaniem decyzji, a je-
dynie czynnością materialno-techniczną, por. postanowienie NSA z dnia 3 marca 2015 r., I OSK 
395/15.
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Podsumowanie4. 

Reasumując, należy przyjąć, że umiejscowienie art. 63 Konstytucji RP wyrażające-
go prawo do składania petycji, wniosków i skarg wśród wolności i praw politycznych 
nie było kwestią przypadku. Ustrojodawca, decydując się na taki krok, chciał śladem 
innym demokratycznych państw – nawiązując również do rozwiązań przyjętych na 
gruncie Konstytucji marcowej – zaakcentować znaczenie petycji. Idee ta była słuszna 
o tyle, że przez wiele lat petycja nie doczekała się odpowiedniej regulacji ustawowej, 
przez co niektórzy traktują ją jako ozdobnik pozbawiony własnej treści normatywnej81. 
Słusznie zauważa B. Banaszak: ,,z zasady racjonalnego działania ustrojodawcy wynika, 
że celowo użył w prawie wewnętrznym nazwy «petycja», aby umożliwić każdemu wy-
stąpienie do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji wykonujących 
zadania zlecone z zakresu administracji publicznej za pomocą środka, który nie jest ani 
skargą ani wnioskiem w rozumieniu dotychczasowym”82. Nie budzi więc wątpliwości, 
że petycja jest odrębną instytucją od skarg i wniosków, a także prawem politycznym, 
o czym świadczą wskazane przez nas argumenty.

Jednocześnie należy podkreślić, że prawo petycji nie ma na celu zastąpienia innych 
wolności i praw politycznych. Nie może być ono identyfikowane ani z prawem dostępu 
do informacji publicznej (jak również pozostałymi uprawnieniami informacyjnymi jed-
nostki)83, ani z odrębnymi instytucjami demokracji bezpośredniej. Prawo to jest jednym 
z fundamentalnych elementów składowych regulacji konstytucyjnej tworzących podwa-
liny społeczeństwa obywatelskiego84, czyli takiego, w którym „jednostka świadoma 
swych więzi z określoną państwowością, świadoma posiadanych w jej ramach wolności 
i praw, ale również swych wobec niej powinności” realizuje je „nie pod groźbą określo-
nych sankcji, lecz z oczywistej, żywo odczuwanej potrzeby”85. Warto przy tym podkre-
ślić, że prawo petycji umożliwia ugodowe załatwianie ewentualnego sporu, pozwalając 
jednocześnie na przedstawienie przez obywateli (jednostki) najlepszego z punktu widze-
nia ich interesów sposobu rozstrzygnięcia problemu (problemów). Państwo tylko tworzy 
odpowiednie ramy, które umożliwiają tego rodzaju działalność.

81 A. Jaroszyński, Opinia w sprawie projektu…, s. 10.
82 B. Banaszak, Prawo…, op. cit., s. 399.
83 Zob. szerzej: M. Jabłoński, Udostępnienie przetworzonej informacji publicznej, Wrocław 2015, s. 29 

i n.
84 R. Wieruszewski, Regulacja praw jednostki w Konstytucji RP – wybrane zagadnienia, [w:] Prawa czło-

wieka. Prawa rodziny, 30 lat Poznańskiego Zakładu Instytutu Nauk Prawnych PAN, Poznań 2003, s. 24. 
Autor zadaje tam retoryczne pytanie dotyczące tej właśnie kwestii, odnosząc je jednocześnie do podsta-
wowych celów, których osiągnięcie przyświecało twórcom nowej Konstytucji.

85 P. Sarnecki, Organizacja społeczeństwa obywatelskiego, [w:] M. Zubik (red.), Księga XX-lecia orzecz-
nictwa Trybunału Konstytucyjnego, wstęp Marek Safjan. Warszawa 2006, s. 595.
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Prawo petycji jako publiczne prawo podmiotowe  
(aspekt podmiotowy i przedmiotowy)

Uwagi wstępne1. 

Na gruncie prawa publicznego prawami podmiotowymi są „złożone sytuacje praw-
ne wyznaczane jakimś podmiotom przez obowiązujące normy ze względu na uznane 
przez prawodawcę społecznie uzasadnione interesy tych podmiotów”1. To pojęcie prawa 
podmiotowego zakłada istnienie ciążącego na określonym podmiocie obowiązku zanie-
chania określonych działań lub określonego działania na rzecz innego podmiotu. U pod-
staw prawa podmiotowego znajdują się bowiem zawsze określone dobra o istotnym zna-
czeniu z punktu widzenia jednostki lub innych podmiotów prywatnych. O prawie 
podmiotowym można mówić, gdy normy prawa przedmiotowego wskażą podmiot dane-
go prawa, podmiot zobowiązany do realizacji tego prawa, treść obowiązku ciążącego na 
podmiocie zobowiązanym oraz okoliczności, w których ten podmiot powinien spełnić 
ciążący na nim obowiązek2. Konstrukcja prawa podmiotowego niewątpliwie opiera się 
na kwalifikacji prawnej zachowania podmiotu ze względu na normę prawną, w taki spo-
sób, że określone zachowanie podmiotu zostaje odniesione do zachowania osoby innej 
niż adresat normy3.

Prawo petycji jest jednym z podstawowych podmiotowych praw człowieka. Po-
zwala ono osobom prywatnym i podmiotom podobnym zwracać się do władz publicz-
nych ze skargami, prośbami, spostrzeżeniami. Można je uznać za publiczne prawo pod-
miotowe pod warunkiem, że jest wykonywane w interesie publicznym. Natomiast, 
jeżeli służy do ochrony indywidualnych interesów jednostki, to wówczas stanowi poza-
sądowy środek prawny.

1 A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, s. 153.
2 Zob. Wyrok TK z dnia 16 czerwca 2003 r., K 52/02, OTK-A 2003, nr 6, poz. 54; zob. też M. Florczak- 

-Wątor, Horyzontalny wymiar praw konstytucyjnych, Kraków 2014, s. 23.
3 Zob. M. Bernaczyk, Pojęcie publicznych praw podmiotowych w świetle Konstytucji RP, [w:] M. Jabłoń-

ski (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej 
regulacji wolności i praw jednostki w RP, s. 236.
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Stosownie do art. 63 Konstytucji, „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski 
i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów wła-
dzy 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”. Unormowane w powołanym przepisie prawo 
petycji obejmuje petycje, wnioski i skargi składane do organów władzy publicznej oraz 
do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami 
zleconymi z zakresu administracji publicznej. W doktrynie prawa konstytucyjnego pod-
kreśla się, iż z treści art. 63 Konstytucji oraz tego, że zamieszczono go wśród przepisów 
gwarantujących prawa i wolności polityczne, wynika, iż petycje, wnioski i skargi mają 
dotyczyć szeroko pojętej działalności władzy publicznej, a Konstytucja akcentuje jedy-
nie polityczny aspekt tej instytucji4. Prawo sformułowane w tym przepisie jest zatem 
publicznym prawem podmiotowym. Jego granice przedmiotowe wyznacza rodzaj zadań 
wykonywanych przez organy władzy publicznej oraz organizacje i instytucje społeczne, 
przy czym zadaniami tymi są wyłącznie zadania z zakresu administracji publicznej.

Zdaniem Krzysztofa Wojtyczka prawa polityczne, w tym prawo petycji, stanowią 
kategorię „praw – kompetencji”. „Ich istotnym elementem jest kompetencja jednostki 
do dokonania czynności konwencjonalnie doniosłej prawnie, czego skutkiem jest zaktu-
alizowanie lub ewentualnie ustanie określonych obowiązków podmiotu podległego 
kompetencji. Podmiotem zobowiązanym (podległym kompetencji) jest organ admini-
stracji publicznej, który ma obowiązek podjęcia określonych działań, przy czym realiza-
cja kompetencji pociąga za sobą bardzo często uruchomienie skomplikowanej procedu-
ry toczącej się przed danym organem”5. Zadaniem normodawcy, regulującego prawa 
– kompetencje, jest wskazanie kręgu podmiotów uprawnionych, uregulowanie trybu re-
alizacji danej czynności, określenie warunków, jakie muszą być spełnione, aby podmiot 
uprawniony mógł ze swojego prawa skorzystać, stworzenie systemu instytucji służących 

4 Zob. W. Sokolewicz, Uwaga 6 do art. 63, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, t. IV, Warszawa 2003, s. 8.

5 K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 
1999, s. 21–22. Autor wyróżnia trzy rodzaje prawo podmiotowych. Pierwszy rodzaj to „prawa – upraw-
nienia”, które definiuje, jako prawa do świadczeń polegających działaniu. Drugim rodzajem są „prawa 
wolnościowe”, stanowiące prawa do świadczeń polegających na zaniechaniu. Trzecim rodzaje praw są 
„prawa – kompetencje”. Ponadto K. Wojtyczek wyróżnia „prawa – instytucje”, dające jednostce prawo 
do żądania od ustawodawcy ustanowienia regulacji prawnych, powołujących określone instytucje praw-
ne oraz prawo żądania od organów państwowych i innych podmiotów zaniechania ingerencji w sytuacje 
ukształtowane prawnie przez te instytucje. S. Jarosz-Żukowska upatruje w art. 64 ust. 1 Konstytucji RP 
„prawo – instytucję”. Na prawo to składa się prawo do utworzenia przez państwo instytucji własności 
oraz prawo do ochrony sytuacji prawnych ukształtowanych na podstawie tych instytucji. Odwołanie się 
do „prawa–instytucji” na tle konstytucyjnego „prawa do własności” jest rozwiązaniem przełamującym 
dualistyczny podział konstytucyjnych praw podmiotowych na „prawa–uprawnienia” i „prawa wolno-
ściowe”. Zob. S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2013, s. 81–83.
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do realizacji danego prawa, wskazanie podmiotów podległych kompetencji, określenie 
skutków prawnych, jakie wywołuje czynność podmiotów podległych kompetencji, oraz 
zapewnienie odpowiednich środków prawnych na wypadek naruszenia prawa6. Także 
Sławomira Wronkowska definiuje kompetencje jako prawa do dokonywania określo-
nych czynności prawnych. Zalicza do nich prawa polityczne, w tym prawo petycji7.

W piśmiennictwie pojęcie kompetencji wiąże się nierozłącznie z określonym ze-
społem norm prawnych wyznaczających sytuację, w których organ władzy publicznej 
w odpowiedni sposób zachowa się, przez co ulegnie w jakimś stopniu zmianie sytuacja 
prawna innych podmiotów, tzn. organów państwa czy ludzi8. Założenie to znajduje opar-
cie w konstytucyjnej zasadzie legalności stanowiącej, że organy władzy publicznej dzia-
łają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to konieczność istnienia podstawy 
prawnej do jakiejkolwiek działalności organu władzy publicznej. Wydaje się jednak, że 
pojęcie kompetencji odnosi się do opisu sytuacji podmiotów władzy publicznej, a nie do 
uprawnień jednostek9. Zaznaczyć należy, że podmiotem zobowiązanym w przypadku 
praw – kompetencji jest organ państwowy. Prawa – kompetencje z istoty działają w sto-
sunkach wertykalnych.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że zagwarantowanie ochrony wolności konstytu-
cyjnych przez ustawodawcę nie może ograniczać się tylko do wskazania dopuszczal-
nych granic ingerencji. Często ustawodawca musi tworzyć rozbudowane instytucje 
prawne, dzięki którym obywatele mogą ze swych wolności korzystać. Innymi słowy 
wolności konstytucyjne, jako publiczne prawa podmiotowe określają złożone sytuacje 
prawne i złożone relacje między jednostką a władzą publiczną10.

Pojęcie „publicznego prawa podmiotowego” stanowi swego rodzaju kategorię teo-
retyczno-prawną. Czasami termin ten służy określaniu takich sytuacji, w których od spo-
sobu zachowania się jednostki, czyli od podmiotu usytuowanego poza organami władzy 
uzależnione jest powstanie po stronie organu władzy publicznej obowiązku mającego 
swe oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Innymi słowy, podmiot, 
który dysponuje publicznym prawem podmiotowym, posiada umocowanie do samo-
dzielnego wyznaczenia obowiązku konkretnego, powinnego zachowania się podmiotu 
reprezentującego władzę państwową. Innym razem publiczne prawo podmiotowe może 

6 Zob. Wojtyczek, op. cit., s. 147, Zob. też. M. Florczak-Wątor, Horyzontalny wymiar..., op. cit., s. 32.
7 Zob. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 112-113.
8 Zob. Z. Ziembiński, Kompetencja i norma kompetencyjna, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-

giczny” 1969, z. 4, s. 9; M. Matczak, Z rozważań nad koncepcją normy kompetencyjnej, [w:] A. Bator 
(red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa: Konstytucja, Wrocław 1999, s. 201 i n.; A. Bator, Kompetencja 
w prawie i prawoznawstwie, Prawo CCLXXXVII, Wrocław 2004.

9 Zob. J. Ciapała, Konstytucyjna regulacja praw podmiotowych. Podstawowe konsekwencje prawne dla 
ustawodawcy, [w:] J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w na-
ukach prawnych. Zbiór studiów, Szczecin 2006, s. 35.

10 Zob. K. Wojtyczek, op. cit., s. 24–27.
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być rozumiane jako pewna korzyść lub rozwiązanie prawne, które może zostać przez 
jednostkę egzekwowane, to znaczy jednostka może się skutecznie domagać jego realiza-
cji od odpowiedniego organu władzy publicznej11. Publiczne prawo podmiotowe pozwala 
zatem „podmiotowi prawa w oparciu o normy prawne «skutecznie żądać czegoś od pań-
stwa» lub «w sposób niekwestionowany przez państwo coś zdziałać», czy inaczej – umoż-
liwia «skuteczne kierowanie żądania ściśle określonego zachowania do objętego tą sytu-
acją prawną innego – zbiorowego – podmiotu publicznego prawa podmiotowego»”12.

Publiczne prawa podmiotowe przysługują jednostce w relacji do państwa i jego 
organów. Ich treścią jest możliwość domagania się jednostki od państwa lub innej struk-
tury, realizującej zadania publiczne, za pomocą zindywidualizowanego roszczenia ściśle 
określonego przez obowiązujące prawo zachowania się odpowiadającego interesowi 
prawnemu żądającego. Można je wywodzić z umów międzynarodowych i Konstytucji, 
ale ich niezbędne uszczegółowienie ma miejsce w ustawach zwykłych. Prawa te nie są 
dobrami osobistymi, choć mogą być wykorzystane, jako instrumenty pozwalające na 
zapewnienie ochrony także niektórym dobrom osobistym człowieka13.

Publiczne prawa podmiotowe są charakterystyczne dla opisywania sytuacji między 
jednostką a państwem. Ich istnienie służyć ma ochronie interesów jednostki, które w ra-
mach unormowań publicznoprawnych mają nierównorzędną (słabszą) pozycję wobec 
podmiotów władzy. Konstrukcja publicznych praw podmiotowych determinuje obowią-
zek analizowania w określonej sprawie konkurujących ze sobą interesów: indywidual-
nego i publicznego. Cechą publicznego prawa podmiotowego jest również niedopusz-
czalność zrzeczenia się tego prawa. Skorzystanie z niego uzależnione jest natomiast 
wyłącznie od uznania i chęci podmiotu uprawnionego14.

Stanisław Kasznica dzieli publiczne prawa podmiotowe na trzy rodzaje: 1) prawa 
wolnościowe, które zapewniają jednostce roszczenie wobec państwa o powstrzymanie 
się od ingerencji w sferę wolności przysługującej jednostce (np. w wolność działalności 
gospodarczej); 2) prawa polityczne, które gwarantują jednostce udział w procesie wy-
borczym (w wyborach i referendach) i w ten sposób w sprawowaniu władzy; 3) prawo 
do pozytywnych świadczeń (np. do odszkodowania w sytuacji wywłaszczenia jednostki, 
prawo ubezpieczonego do otrzymania zasiłku itd.)15.

11 K. Tomaszewska, Znaczenie i zakres ochrony publicznych praw podmiotowych a ochrona interesu jed-
nostki, „Folia Iuridica Wratislaviensis” 2012, vol. 1, no. 1, s. 113–114.

12 J. Człowiekowska, Prawo do sądu jako publiczne prawo podmiotowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego”, 2006, nr 5, s. 175–184.

13 Zob. Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2013 r., I CSK 289/12.
14 J. Człowiekowska, op. cit.
15 Cyt. za: T. Bąkowski, Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, War-

szawa 2007, s. 89.
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Publicznym prawem podmiotowym określa się również prawo do żądania: 1) wy-
dania aktu prawnego; 2) określonych świadczeń pozytywnych; 3) zaniechania działań ze 
strony władzy w sferę wolności jednostki czy 4) współdziałania z administracją w zała-
twianiu spraw publicznych16.

Pierwotnie podział na prawa publiczne i prywatne zasadniczo oparto na kryterium 
interesu. Prawem publicznym jest prawo chroniące interesy państwa, zaś prawem pry-
watnym – prawo chroniące interesy jednostek. W późniejszym czasie obok kryterium 
interesu doszło kryterium sposobu ochrony praw w razie ich naruszenia, jako kryterium 
rozgraniczające sferę prywatną od publicznej. Zdaniem Monika Florczak-Wątor, do 
praw publicznych należy zaliczyć te, które są egzekwowalne przez organy państwowe 
z urzędu, natomiast do praw prywatnych – te, których naruszenia dochodzi podmiot 
prywatny. Pierwszy rodzaj naruszeń miałby charakter publicznoprawny, drugi zaś – pry-
watnoprawny. Jednak to kryterium nie jest rozstrzygające: „gdy działania ukierunkowa-
ne na ochronę prawa mogą być podejmowane zarówno z urzędu, jak i z inicjatywy pod-
miotu prywatnego”17. Prawem publicznym są zatem przepisy służące interesom 
publicznym, a prawem prywatnym te, które służą interesom prywatnym. Prawo publicz-
ne stanowi system norm prawnych mających na celu zapewnienie ładu publicznego 
w państwie18.

Publiczne prawo podmiotowe to określony ze względu na normę konstytucyjną 
stosunek prawny zachodzący między oznaczonym podmiotem danego prawa (adresa-
tem) a podmiotem zobowiązanym do realizacji tego prawa (władzą publiczną). Zasadni-
czo to norma konstytucyjna określa konkretnie bądź abstrakcyjnie treść obowiązku na-
łożonego na podmiot zobowiązany polegającą na zaniechaniu lub podjęciu określonych 
działań na rzecz uprawnionego19.

Podmiotem zobowiązanym do działania zgodnego z treścią publicznego prawa 
podmiotowego są „władze publiczne”. Pojęcie „władze publiczne” należy przede 
wszystkim rozumieć podmiotowo, jako organy państwa i organy samorządu terytorial-
nego20. W wyroku z dnia 18 października 2005 r., SK 48/03, Trybunał Konstytucyjny, 
analizując zakres normatywny postanowień art. 77 ust. 1 Konstytucji, stanowiących 
o prawie każdego do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez nie-
zgodne z prawem działania organu władzy publicznej, stwierdził, że „w rozumieniu 

16 M. Kulesza, Materiały do nauki prawa administracyjnego (z orzecznictwa sądowego), Warszawa 1989, 
s. 123 i n.

17 M. Florczak-Wątor, Horyzontalny wymiar..., op. cit., Kraków 2014, s. 45.
18 Zob. wyrok TK z dnia 16 kwietnia 2002 r., SK 23/01, OTK-A 2002, nr 3, poz. 26.
19 Zob. M. Błachut, Pojęcie prawa podmiotowego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Gdańskie 

Studia Prawnicze. Problemy bezpieczeństwa prawnego z perspektywy teorii i filozofii prawa”, t. IX, 
J. Jabłońska-Bonca, J. Guść (red.), Gdańsk 2002, s. 185–186.

20 Zob. wyrok TK z dnia 7 stycznia 2004 r., K 14/03, OTK-A 2004, nr 1, poz. 1.
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tego przepisu, pojęcie «władzy publicznej» obejmuje wszystkie władze konstytucyjne 
państwa lub samorządu, a także inne instytucje, o ile wykonują funkcje «władzy pu-
blicznej» w wyniku powierzenia czy przekazania im tych funkcji”. „Wykonywanie 
władzy publicznej dotyczy wszelkich form działalności państwa, samorządu teryto-
rialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują bardzo zróżnicowane formy 
aktywności. Wykonywanie takich funkcji łączy się z reguły, chociaż nie zawsze, z moż-
liwością władczego kształtowania sytuacji jednostki. Dotyczy to obszaru, na którym 
może dojść do naruszenia praw i wolności jednostki ze strony władzy publicznej. Na-
zwa «organ» władzy publicznej, użyta w art. 77 ust. 1 Konstytucji oznacza instytucję, 
strukturę organizacyjną, jednostkę władzy publicznej, z której działalnością wiąże się 
wyrządzenie szkody, nie zaś organ osoby prawnej w kategoriach prawa cywilnego” 
(wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00, OTK ZU nr 8/2001, poz. 256, s. 1342). 
W pojęciu „działania władzy publicznej” nie mieszczą się działania pracodawców po-
dejmowane w ramach stosunku pracy. Jak zresztą podnosi sam skarżący, chodzi mu 
o szkody, jakie „wywołała bezprawna decyzja pracodawcy”, nie zaś działania jakiegoś 
organu władzy publicznej”21.

Doktryna i orzecznictwo, odnosząc się do publicznych praw podmiotowych, naj-
częściej nawiązują do teorii sformułowanej przez Georga Jellinka. Określił on publicz-
ne prawa podmiotowe jako swobodę woli, uznaną przez porządek prawny, umożliwia-
jącą obronę prawną chronionych prawem interesów. Uznawał, że całe prawo publiczne 
powinno być rozpatrywane pod kątem praw podmiotowych, ponieważ stanowi ono 
splot praw podmiotowych, które swoimi właściwościami istotnie odróżniają się od 
praw prywatnych22. Zdaniem Jana Bocia i Adama Błasia „publiczne prawo podmiotowe 
oznacza taką sytuację prawną obywateli (jednostki zbiorowej), w obrębie której oby-
watel ten opierając się na chroniących jego interesy prawne normach prawnych może 
skutecznie żądać czegoś od państwa lub może w sposób niekwestionowany przez pra-
wo coś zdziałać”23.

Dla Wojciecha Jakimowicza „publiczne prawo podmiotowe to pochodna i prosta 
sytuacja prawna, tj. sytuacja określona przez normę prawa stanowionego, powszechnie 
obowiązującego i powstająca bądź bezpośrednio na podstawie tego normy tego prawa, 
bądź dodatkowo wymagająca dla swojego bytu wydania właściwego aktu indywidual-
nego – mającego w przypadku osób fizycznych, swoje pierwsze źródło w przyrodzo-
nych prawach człowieka, a w przypadku jednostek organizacyjnych, wyłącznie w no-
mach prawa przedmiotowego, której podmiotem jest osoba fizyczna albo jednostka 

21 OTK-A 2005, nr 9, poz. 101.
22 Zob. G. Jellinek, System der subjektiven offentlichen Rechte, t. II, Berlin 1919, s. 8.
23 J. Boć, A. Błaś, Publiczne prawo podmiotowe, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007, 

s. 501.
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organizacyjna, jaką jest państwo lub jednostka samorządowa, wyposażająca ten pod-
miot w roszczenie, to jest instrument umożliwiający skuteczne żądanie ściśle określone-
go pozytywnego zachowania odpowiadającego interesowi prawnemu żądającego bądź 
skuteczne żądanie nieingerencji w określone prawnie zagwarantowane sfery wolności, 
służące wobec objętego tą sytuacją prawną innego podmiotu publicznego prawa pod-
miotowego”24. Publicznym prawem podmiotowym jest taka sytuacja podmiotu prawa, 
w której ma on możność skutecznego żądania ściśle określonego zachowania albo niein-
gerencji w sferę swojej prawnie określonej wolności od objętego tą sytuacją prawną in-
nego podmiotu publicznego prawa podmiotowego (jest to tzw. roszczenie). Treścią „pu-
blicznego prawa podmiotowego jest możliwość skutecznego domagania się jednostki od 
państwa lub wspólnoty samorządowej (albo tych podmiotów od jednostki lub wzajemnie 
od siebie) za pomocą zindywidualizowanego roszczenia ściśle określonego zachowania 
się, odpowiadającego interesowi prawnemu żądającego”25. Zdaniem autora, publiczne 
prawo podmiotowe nie istnieje bez roszczenia. Roszczenie zatem stanowi relewantną 
przesłankę istnienia prawa podmiotowego. Prawo podmiotowe daje jednostce roszcze-
nie do władzy publicznej o określone pozytywne zachowanie odpowiadające interesowi 
prawnemu jednostki. To pozytywne zachowanie może przybierać dwojaką postać w za-
leżności od rodzaju publicznego prawa podmiotowego. Odnośnie praw podmiotowych 
wynikających wprawdzie z ustawy, ale których korzystanie uwarunkowane jest uprzed-
nim ich stwierdzeniem aktem administracyjnym o charakterze deklaratoryjnym, to bę-
dzie roszczenie o treści pozytywnej. Natomiast w przypadku praw podmiotowych wy-
nikających z norm materialnoprawnych (konstytucyjnych, ustawowych, traktatowych), 
lecz z którym podmioty je posiadające korzystają bezpośrednio ex lege, lub prawa pod-
miotowe już stwierdzone lub wykreowane aktem indywidualnym, to dla korzystania 
z nich nie jest potrzebne żadne „pozytywne” roszczenie wobec władzy, ale służyć bę-
dzie roszczenie o treści „negatywnej” to jest o zaniechanie naruszenia danego prawa26. 
Jest to nawiązanie do teorii publicznych praw podmiotowych G. Jellinka, który trakto-
wał te prawa, jako instrument określający pozycję jednostki w państwie poprzez przy-
znanie roszczenia określonego zachowania wobec państwa. W myśl tej koncepcji na 
publiczne prawo podmiotowe składa się interes prawny oraz roszczenie rozumiane jako 
dany przez prawo instrument umożliwiający skuteczne domaganie się od organu admi-
nistrującego ściśle określonego zachowania się zgodnego z treścią prawa podmiotowego. 
Chodzi przy tym o taki interes prawny, który został wzięty przez prawo w znaczeniu 
przedmiotowym w ochronę polegającą na możliwości żądania od organu administracji 

24 W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Warszawa 2002, s. 246.
25 Ibidem, s. 166, 218.
26 Ibidem, s. 254–262; zob. też A.S. Duda, Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, C.H. Beck 

Warszawa 2008, s. 92–94.
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podjęcia określonych czynności mających na celu zrealizowanie interesu lub usunięcie 
zaistniałego zagrożenia. Pojęcie to określa relację między oczekiwaniami jakiegoś pod-
miotu w stosunku do organów stosujących prawo a kompetencjami i możliwościami 
tych organów, jakimi dysponują wobec danego podmiotu.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania można dostrzec, że pod względem przed-
miotowym (treściowym) petycja może przybrać każdą ze wskazanych wyżej postaci. 
Nie ulega również wątpliwości, że samo „prawo petycji jest publicznym prawem pod-
miotowym	o charakterze roszczeniowym. Rodzi po stronie adresatów petycji, określo-
nych w art. 63 Konstytucji RP, obowiązek zbadania sprawy («rozpatrzenia»), a więc 
zajęcia stanowiska i udzielenia odpowiedzi podmiotowi składającemu petycję. Mając 
aspekt «wolnościowy» prawo petycji musi też zagwarantować temu podmiotowi niesto-
sowanie wobec niego negatywnych konsekwencji («sankcji», jakiejś «kary»), jeżeli tyl-
ko treść petycji nie ma znamiona przestępstwa, np. zniewagi czy zniesławienia.

Prawo petycji ma znaczenie gwarancyjne wobec wszystkich wolności i praw jed-
nostki. W szczególności gdy zawiodą inne środki prawne ochrony praw, to zawsze po-
zostaje droga petycji, ewentualnie skargi”27.

Podmiot petycji w ujęciu porównawczym2. 

Podmiot składający petycję był różnie ujmowany na przestrzeni wieków. W staro-
żytnej Grecji mogli z tego korzystać wyłącznie obywatele tego państwa. W znaczący 
sposób ograniczało to wymiar i znaczenie tego prawa, gdyż obywateli było przecież 
w owym czasie kilka razy mniej niż mieszkańców. Taka była jednak specyfika demokra-
cji ateńskiej.

Natomiast w państwach o ustrojach dalekich od demokracji katalog podmiotów 
uprawnionych do złożenia petycji był raczej wąski i obejmował wybrane grupy społecz-
ne, mające już pewne przywileje w państwie. Tak było w np. w Anglii, gdzie w 1013 r. 
odnotowano najwcześniejszą petycję w historii tego kraju podpisaną wyłącznie przez 
arystokratów. Dopiero w okresie, gdy stosowanie petycji stało się w Anglii nagminne 
(XVII w.), pojawiły się tam petycje wspólne, pochodzące od innych podmiotów zbioro-
wych, np. pochodzące od cechu, hrabstwa lub miasta przekazywane adresatom przez 
lokalne władze28.

27 K. Działocha, Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, 
[w:] J. Tracz-Dral (red.), Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, „Opinie i ekspertyzy Kancelarii Sej-
mu” OE-85, wrzesień 2008, s. 2.

28 E. Wójcicka, Prawo petycji do Parlamentu Wielkiej Brytanii. Geneza i rozwój, „Studia Erasmiana Wra-
tislaviensa” 2010, nr 4, s. 196 i 201.
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Z kolei w Hiszpanii w okresie wczesnego średniowiecza instytucja ta miała zupeł-
nie zindywidualizowany charakter i dotyczyła wyłącznie właścicieli dóbr ziemskich, 
którzy mieli prawo przy wystawianiu kolejnego dokumentu o „wieczystym użytkowa-
niu” żądać z tego tytułu zapłaty niewielkiej kwoty pieniężnej. Prawo to przerodziło się 
następnie w tzw. pismo krzywd, które było składane do parlamentu lub do sądu29.

Najlepiej jednak ewolucję zakresu podmiotowego prawa petycji ilustruje przykład 
Niemiec. W okresie średniowiecza prawa tego nie posiadały jednostki, lecz stany nie-
mieckich państw terytorialnych. Dopiero w 1794 r. na mocy Powszechnego Prawa Pru-
skiego każdy uzyskał prawo zgłaszania wątpliwości, zarzutów czy zastrzeżeń wobec 
ustaw i ich państwowych. I choć zastrzeżenia te mogły być dokonywane indywidualnie, 
to w praktyce ich przedmiotem musiały być nie pojedyncze, lecz ogólne interesy pewnej 
społeczności. W ten sposób w Prusach narodziła się petycja polityczna. Z kolei Konsty-
tucja Związku Niemieckiego z 1815 r. prawo petycji ujęła jako prawo parlamentu do 
przedkładania wobec monarchy próśb i skarg. Zmianę podejścia do zakresu podmioto-
wego prawa petycji przyniósł dopiero XIX-wieczny rozwój konstytucjonalizmu. Kon-
stytucja Prus z 1950 r. prawo petycji przyznała wszystkim obywatelom Prus. Nowy, od-
powiadający realiom współczesnym kształt zakresu podmiotowego prawa petycji 
uzyskano w Niemczech na gruncie ustawy zasadniczej z 1949 r., który przyznał każde-
mu prawo do zwracania się z pisemnymi prośbami i skargami do właściwych organów 
i do przedstawicieli narodu30.

Warto również zauważyć, że poszczególne rozwiązania prawne wprowadzają nie-
kiedy wyjątki od reguły i zabraniają pewnym kategoriom podmiotów składać skutecznie 
petycje. Na przykład, w Niemczech wyłączenie podmiotowe zastosowano wobec człon-
ków sił zbrojnych i służby zastępczej w czasie odbywania służby wojskowej lub zastęp-
czej31. Podobne rozwiązania obowiązują na Wyspach Zielonego Przylądka, w Kolumbii 
i Hiszpanii. Z kolei w Gwatemali możliwość składania petycji indywidualnych jest do-
puszczona jedynie wówczas, gdy, gdy nie dotyczą spraw politycznych32.

Dokonując pewnego uogólnienia można wskazać, że we współczesnych konstytu-
cjach wyróżnić można dwa sposoby określenia podmiotu składającego petycję. W pierw-
szym wypadku prawo to jest przyznawane wyłącznie obywatelom danego państwa, 
w drugim – każdemu, bez względu na fakt posiadania obywatelstwa. „Tylko niektóre 
konstytucje współczesnych państw demokratycznych przewidują rozwiązania wyjątko-
we, np. przyznanie prawa petycji wyborcom (Francja), mieszkańcom (Argentyna, Peru, 

29 E. Wójcicka, Petycja w prawie konstytucyjnym państw współczesnych, „Ius Novum” 2008, nr 2, s. 26.
30 E. Wójcicka, Prawo petycji do parlamentu Republiki Federalnej Niemiec, „Studia Prawnicze” 2012, 

nr 2(191), s. 6–8.
31 Ibidem, s. 9.
32 E. Wójcicka, Petycja…, op. cit., s. 36.
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Gwatemala, Brazylia, Urugwaj) lub cudzoziemcom – pod warunkiem wzajemności – 
i bezpaństwowcom (Monako, Estonia). Prawo do składania petycji każdemu, kto prze-
bywa na terytorium państwa, przyznaje konstytucja Węgier”33.

Na gruncie różnych aktów prawa międzynarodowego określenie podmiotu petycji 
jest dość jednorodne. Zapewne wynika to z faktu, że akty te powstawały w czasie, gdy 
w porządkach krajowych była już ukształtowana istota petycji i stąd mogło dojść do jej 
prostej adopcji na grunt rozwiązań prawnomiędzynarodowych. I tak, europejska i ame-
rykańska konwencja wśród podmiotów uprawnionych do składania petycji wymieniają 
osoby fizyczne, grupy osób i organizacje. Konwencja amerykańska wskazuje dodatko-
wo, że prawo to przysługuje organizacjom działającym legalnie. Konwencja afrykańska 
dopuszcza przedkładanie petycji przez międzynarodowe organizacje pozarządowe34. Po-
nadto konwencja europejska, protokół fakultatywny i konwencja antydyskryminacyjna 
zezwalają na formułowanie petycji przez te podmioty, „które czują się ofiarą naruszenia 
praw zawartych w konwencji”35. Z kolei prawo do złożenia petycji do Parlamentu Euro-
pejskiego zagwarantowano każdemu obywatelowi UE – łącznie lub z innymi osobami, 
a także przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę 
na terenie Unii Europejskiej (art. 227 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Zakres podmiotowy petycji w prawie polskim3. 

Ustalenie podmiotów publicznych praw podmiotowych zasadniczo nie stanowi 
kontrowersji. Przysługują one „każdemu”, „wszystkim”, co oznacza, że odnoszą się za-
równo do osób fizycznych, jak i osób prawnych. Większość konstytucyjnych praw i wol-
ności ma charakter powszechny.

W polskim prawie konstytucyjnym prawo do składania petycji, zarówno na grun-
cie Konstytucji marcowej, jak i Konstytucji PRL, przyznawano obywatelom polskim. 
Obecnie prawo to przysługuje „każdemu”, o czym świadczy wprost użycie tej formuły 
w art. 63 Konstytucji, choć należy zauważyć, że w toku prac Komisji Konstytucyjnej 
Zgromadzenia Narodowego zgłaszano propozycje nawiązujące do wcześniejszych sty-
lizacji36. Współczesne ujęcie powoduje, że prawo petycji jest prawem podmiotowym 

33 Ibidem, s. 31.
34 A. Michalska, Petycje jako środek międzynarodowej kontroli nad realizacją praw człowieka, „Państwo 

i Prawo” 1982, z. 5–6, s. 52–53.
35 Ibidem, s. 53.
36 „Za ograniczeniem prawa petycji do osób posiadających polskie obywatelstwo opowiadali się zwłaszcza 

przedstawiciele NSZZ „Solidarność” […] Wśród członków Zgromadzenia Narodowego przeważało jed-
nak stanowisko, że instytucji petycji nie należy łączyć z obywatelstwem. Z uwagi na to, iż uprawnienie 
do składania petycji powinno być zbudowane na podstawie założenia najszerszej dostępności, opowia-
dano się za traktowaniem prawa petycji jako przysługującej «każdemu», niezależnie od przynależności 



269

Prawo petycji jako publiczne prawo podmiotowe (aspekt podmiotowy i przedmiotowy)

każdego człowieka. Dla skorzystania z tego prawa przez jednostkę bez znaczenia pozo-
staje fakt posiadania obywatelstwa polskiego37. Prawo to przysługuje bowiem wszyst-
kim osobom podlegającym władzy Rzeczypospolitej Polskiej38. Określenie „każdy” 
w „terminologii konstytucyjnej oznacza wiele bliżej nieokreślonych podmiotów. Oprócz 
osób fizycznych, zgodnie z przyjętą w prawie konstytucyjnym wykładnią, podmiotami 
uprawnionymi do składania petycji są różne podmioty zbiorowe niezależnie od posiada-
nej osobowości prawnej, a więc związki zawodowe, związki pracodawców, organizacje 
społeczno-zawodowe rolników, stowarzyszenia, samorządy społeczne i zawodowe, fun-
dacje, itp. organizacje społeczeństwa obywatelskiego”39. Jeżeli jednak „kontynuacja 
proceduralna złożonej petycji […] wymaga szczególnych walorów osobowych lub praw-
nych, «każdym» […] może być tylko ten podmiot, który walorom tym odpowiada”40.

Większość konstytucyjnych praw i wolności ma charakter powszechny. Zgodnie 
z zasadą uniwersalności wyrażoną w art. 37 Konstytucji RP, kto znajduje się pod władzą 
Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji, przy 
czym ustawa może określać wyjątki od tej zasady w odniesieniu do cudzoziemców. W wy-
roku z dnia 15 listopada 2000 r., P. 12/9941 Trybunał Konstytucyjny uznał, że podstawowe 
znaczenie dla określenia treści normatywnej art. 37 ust. 1 i 2 konstytucji ma niewątpliwie 
określenie pojęcia: „znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej” oraz zakresu do-
puszczalnych wyjątków od zasady dotyczącej korzystania z wolności i praw zapewnio-
nych w Konstytucji. Treść pojęcia: „znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej” 
należy – z wyjątkami – ujmować przede wszystkim w aspekcie terytorialnym. „Każdy, 
[…] niezależnie od posiadanego obywatelstwa, czy też jego braku (bezpaństwowcy), 
w chwili przekroczenia granicy RP – z odstępstwami wynikającymi z umów międzynaro-
dowych – znajduje się pod jej władzą. Należy przez to rozumieć, iż jest obowiązany do 
przestrzegania obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i wynika-
jących z niego powinności, a jednocześnie może korzystać z zagwarantowanych prawem 
przywilejów, praw i wolności chyba, że konstytucja gwarantuje niektóre z nich tylko oby-
watelom polskim”. Zdaniem M. Florczak-Wątor szerokie rozumienie pojęcia: „znajduje 
się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej” przesądza o istocie zasady uniwersalizmu ko-
rzystania z konstytucyjnych praw i wolności, albowiem pozwala przyjąć, że te prawa 

państwowej”. E. Wójcicka, Przywrócenie instytucji petycji w polskim porządku prawnym, „Ruch Praw-
niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, r. LXVIII, z. 4, s. 37–38.

37 P. Kuczma, Prawo petycji, [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych praw i wolności 
jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014, s. 508.

38 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 323.
39 Uzasadnienie do senackiego projektu ustawy o petycjach, druk 2135/VII, s. 4.
40 J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 

1998, s. 118.
41 OTK Z.U. 2000, nr 7, poz. 260.



270

Małgorzata Masternak-Kubiak, Paweł Kuczma

i wolności są gwarantowane nie tylko obywatelom polskim i nie tylko na terytorium pań-
stwa polskiego42.

Zasada uniwersalności doznaje ograniczenia, gdy przepis konstytucyjny zawęża 
zakres podmiotowy danego prawa lub wolności i przyznaje je wyłącznie obywatelom. 
Obywatelstwo to sprawa dużej rangi, z jego posiadaniem wiąże się wszak określony 
status prawny jednostki, a także korzystanie z praw wynikających z określonych uregu-
lowań relacji obywatel – państwo. Z faktu posiadania obywatelstwa wypływa dla danej 
osoby wiele uprawnień o zróżnicowanym charakterze, np. uprawnienia polityczne. Oby-
watelom polskim ustawa zasadnicza gwarantuje wolność tworzenia partii politycznych 
(art. 11 ust. 1), prawo do opieki ze strony RP podczas pobytu za granicą (art. 36), zakaz 
wydalenia z kraju i wolność powrotu do kraju (art. 52 ust. 4), zakaz ekstradycji (art. 55), 
prawo dostępu do służby publicznej (art. 60), prawo udziału w referendum oraz prawo 
wyborcze (art. 62). Jednocześnie ze statusu obywatelskiego wynikają rozmaite obowiąz-
ki, np. wierności Rzeczypospolitej Polskiej (art. 82), obrony ojczyzny (art. 85)43. Wy-
mienione wyżej wolności, prawa i obowiązki są ściśle związane ze stosunkiem obywa-
telstwa łączącego jednostkę z państwem. Podmiotem zobowiązanym do ich realizacji 
bądź egzekwowania jest państwo i jego organy, dlatego należy uznać, że prawa i wolno-
ści przysługujące obywatelom polskim działają jedynie w stosunkach wertykalnych.

Podmiotami praw podmiotowych mogą być również osoby prawne. Trybunał Kon-
stytucyjny w uzasadnieniu postanowienia z dnia 6 kwietnia 2005 r., Ts 9/0544, stwierdził, 
że osoby prawne „mogą być adresatem wolności lub praw konstytucyjnych w ograni-
czonym zakresie. Po pierwsze, niektóre z tych praw ze swej istoty nie są adresowane do 
osób prawnych. Pod drugie trzeba pamiętać, że osoba prawna może być podmiotem 
konstytucyjnych publicznych praw podmiotowych, gdy umożliwia to pełniejszą realiza-
cję tych praw przez poszczególne osoby fizyczne. Takie jest ratio legis objęcia osób 
prawnych zakresem podmiotowym np. wolności zrzeszania się, wolności działalności 
gospodarczej czy prawa do ochrony własności (por. wyrok z 7 maja 2001 r., K 19/00, 
OTK ZU nr 4/2001, poz. 82). Z powyższego wynika, że decydujące znaczenie dla bycia 
podmiotem praw konstytucyjnych ma charakter danego podmiotu oraz sposób, w jaki 
jego prawa są powiązane z art. 30 ust. 1 zd. 1 Konstytucji. Osobowość prawna ma na 
płaszczyźnie konstytucyjnej wtórne znaczenie, w tym sensie, że nie ona decyduje bez-
pośrednio o zakresie podmiotowym poszczególnych wolności i praw. Co więcej brak 

42 Zob. M. Florczak-Wątor, Horyzontalny wymiar..., op. cit., s. 263.
43 Zdaniem M. Jabłońskiego ustrojodawca „dla wyodrębnienia katalogu, tzw. pełni praw politycznych, 

przysługujących wyłącznie obywatelowi polskiemu posłużył się pojęciem «obywatel» przy jednocze-
snym dookreśleniu przymiotnikiem «polski»”. M. Jabłoński, Obywatelstwo polskie jako przesłanka re-
alizacji konstytucyjnych praw i wolności, [w:] Prawa podmiotowe, op. cit., s. 52.

44 OTK-B 2005, nr 3, poz. 143.
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osobowości prawnej nie jest też przeszkodą do bycia podmiotem konstytucyjnych praw. 
Takim podmiotem nie mającym osobowości prawnej jest np. stowarzyszenie zwykłe”.

Zgoła inna jest sytuacja podmiotów prawa publicznego. W doktrynie podkreśla się, 
że „odmiennie przedstawia się sytuacja osób prawnych prawa publicznego (zwłaszcza 
jednostek samorządu terytorialnego), bo nie można ich traktować, jako autonomicznych 
względem systemu władzy publicznej. Osobom tym odmawia się zdolności do posiada-
nia statusu podmiotów praw i wolności, o których mowa w rozdziale II, a ich samodziel-
ność chroniona jest innymi mechanizmami konstytucyjnymi”45. W uzasadnieniu orze-
czenia z dnia 26 czerwca 2002 r., SK 1/02 Trybunał Konstytucyjny uznał, że wzorcem 
kontroli w postępowaniu ze skargi konstytucyjnej może być tylko taki przepis Konsty-
tucji, który wykazuje określone cechy: adresatem takiego przepisu musi być obywatel 
(inny podmiot prawa), przepis taki kształtuje sytuację prawną tego podmiotu (np. przy-
znaje mu uprawnienia) i wreszcie, adresat wyrażonej w nim normy ma możność wyboru 
zachowania się. Nie może to być zatem przepis określający tylko ogólne zasady ustrojo-
we, adresowane do ustawodawcy i dotyczące sposobu wykonywania przez niego kom-
petencji do regulowania poszczególnych dziedzin życia społecznego46.

„Należy mieć na uwadze, że odmienny status osób prawa prywatnego (fizycznych 
i prawnych) i osób prawa publicznego (m.in. gminy) determinuje charakter praw i wol-
ności przyznanych im na mocy Konstytucji. Jednostka korzysta ze swych praw w do-
wolny sposób, w granicach wyznaczonych przez prawo, a podstawą tych praw jest jej 
godność i wolność, natomiast gmina korzysta ze swych praw w celu realizacji zadań 
publicznych. Ochrona samodzielności sądowej wyrażona w art. 165 ust. 2 nie jest tożsa-
ma z prawem do sądu, o którym mowa w art. 77 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji. Sądo-
wa ochrona gminy ma zagwarantować prawidłowe wykonywanie przez nią zadań pu-
blicznych, natomiast prawo do sądu jest jednym ze środków ochrony konstytucyjnych 
wolności i praw jednostki. Zróżnicowanie to odnosi się również do prawa do ochrony 
własności, o którym mowa w art. 64 ust. 1 i prawa własności, o którym mowa w art. 165 
ust. 1 Konstytucji. Na gruncie Konstytucji mamy do czynienia ze zróżnicowanym zakre-
sem ochrony prawa do własności osoby fizycznej lub osoby prawnej prawa prywatnego 
oraz ochrony prawa własności gminy”47.

Do podmiotów, które nie mogą być beneficjentami konstytucyjnych praw i wolno-
ści, należy zaliczyć także publiczne podmioty gospodarcze. W wyroku z dnia 7 maja 

45 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 99.
46 OTK-A 2002, nr 4, poz. 53; zob. też Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński, Komentarz do 

ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999, s. 159.
47 Zob. wyrok TK z dnia 29 maja 2001 r., K 5/01, OTK ZU nr 4/2001, poz. 87.
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2001 r., K 19/0048 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, „że zasada wolności działalności 
gospodarczej – patrząc pod kątem podmiotowym – nie obejmuje w jednakowym stopniu 
wszystkich podmiotów faktycznie zajmujących się jej prowadzeniem. Z użycia w art. 20 
i art. 22 Konstytucji zwrotu «wolność działalności gospodarczej» wynika, że chodzi 
o działalność jednostek (osób fizycznych) oraz instytucji «niepaństwowych» (czy też 
– szerzej rzecz ujmując – niepublicznych), które mają prawo samodzielnego decydowa-
nia o udziale w życiu gospodarczym, zakresie i formach tego udziału, w tym możliwie 
swobodnego podejmowania różnych działań faktycznych i prawnych, mieszczących się 
w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi tu więc o osoby fizyczne 
i inne podmioty, które korzystają z praw i wolności przysługujących człowiekowi i oby-
watelowi.

Formuły wolnościowej nie można używać w odniesieniu do państwa i innych in-
stytucji publicznych, których bezpośredni udział lub pośredni wpływ na gospodarkę nie 
jest wykluczony, ale których działalność podlegać musi innemu reżimowi pod wzglę-
dem konstytucyjnym niż działalność podmiotów prywatnych.

Państwo i inne instytucje publiczne (w tym władze publiczne) nie mogą być adre-
satem uprawnień, wynikających z konstytucyjnej gwarancji dla wolności działalności 
gospodarczej”.

W myśl art. 2 ustawy o petycjach prawo do złożenia petycji przysługuje:
osobom fizycznym, –
osobom prawnym, –
jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, –
grupom wyżej wymienionych podmiotów. –

3.1. Przyznanie prawa petycji osobom fizycznym oznacza, że może z niego skorzy-
stać każdy człowiek, która posiada podmiotowość prawną. Tę z kolei nabywa się według 
zasad określonych przez przepisy Kodeksu cywilnego. Ponieważ prawu polskiemu obca 
była i jest instytucja śmierci cywilnej, w związku z tym z prawa petycji będzie mógł 
skorzystać każdy człowiek, bez względu na jego dotychczasowy sposób prowadzenia 
się, karalność, miejsce zamieszkania i zameldowania, posiadane obywatelstwo lub jego 
brak. Bez znaczenia będzie też jego sytuacja osobista, a także stan umysłu człowieka 
oraz jego wiek. Oznacza to, że nawet osoba pozbawiona w całości lub części zdolności 
do czynności prawnych będzie mogła z prawa petycji skorzystać, a jej pismo będzie 
musiało zostać rozpatrzone właściwie, tj. zgodnie z ustawową procedurą. Z petycji będą 
mogli skorzystać w związku z tym także nieletni.

48 OTK ZU 2001, nr 4, poz. 82; zob. też postanowienie TK z dnia 8 listopada 2005 r., Ts 203/04, OTK ZU 
– B 2005, nr 6, poz. 237.
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3.2. Kwestia posiadania prawa petycji przez osoby prawne budziła w doktrynie 
pewne kontrowersje. Także rozwiązania prawne obowiązujące w różnych państwach 
normowały to zagadnienie rozmaicie. Na gruncie orzecznictwa polskiego Trybunału 
Konstytucyjnego jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX w. ukształtował się jednak 
pogląd, że osoby prawa prywatnego mogą być nosicielami pewnych praw podstawo-
wych49. Odmawiano jednak zdolności do bycia podmiotem praw podstawowych oso-
bom prawnym prawa publicznego, np. jednostkom samorządu terytorialnego. W doktry-
nie wskazywano bowiem, że te organy władzy publicznej mogą być adresatami petycji50. 
Wydaje się, że pogląd ten nie stracił na aktualności nawet wskutek ustawowej stylizacji. 
Biorąc pod podstawą funkcję petycji, jaką jest „zapewnienie drożności kanałom komu-
nikacyjnym między społeczeństwem obywatelskim i wszelkimi agendami władzy pu-
blicznej”51 oraz zagwarantowanie przez te władze wolności i praw obywatela52, z kręgu 
potencjalnych autorów petycji należy wykluczyć wszystkie organy władzy publicznej. 
Petycja bowiem jest instrumentem służącym społeczeństwu obywatelskiemu i instytu-
cjom skupiającym obywateli w kontrze do organów władzy. Tymczasem pisma kierowa-
ne przez władze publiczne do tychże władz podważałyby sensowność istnienia instytucji 
petycji w takim kształcie.

Niejasna pozostaje natomiast sytuacja państwowych osób prawnych. Są nimi inne 
niż Skarb Państwa jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną, których 
mienie jest w całości mieniem państwowym. Wśród nich można przykładowo wymienić 
takie, które spełniają określone zadania o charakterze publicznym w zakresie działalno-
ści ubezpieczeniowej (np. NFZ czy ZUS), kulturalnej (instytucje kultury), naukowej 
(Polska Akademia Nauk), czy agencje mogące przeznaczać uzyskane z prowadzonej 
działalności środki na własne potrzeby (np. Agencja Rynku Rolnego)53. Zarówno biorąc 
pod uwagę zakres działań, którymi się zajmują (sprawne zarządzanie mieniem państwo-
wym), jak też uwzględniając okoliczność, że państwowe osoby prawne mogą zostać 
stworzone wyłącznie przez pewne, ściśle określone ustawą organy państwowe, należy 
odmówić im możliwości korzystania z prawa petycji. Aktualne są wyżej poczynione 
ustalenia, iż petycja jest przede wszystkim prawem człowieka i instytucją społeczeństwa 
obywatelskiego, a objęcie jej zakresem wszystkich osób prawnych wyłącznie opierając 
się na wykładni literalnej art. 2 ustawy o petycjach, doprowadziłoby do nadmiernego 

49 Zob. wyrok TK z dnia 24 lutego 1999 r., SK 4/98.
50 Z. Czeszejko-Sochacki (red.), Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1999 r. i Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Białystok 2001, s. 90; E. Wójcicka, Petycja…, op. cit., s. 33.
51 W. Sokolewicz, Uwaga nr 4 do art. 63, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, t. IV, Warszawa 2005, s. 5.
52 Ibidem, s. 5.
53 W. Wróbel, Podmioty prawa cywilnego, [w:] P. Stec, M. Załucki (red.), Podstawy prawa cywilnego 

z umowami w administracji, Warszawa 2010, s. 71.
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poszerzenia się katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z tego prawa, zapew-
ne wbrew zamierzeniu racjonalnego prawodawcy i przede wszystkim wbrew historycz-
nie ukształtowanej i powszechnie akceptowanej istocie petycji54. W związku z tym 
z prawa petycji nie będą mogły korzystać również samorządowe osoby prawne.

Wątpliwości w doktrynie wywoływała również możliwość przyznania prawa pety-
cji partiom politycznym, które – po wpisaniu do rejestru – uzyskiwały zdolność prawną. 
Jeszcze przed wejściem w życie ustawy o petycjach Kazimierz Działocha wskazywał, że 
z tego prawa nie powinny korzystać partie, gdyż dysponują one nieograniczonymi moż-
liwościami działania w sferze publicznej za pomocą innych od petycji narzędzi praw-
nych55. Obecna stylistyka nie pozostawia jednak złudzeń, że tego typu kategoria osób 
prawnych, zgodnie z językowym brzmieniem ustawy, będzie mieć prawo do korzystania 
z tej instytucji56. Trzeba bowiem pamiętać, że większość partii politycznych to partie 
opozycyjne, których realny wpływ na władze publiczne jest mocno ograniczony. Stąd 
też dla wielu z nich, zwłaszcza opozycji pozaparlamentarnej, petycje mogą stanowić 
ważne narzędzie artykulacji potrzeb pewnych grup obywateli.

Przy korzystaniu z prawa petycji przez osoby prawne pewne problemy może wy-
wołać kwestia ustalenia tego, czy petycja pochodzi rzeczywiście od osób uprawnionych 
do jej reprezentacji. Obawy te wynikają z faktu, że adresat petycji nie dysponuje doku-
mentem zawierającym informację, kto jest faktycznie uprawniony do reprezentowania 
spółki i w związku z tym nie ma możliwości zweryfikowania tej okoliczności. Z tego 
względu tytułem uwag de lege ferenda należałoby postulować, aby osoby prawne dołą-
czały do petycji dokument, z którego wynikać będzie uprawnienie podpisanych pod pe-
tycją osób do reprezentowania takiej osoby prawnej na zewnątrz.

3.3. Wśród jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, któ-
rym ustawodawca przyznał prawo petycji, można wyróżnić tzw. ułomne osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne, którym prawo odmawia, co prawda, podmiotowości praw-
nej, jednak dostrzega ich istnienie i akceptuje taką formę organizacyjną jednostek. Do 
ułomnych osób prawnych zalicza się: osobowe spółki handlowe (spółkę: jawną, partner-
ską, komandytową, komandytowo-akcyjną) i wspólnoty mieszkaniowe57. Natomiast 
w poczet innych podmiotów dysponujących, mimo braku osobowości prawnej prawem 

54 Inaczej B. Banaszak, który wskazuje, że prawo petycji przysługuje wszystkim osobom prawnym w rozu-
mieniu prawa cywilnego, a także „państwowym osobom prawnym (takich jak np. uniwersytet państwo-
wy), jeżeli nie działają jako podmioty mające atrybuty władzy państwowej, a ich pozycja w stosunkach 
prawnych jest porównywalna z pozycją osób fizycznych lub osób prawnych prawa cywilnego”. B. Bana-
szak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 1997, s. 26.

55 K. Działocha, op. cit., s. 3.
56 O prawie partii politycznych do formułowania petycji pisze wprost np. W. Sokolewicz, Uwaga nr 4…, 

op. cit., s. 5 czy R. Piotrowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych kierunków 
zmian legislacyjnych w tym zakresie, [w:] J. Tracz-Dral (red.), op. cit., s. 24.

57 E. Gniewek, Art. 33(1), [w:] E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 82.
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petycji, można zaliczyć: stowarzyszenia zwykłe, spółki cywilne, kapitałowe spółki han-
dlowe „w organizacji”, niezarejestrowane partie polityczne.

3.4. Jeszcze w czasie poprzedzającym uchwalenie ustawy o petycjach w doktrynie 
zastanawiano się, w jaki sposób odróżniać petycje od skarg i wniosków. Podczas prac 
w KKZN Leszek Wiśniewski wskazywał, że petycja jest wnioskiem składanym grupo-
wo dodając przy tym, że środek ten w konstytucjach i ustawodawstwie innych państw 
jest rozumiany w takim kształcie. Podobnie wskazywał Wojciech Orłowski, podnosząc, 
że petycja to wniosek zbiorowy, gdy tymczasem wystąpienie jednego podmiotu nosi 
nazwę wniosku. Na aspekt ilościowy związany z liczbą autorów wystąpienia zwracał 
również uwagę Wojciech Sokolewicz, podkreślając, że petycje różnią się od innych ro-
dzajów wystąpień tym, że są autorstwa zbiorowego58. Obecna redakcja przepisu o zakre-
sie podmiotowym ustawy o petycjach nie pozostawia wątpliwości, że petycje mogą być 
zarówno autorstwa indywidualnego, jak i zbiorowego.

Pewne problemy natury proceduralnej mogłaby wywołać petycja, która została 
podpisana zarówno przez podmioty posiadające prawo petycji, jak i przez jednostki or-
ganizacyjne, które – z racji ich powiązań z organami władzy publicznej – takim upraw-
nieniem nie dysponują. Wydaje się, że w przypadku petycji pochodzących od grup pod-
miotów brak posiadania choćby przez jeden z podmiotów prawa petycji dyskwalifikuje 
takie wystąpienie jako petycję, a zatem pismo takie nie może zostać rozpatrzone według 
procedur właściwych dla petycji.

Zagadnienie „interesu” przy korzystaniu z prawa petycji4. 

Dopuszczalność skorzystania z prawa petycji uzależniona jest od tego, czy petycja 
została złożona w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 63 
Konstytucji). Jest to pierwsze ograniczenie o charakterze przedmiotowym związane 
z korzystaniem z tego prawa.

„Jeżeli więc właściwy organ stwierdzi, że nie zachodzą wspomniane przesłanki, tj. 
interes własny, interes publiczny lub interes innej osoby – petycja nie zostanie rozpatrzo-
na. Dopiero wystąpienie tych przesłanek nakazuje rozważenie, czy w ogóle, a jeżeli tak, 
to w jaki sposób rozpatrzyć wystąpienie”59. Z tego wynika, że petycja powinna być tak 
skonstruowana, aby z jej treści można było dokonać odkodowania interesu stanowiące-
go przedmiot wystąpienia podmiotu wnoszącego petycję60.

Drugie ograniczenie stanowi konsekwencję wytyczenia granic prawa petycji, które 
ustala się opierając się na treści art. 31 ust. 3 Konstytucji. Mianowicie, ograniczenia 

58 P. Kuczma, op. cit., s. 505.
59 E. Wójcicka, Przywrócenie…, op. cit., s. 39.
60 R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 913–914.
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w zakresie konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie 
i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa 
lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicz-
nej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolno-
ści i praw.

Pojęcie „interesu” należy rozumieć jako relację między stanem obiektywnym, ak-
tualnym lub przyszłym a oceną tego stanu z perspektywy korzyści, jakie ze sobą niesie 
lub też przynieść może61. Wprowadzenie warunku „interesu” w korzystaniu z instytucji 
petycji było poruszane w czasie prac nad obowiązującą Konstytucją. Krytycznie wypo-
wiadano się tam wobec wysuwanych propozycji polegających na możliwości składania 
petycji „w interesie społecznym” jako zbyt wąskich.

Kategoria „interesu publicznego” ukształtowała się w czasach greckich i rzym-
skich. „Interes publiczny należy do jednostek w takim zakresie, w jakim są one członka-
mi większej zjednoczonej zbiorowości”62. Innymi słowy, działanie w interesie publicz-
nym stanowi synonim podejmowania aktywności dla dobra ogółu, narodu czy danej 
powszechności, a nie w interesie partykularnym (cząstkowym). Współcześnie odrzuco-
no koncepcję, że interes publiczny ma pozycję nadrzędną wobec interesu indywidualne-
go. Zwolenników utraciła również koncepcja „matematyczna”, która zakładała, że inte-
res publiczny stanowi sumę interesów prywatnych. Według najczęściej aprobowanej 
współcześnie teorii jedności „pojęcie interesu publicznego opiera się na rywalizacji kon-
kurencyjnych roszczeń, bazujących jednak na pewnych wspólnych wartościach uznawa-
nych w społeczeństwie i stanowiących podstawę rozstrzygnięć władzy publicznej”63. 
Można zatem utożsamiać „interes publiczny” z tzw. dobrem wspólnym i uznać, że sta-
nowi on swego rodzaju kompromis między wartościami istotnymi z perspektywy pań-
stwa i perspektywy jednostki64.

Ponieważ nie można a priori założyć nadrzędności (przewagi) interesu publiczne-
go nad interesem indywidualnym, w związku z tym prawodawca zdecydował się na ko-
rzystanie z prawa petycji w „interesie własnym” (art. 63 Konstytucji) czy w „interesie 
podmiotu wnoszącego petycję” (art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach). Petycje mogą być 
zatem wnoszone w interesie indywidualnym dotyczącym pojedynczej osoby.

Petycje można również składać w interesie innej osoby (podmiotu trzeciego) za 
jej zgodą. Przyjęte rozwiązanie jest wyjątkiem na tle rozwiązań obowiązujących w in-
nych państwach i wzbudzało wątpliwości jeszcze w czasie debat parlamentarnych nad 

61 E. Wójcicka, Petycja…, op. cit., s. 37.
62 K. Complak, Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wrocław 2007, s. 49.
63 A. Żurawik, „Interes publiczny”, „interes społeczny” i „interes społecznie uzasadniony”, „Ruch Praw-

niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, z. 2, s. 60.
64 E. Wójcicka, Przywrócenie…, op. cit., s. 39.
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uchwaleniem konstytucji. Wymóg uzyskania zgody osoby trzeciej miał ograniczyć po-
stawy pieniackie i zapobiegać naruszeniom prawa do prywatności osób trzecich. Wska-
zuje się jednak, że w ten sposób doszło do ograniczenia prawa petycji, ponieważ nie 
istnieje możliwość występowania w interesie ogólnym oraz w imieniu osób, które same 
nie mogą wyrazić zgody na wniesienie petycji. Rodzi to również problemy związane 
z formą wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa petycji, trybu złożenia i odwołania 
zgody oraz weryfikacji prawidłowego dokonania tych czynności65.

Szczególną kategorią pośredników przy korzystaniu z prawa petycji mogą okazać 
się lobbyści. Zgodnie z ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia pra-
wa66 lobbingiem jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi 
zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia 
prawa. Jeśli zatem skorzystanie z konstytucyjnie gwarantowanego prawa petycji ma na 
celu zmianę obowiązującego prawa, taka działalność zostanie zakwalifikowana jako 
lobbing.

Ustawa lobbingowa dzieli lobbystów na takich, którzy zawodowo prowadzą czyn-
ności lobbingowe, pobierając za świadczone usługi wynagrodzenie, oraz takich, którzy 
lobbują niejako przy okazji prowadzenia innych spraw, nie otrzymując za to specjalnej 
gratyfikacji. Jednak tylko rzecznicy interesów czerpiący korzyści finansowe są zobowią-
zani rejestrować swoją działalność, opłacić wpis do rejestru i ponosić koszty uzyskania 
zaświadczenia. W związku z tym jeszcze na etapie prac parlamentarnych nad projektem 
ustawy lobbingowej zwracano uwagę, że ustawa lobbingowa ustanawia administracyjne 
ograniczenia w korzystaniu z art. 63 Konstytucji RP, reglamentując wynikające z tego 
przepisu uprawnienia przez ustanowienie nakazu odpłatnej rejestracji działalności pro-
wadzonej przez zawodowych lobbystów. Miało to stanowić ograniczenie w swobodnym 
korzystaniu przez zawodowych lobbystów z prawa petycji67.

Wydaje się jednak, że z ograniczeniem prawa petycji mielibyśmy jednak do czy-
nienia wówczas, gdyby ustawa lobbingowa nakazała wszystkim podmiotom oddziałują-
cym na władze publiczne konieczność rejestrowania swoich usług. Tymczasem obecnie 
każdy zainteresowany skorzystaniem z prawa petycji ma pełną swobodę w decydowaniu 
o tym, czy chce sam wystąpić, np. z wnioskiem, czy też skorzystać z pomocy wykwali-
fikowanego pośrednika (np. zawodowego lobbysty), który utrzymuje się, świadcząc 
tego typu usługi odpłatnie. Sytuacja ta jest zatem analogiczna do działalności adwoka-
tów czy radców prawnych. Artykuł 45 Konstytucji RP gwarantuje przecież każdemu 

65 Ibidem, s. 40; W. Sokolewicz, Uwaga nr 6…, op. cit., s. 10; B. Banaszak, Petycja w projekcie nowej 
konstytucji, „Rzeczpospolita” z 18 listopada 1996 r.; wypowiedź K. Działochy [w:] „Biuletyn KKZN 
XVIII, s. 18–20.

66 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r., Dz. U. Nr 169, poz. 1414.
67 P. Kuczma, op. cit., s. 509.
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prawo do sądu, ale czy pozew wniesiemy samodzielnie, czy zostanie on sporządzony 
i wniesiony przez profesjonalnego pełnomocnika, zależy wyłącznie od naszego swobod-
nego uznania68.

Inna kwestia dotyczy tego, czy petycje „wniesione przez zawodowych lobbystów 
podlegają rozpoznaniu w przypadku stwierdzenia przez organ władzy publicznej, że 
lobbysta nie jest wpisany do rejestru. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Tego 
typu nierzetelni rzecznicy mogą za takie przekroczenia zostać ukarani karą finansową od 
3 tys. do 50 tys. złotych, ale jej wymierzenie nie powinno mieć żadnego wpływu na tok 
rozpoznania środka, który przekazali. Inna interpretacja byłaby działaniem uderzającym 
nie tylko w faktycznego inicjatora wystąpienia, ale przede wszystkim naruszałaby wyni-
kający z ustawy obowiązek rozpoznania […]”69 petycji.

Zakres przedmiotowy prawa petycji5. 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, 
w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działa-
nia w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w za-
kresie zadań i kompetencji adresata petycji.

„Żądać” to według Słownika języka polskiego „kategorycznie domagać się cze-
goś”. Żądanie zatem może przybrać formę wniosku, jak i skargi. Może w związku z tym 
dotyczyć ulepszenia funkcjonowania organizacji, do której jest skierowany i stanowić 
inspirację dla usprawnienia działalności adresata najczęściej przez dokonanie zmian 
w obowiązującym prawie, co odpowiada charakterystyce wniosku normowanego prze-
pisami Kodeksu postępowania administracyjnego70. Żądać można również ukarania pra-
cowników organu władzy publicznej za niewłaściwe wykonywanie zadań bądź za ich 
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie sprawy administracyjnej, które godzi w ko-
deksową zasadę szybkości postępowania. To drugie rozumienie odpowiada skardze ure-
gulowanej w k.p.a.71. W ten sposób w praktyce może się okazać, że odróżnienie petycji 
od skargi czy wniosku będzie mocno utrudnione. Organ będzie zmuszony podjąć właści-
wą decyzję, czy stosować dla danego wystąpienia procedurę przewidzianą ustawą o pe-
tycjach lub też kodeksową.

Pewnym ułatwieniem w wyborze właściwej procedury może być okoliczność, że 
petycje powinny zatem dotyczyć spraw o znaczeniu publicznym. Świadczy o tym zarówno 

68 Ibidem, s. 509.
69 Ibidem, s. 509.
70 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. Nr 30, poz. 168, dalej jako k.p.a.
71 P. Kuczma, op. cit., s. 503–504.
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ustawowe określenie adresatów petycji, którymi są organy władzy publicznej lub pod-
mioty wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, jak i usytuowa-
nie petycji w systematyce konstytucji przesądzające o politycznym charakterze tego 
prawa, ponadto powszechne traktowanie prawa petycji jako instytucji wspomagającej 
działalność społeczeństwa obywatelskiego, gdyż zwiększa udział jednostek w życiu pu-
blicznym.

Wyliczenie spraw, które mogą być przedmiotem petycji, zostało nakreślone w spo-
sób przykładowy. W ustawie wymienione zostały bowiem tylko dwie skonkretyzowane 
formy aktywności podmiotu wnoszącego petycję:

żądanie zmiany prawa (przez ustanowienie lub zmianę obowiązujących przepi-1) 
sów), które stanowi klasyczną, choć współcześnie mało skuteczną, postać oddzia-
ływania na proces prawotwórczy;
żądanie podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie.2) 
W tym drugim wypadku należy pamiętać, że petycje nie mogą naruszać konstytu-

cyjnej zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Mimo że konstytucja 
ani ustawa o petycjach nie zawierają wprost takiego ograniczenia, to złożenie petycji 
w celu wydania rozstrzygnięcia w sprawie zawisłej przed sądem, jest bezskuteczne72. 
W zasadzie nawet żądanie przyspieszenia rozpoznania sprawy, z uwagi na objęcie takiej 
formy wystąpienia regulacją ustawową, może być przez sądy potraktowane nie jako 
petycja, ale jako skarga na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnio-
nej zwłoki73 i załatwione w trybie przewidzianej dla skargi. Z kolei Trybunał Konstytu-
cyjny stwierdził wprost, że „określone w art. 63 Konstytucji tzw. prawo petycji […] nie 
obejmuje możliwości inicjowania postępowań sądowych”74. Wydaje się również, że pe-
tycje nie mogą dotyczyć sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Za dopuszczalne uznać 
jednak należy formułowanie petycji do Prezydenta zawierających żądanie ułaskawienia 
konkretnej osoby, czy postulat uchwalenia ustawy amnestyjnej. Nie można także wyklu-
czyć kierowania petycji zawierających krytykę i propozycje poprawy funkcjonowania 
samej władzy sądowniczej.

Sprawa będąca przedmiotem petycji powinna dotyczyć albo podmiotu składające-
go petycję, albo dotyczyć kwestii związanych z życiem zbiorowym, albo też wartości 
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

72 W przeciwieństwie do niektórych innych państw, gdzie takie przepisy są obecne, np. art. 27 ust. 3 Kon-
stytucji Słowacji stanowiący, że „Petycja nie może naruszać niezależności sądu”.

73 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postę-
powaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądo-
wym bez nieuzasadnionej zwłoki, Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843.

74 Wyrok TK z dnia 16 listopada 2004 r., P 19/03.
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Ustawodawca nie precyzuje, o jakie „życie zbiorowe” chodzi. Ustalenie jego desy-
gnatu znaczeniowego jest o tyle trudne, że zwrot ten nie należy do pojęć języka prawne-
go. Wydaje się, że petycja może na pewno dotyczyć wszystkich sfer życia zbiorowego, 
czyli przykładowo spraw rodzinnych, pracowniczych czy związanych z wyznawaną re-
ligią, o ile załatwienie petycji zgodnie z żądaniem wywołałoby następstwa wobec in-
nych podmiotów znajdujących się w identycznej lub podobnej sytuacji co podmiot wno-
szący petycję. Zwrot „życie zbiorowe” jest na tyle szeroki, że zawiera w sobie wszelkie 
postacie aktywności jednostki w życiu „społecznym” i „publicznym”. W zasadzie każda 
sprawa, która dotyczy pewnej grupy osób, może zostać zakwalifikowana jako odnosząca 
się do życia zbiorowego.

Wartością, która wymaga szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, jest dąże-
nie do zrównoważonego rozwoju poziomu i jakości życia w każdej grupie społecznej 
i politycznej, w zależności od zakładanych przez nią celów. Działania te mają zapewnić 
pomyślność ogółu, a więc przyczyniać się do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej. 
„Dobro wspólne, będące najważniejszym prawem społecznym, powinno wyznaczać 
granice aktywności gospodarczej oraz inicjatywy prywatnej”75. Do innych wartości 
chronionych za pomocą petycji można zaliczyć np. działalność w celu zapewnienia 
funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego i jego instytucji, do-
brobytu społeczności ludzkiej oraz poszanowania praw i wolności innych jednostek76.

Podsumowanie6. 

Prawo petycji jest publicznym prawem podmiotowym. Jest to prawo polityczne, 
mające charakter – prawa kompetencji, które jest realizowane w interesie publicznym. 
Jego podmiotem jest każdy – osoba fizyczna i osoba prawna. Podmiotem prawa petycji 
nie są natomiast osoby prawa publicznego i publiczne podmioty gospodarcze. Prawo 
petycji przysługuje uprawnionym podmiotom bez względu na ich ewentualny interes 
faktyczny lub prawny. Prawo to stanowi korelat określonego prawnie obowiązku orga-
nów administracji publicznej. Obowiązek ten ma charakter zarówno pozytywny (organ 
jest zobowiązany do przyjęcia i rozpatrzenia petycji), jak i negatywny (organy powstrzy-
mają się od działań uniemożliwiających jednostce korzystanie z prawa petycji). Prawo 
petycji jest formą udziału jednostki w życiu publicznym. Należy je więc rozpatrywać 
przede wszystkim z tej perspektywy, a nie jako jeden ze środków ochrony praw i wolno-
ści jednostki77.

75 K. Complak, op. cit., s. 48.
76 Zob. B. Banaszak, Konstytucja…, op. cit., s. 414.
77 Zob. E. Wójcicka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2015 r., 

s. 162–164. M. Florczak-Wątor zwraca uwagę, że jedną z przyczyn braku ustawowego uregulowania 
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Podkreślić trzeba, że prawo to nie realizuje się w wymiarze horyzontalnym, lecz 
wertykalnym, tj. między podmiotami uprawnionymi a organami władzy publicznej oraz 
organizacjami i instytucjami społecznymi wykonującymi zadania zlecone z zakresu ad-
ministracji publicznej, będącymi podmiotem uprawnionym do przyjęcia petycji.

Ustawa o petycjach bardzo szeroko nakreśla zakres podmiotowy i przedmiotowy 
ustawy. Dla rozwiązania jednak pewnych wątpliwości, które wiążą się z prawidłowym 
ustaleniem katalogu podmiotów prawa petycji, pożądane wydaje się w przyszłości wpro-
wadzenie przepisu, który wykluczyłby z kręgu potencjalnych autorów petycji organy 
władzy publicznej oraz państwowe i samorządowe osoby prawne. Potrzebne wydaje się 
również doprecyzowanie zakresu przedmiotowego petycji, najlepiej przez przepis zaka-
zujący formułowania petycji ingerujących w sprawowanie wymiaru sprawiedliwości 
i podjęcie szerszej dyskusji nad zakresem dopuszczalności wysuwania petycji wobec 
organów władzy sądowniczej.

W przypadku petycji kierowanych przez osoby prawne niezbędne byłoby też załą-
czanie przez podmiot wnoszący petycję dokumentu, z którego wynika prawo osób pod-
pisujących się pod petycją do reprezentacji takiej osoby prawnej. Wreszcie wydaje się, 
że konieczne byłoby doprecyzowanie samej definicji petycji. Obecna definicja nie po-
zwala bowiem w pewnych sytuacjach na klarowne odróżnianie petycji od skarg i wnio-
sków, co może wywoływać pewne problemy natury proceduralnej. O tym bowiem, czy 
pismo jest petycją, nie decyduje jego forma zewnętrzna, ale treść żądania.

trybu rozpatrywania petycji były występujące trudności ze zdefiniowaniem pojęcia petycji oraz określe-
niem relacji petycji w stosunku do skarg i wniosków. Zob. M. Florczak-Wątor, O potrzebie ustawowego 
uregulowania trybu rozpatrywania petycji, „Zeszyty Prawnicze” Biuro Analiz Sejmu 2013, z. 2, s. 37–
38. Sytuację zmieniła wraz z uchwaleniem ustawy o petycjach. Akt ten określa zasady i tryb rozpatrywa-
nia petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, czyli „żądań odnoszą-
cych się w szczególności do: 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 adresa-
ta petycji”. E. Wójcicka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, s. 306. Zdaniem autorki, ustawa 
z dnia 11 lipca 2014 r. nie daje wnoszącemu petycję żadnych szczególnych uprawnień procesowych, 
które umożliwiłyby mu skuteczne wykonywanie tego prawa. Przepis art. 15 ustawy zawiera klauzulę 
odsyłającą do odpowiedniego stosowania k.p.a. w sprawach nieuregulowanych w ustawie, lecz to nie 
rozwiązuje problemu braku efektywnej ochrony prawnej. Ibidem, s. 339.
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Petycja zbiorowa jako instrument demokracji 
semibezpośredniej

Uwagi wstępne1. 

Współczesnych systemów demokratycznych, mimo klasycznych podobieństw 
w obszarze stosowania generalnych zasad nimi rządzących, przestrzegania modelowych 
reguł funkcjonowania państwa, stworzenia w nich i działania instytucji państwowych, 
pełniących w pewnym sensie dość standardowe funkcje i wreszcie w obszarze samoor-
ganizowania się obywateli1, nie można w zasadzie zamknąć w schemacie demokracji 
bezpośredniej albo demokracji pośredniej. Między nimi identyfikowalny jest bardzo 
specyficzny obszar powiązań i relacji, który w istocie znacznie bardziej odpowiada wy-
kształconej w większości przypadków praktyce sprawowania władzy (choć nie zawsze)2. 
Wydaje się w tym kontekście trafna koncepcja demokracji, zaproponowana m.in. przez 
Philippe C. Schmittera i Terry’ego L. Karla, zgodnie z którą wpływ na daną (tj. wy-
kształconą w danych okolicznościach) formę demokracji mają przede wszystkim: uwa-
runkowania społeczno-ekonomiczne danego systemu, utrwalone struktury państwowe 
i wzorce poczynań politycznych3. Stworzone i rozwinięte w określonych warunkach po-
litycznych i społecznych mechanizmy stają się bowiem powoli katalizatorami procesów 
zmian i wpływają nie tyle na istotę samej demokracji, co właśnie na jej formę. Ewolucja 
instrumentów demokracji i kierunku jej rozwoju została zresztą bardzo trafnie skomen-
towana przez Johna Naisbitta w następujący sposób: „wraz z rewolucją komunikacyjną 
pojawił się bardzo dobrze wykształcony elektorat. Dziś, kiedy nieustannie wymieniamy 
informacje o tym, co się dzieje, wiemy tyle samo, co nasi przedstawiciele, i dowiaduje-
my się o tym tak samo szybko, jak oni”4 i chociaż współczesne demokracje wydają się 
pretendować do reżimów „dojrzałych”, wciąż widoczne jest i silnie utrwalone sprzężenie 

1 M. Gulczyński, Panorama systemów politycznych świata, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004, 
s. 138.

2 Nie można bowiem w tym zakresie posługiwać się ogólnikami i każdy przypadek należałoby poddawać 
analizie z osobna, z uwzględnieniem wewnętrznych, systemowych rozwiązań.

3 M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 94.

4 J. Naisbitt, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Wyd. Zysk i S-ka, War-
szawa 1997, s. 198.
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między tym, co leży bezpośrednio w kompetencjach decyzyjnych władz, a tym, co znaj-
duje się w sferze wpływu suwerena (najczęściej zatem ludu). Z całą pewnością nie moż-
na jednak nazwać ich demokracjami bezpośrednimi w klasycznym tego słowa rozumie-
niu (niezależnie nawet od konkretnego modelu) – zwłaszcza we współczesnych realiach, 
kiedy to „demokracja bezpośrednia stanowi obecnie jedyny element komplementarny do 
demokracji przedstawicielskiej, stanowiącej we współczesnych państwach demokra-
tycznych podstawową zasadę ustrojową”5.

Demokracja semibezpośrednia2. 

Pojęcie demokracji semibezpośredniej, nazywanej także demokracją półbezpo-
średnią (semi – direct democracy) odnosi się w istocie do demokracji, niebędącej w peł-
ni demokracją bezpośrednią, ale jednocześnie niebędącej również w pełni demokracją 
pośrednią. Pojmowanie jej nie jest jednak jednolite6. Sławomir Bartnicki przyrównywał 
niektóre cechy tej specyficznej „demokracji” do demokracji deliberalnej, wskazując, że 
„pojęcia: demokracja deliberacyjna, semibezpośrednia, bezpośrednia, mają tę wspólną 
cechę, że zakładają partycypacje uczestników wspólnoty na różnym poziomie, w proce-
sie sprawowania władzy, przedstawiania własnych stanowisk, uzgadniania decyzji i ich 
podejmowania”7. Niektórzy z autorów wskazują demokrację semibezpośrednią jako 
trzeci etap ewolucji demokracji, w praktyce sprowadzający się po prostu do jednocze-
snego implementowania instytucji demokracji bezpośredniej oraz pośredniej8. Inni od-
wołują się do niej jako do systemu charakterystycznego jedynie dla konkretnych państw 

5 A. Sokola, B. Michlak, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wybor-
czych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 34.

6 Jak słusznie wskazuje P. Uziębło, przedstawiciele amerykańskiej doktryny rozumieją demokrację pół-
bezpośrednią jako kombinację demokracji reprezentacyjnej oraz demokracji bezpośredniej w jej kla-
sycznym ujęciu. Zatem wszelkie instrumenty, których istotą jest powiązanie tych dwóch obszarów, 
zwłaszcza w związku z wyłanianiem reprezentantów przez zbiorowy podmiot suwerenności, stanowią 
w ich rozumieniu instytucje demokracji semibezpośredniej. Jak podkreśla jednak autor, „wydaje się jed-
nak, że takie pojmowanie stosunku demokracji bezpośredniej i semibezpośredniej powoduje jednak za-
cieranie różnic pomiędzy instytucjami, których zastosowanie powoduje różne konsekwencje”. Chodzi 
tutaj przede wszystkim o zakwalifikowanie jako instytucji demokracji bezpośredniej zarówno form wy-
rażania społecznej opinii, jak i form decyzyjnych o skutku wiążących dla organów władzy. Co prawda, 
istotną cechą zarówno instytucji demokracji semibezpośredniej, jak i demokracji pośredniej jest przede 
wszystkim aktywizacja ludu w procesie decyzyjnym, skutek urzeczywistniania każdej z nich nie może 
być tożsamy; zob. P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna, Centrum Badań Społecznych, Warszawa, 
2003, s.18–20.

7 S. Bartnicki, Konsultacje społeczne jako aspekt demokracji semibezpośredniej we władztwie gminnym 
województwa podlaskiego, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2014, t. XXIII, s. 169–170.

8 B.S. Frey, A. Stutzer, Happines prospers in democracy http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downlo-
ad?doi=10.1.1.390.4303&rep=rep1&type=pdf [dostęp 26.05.2015].

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.390.4303&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.390.4303&rep=rep1&type=pdf
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czy też regionów (np. Szwajcaria9) lub jako „środka zmierzającego do pokojowego roz-
wiązywania konfliktów”10. W praktyce mowa tutaj o demokracji „mieszanej”, będącej 
wypadkową łączenia instytucji demokracji bezpośredniej z instytucjami demokracji po-
średniej w taki jednak sposób11, że suweren nie stanowi podmiotu, który ostatecznie 
podejmuje decyzje w danym przedmiocie. Do najczęściej określanych jako instytucje 
demokracji semibezpośredniej należą konsultacje społeczne (czy też ludowe) oraz po-
średnia inicjatywa ustawodawcza.

Można zatem w ogóle posługiwać się pojęciem „półbezpośredniości” w dwóch, 
powiązanych ze sobą, ale jednocześnie wymagających rozróżnienia, kontekstach: w od-
niesieniu do całego systemu demokratycznego, wykształconego w danym obszarze, ale 
także w odniesieniu do konkretnych, pojedynczych mechanizmów funkcjonujących 
w ramach danego systemu.

Prawo petycji jako standard państwa demokratycznego3. 

Nie ulega żadnym wątpliwościom, że „instytucja petycji do władz publicznych jest 
głęboko zakorzeniona w tradycji demokratycznego konstytucjonalizmu”, co dodatkowo 
potwierdza m.in. fakt, że samo prawo do petycji stosunkowo często zaczęło pojawiać się 
w nowych demokratycznych konstytucjach zwłaszcza po zakończeniu I wojny świato-
wej12. Stanowi ona jedną z wielu wypadkowych ewolucji klasycznej demokracji bezpo-
średniej, a analiza jej genezy pozwala na wyciągnięcie wniosku, że instytucja petycji 
(niekoniecznie w ten sposób nazwana) stała się jednym ze standardów demokratycz-
nych państwa prawa, pełniącym istotną funkcję kontrolną, informacyjną oraz integra-
cyjną. Punktem wyjścia do rozważań odnośnie do petycji zbiorowej jako instytucji de-
mokracji semibezpośredniej w polskim porządku prawnym należałoby oczywiście 
uczynić art. 63 Konstytucji, zgodnie z którym każdy ma prawo składać petycje, wnioski 
i skargi do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych 
w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji 
publicznej. Natomiast tryb rozpatrywania petycji, skarg i wniosków określa ustawa.

Piotr Uziębło słusznie wskazywał prawo do petycji jako „inną” (obok: referen-
dum, inicjatywy ustawodawczej, wysłuchania publicznego) instytucję „demokracji 

9 Switzerland in Europe. Continuity and change in the Swiss political economy, Ch. Trampusch, A. Mach 
(red.), Routledge 2011, s. 28.

10 T. Fleiner, L.R. Basta Fleiner, Constitutional Democracy in a Multicultural and Globalised World, Verlag 
Berlin 2009, s. 525.

11 Nie jest w tym miejscu uzasadnione dookreślanie szczegółowych regulacji między tymi obszarami.
12 W. Sokolewicz, Art. 63, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2005, Wy-

dawnictwo Sejmowe, s. 1.
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semibezpośredniej na szczeblu ogólnopolskim”13, podkreślając przy tym – z jednej stro-
ny – możliwość zakwalifikowania jej do katalogu bezpośredniej partycypacji obywatel-
skiej o charakterze ogólnokrajowym, z drugiej – jej „nienależyte funkcjonowanie” (to 
jednak ze względu na dotychczasowy brak kompleksowej regulacji na poziomie ustawo-
wym w tym właśnie zakresie)14.

Warto wskazać, że nie zawsze w sposób jednoznaczny dokonuje się takiej właśnie 
klasyfikacji15, w związku z czym uzasadnione byłoby doprecyzowanie tych cech petycji, 
które wpływają na zakwalifikowanie jej do katalogu instrumentów demokracji semibez-
pośredniej (rzecz jasna nie są to jednak wszystkie wyróżniające tę instytucję elementy). 
Co istotne, mowa tutaj wyłącznie o modelu realizacji prawa do petycji, który został im-
plementowany w polskim porządku prawnym i nie zawsze będzie możliwie odniesienie 
wskazanych elementów do regulacji odnoszących się do petycji w innych krajach. Tytu-
łem przykładu można jednak, za P. Uziębło, wskazać, że np. w Portugalii wniesienie 
petycji do parlamentu skutkuje obowiązkiem rozpatrzenia jej na sesji plenarnej, co zbli-
ża petycję w takiej formie do instytucji demokracji bezpośredniej. Sam autor nazwał ją 
„quasi inicjatywą ludową”16. Zupełnie inny charakter ma petycja zbiorowa, która jest 
przedmiotem prawa do petycji, dookreślonego w art. 63 Konstytucji RP, a którego spo-
sób wykonywania został przez ustawodawcę uregulowany w ustawie.

Jeśli chodzi o swoistą konstrukcję petycji zborowej w pierwszej kolejności ko-
nieczne jest wskazanie na pośredniość uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym, 
który trwa lub który rozpoczyna się na skutek jej wniesienia. Choć petycja zbiorowa jest 
narzędziem, umożliwiającym obywatelom wyrażenie wszelkich postulatów (oczywiście 
w określonym trybie, zakresie, oraz w sposób, wynikający z obowiązującej regulacji), to 
jednak wniesienie jej nie rodzi po stronie podmiotów, do których jest skierowana, obo-
wiązku bezwzględnego podjęcia działań, zmierzających do realizacji sformułowanych 
w niej żądań (a jedynie obowiązek rozpatrzenia w ogóle). W praktyce nie dochodzi za-
tem w drodze petycji do bezpośredniego kształtowania przez obywateli obszarów, któ-
rych petycja dotyczy, co nie pomniejsza jednak jej znaczenia jako instrumentu, za po-
średnictwem którego urzeczywistniają oni swoje prawa, będące w zasadzie istotą 
systemu demokratycznego. Bardzo silnie podkreślał tę cechę petycji także P. Uziębło, 

13 P. Uziębło, op. cit., s. 251–256.
14 Ibidem, s. 251.
15 Tak np. M. Caielli, Public Interest Litigation as a Form of Popular Legislative Initiative: Participatory 

Democracy and the Role of Judiciary In the Modern Constitutional State, IX World Congress, „Con-
stitutional Challenges: Global and Local” Oslo, 16–20 czerwca 2014, http://www.jus.uio.no/english/
research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws16/w16-caeilli.pdf [do-
stęp: 25.08.2015] napisała: „Z drugiej strony reformy konstytucji i ustaw zostały zaakceptowane 
w wielu porządkach prawnych w celu wdrożenia lub wzmocnienia niektórych tradycyjnych instytucji 
demokracji bezpośredniej takich jak referendum, petycja i powszechna inicjatywa ustawodawcza”.

16 P. Uziębło, op. cit., s. 20.

http://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws16/w16-caeilli.pdf
http://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/ws16/w16-caeilli.pdf
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czyniąc ją fundamentalnym elementem odróżniającym instytucje demokracji semibez-
pośredniej17, z czym trudno się nie zgodzić. Konieczne staje się jednak dokonanie przy-
równania owej „pośredniości” do pozostałych cech omawianej instytucji.

Wskazana wyżej, bardzo charakterystyczna i w dużej mierze przesądzająca o isto-
cie petycji zbiorowej jako instytucji demokracji semibezpośredniej cecha pośredniości 
współwystępuje bowiem wraz z innymi cechami (funkcjami) petycji, łącznie kształtują-
cymi jej specyficzny (zatem nie jest, analiza każdej z nich bez uwzględniania kontekstu 
pozostałych będzie prowadzić do takiego samego wniosku), ale nade wszystko semide-
mokratyczny charakter (należy jednakże już w tym miejscu wskazać, że nie są to cechy 
równoważne i „natężenie” każdej z nich jest inne, przy czym nie jest konieczne na po-
trzeby niniejszych rozważań dokonywanie analizy każdej z nich z osobna), zaliczają się 
zatem do nich następujące:

Petycja zbiorowa może zostać wniesiona przez grupę osób w określonym trybie a) 
w zasadzie w dowolnym przedmiocie (zasada powszechności petycji18), co 
otwiera obywatelom możliwość wypowiadania się w każdej, uznanej za w jaki-
kolwiek sposób istotną kwestii. Jak wynika bowiem z literalnego brzmienia 
art. 65 ustawy zasadniczej, prawo składania petycji przysługuje każdemu (mowa 
tutaj zatem zarówno o osobach fizycznych, jak i wszelkich innych podmiotach, 
niezależenie od ich osobowości prawnej). Natomiast, zgodnie z art.2 ust. 3 usta-
wy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmia-
ny przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie 
dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wy-
magających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się 
w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Brak szczególnych ograniczeń 
przedmiotowych dotyczących obszarów, które mogą zostać poruszone za po-
średnictwem petycji (ustawodawca posługuje się bowiem pojęciem „żądania”, 
które to może być przedmiotem petycji, a w dalszej kolejności wskazuje szcze-
gólne jej przedmioty, które to wyliczenie nie stanowi jednakże zamkniętego 
katalogu) przesądza o „uniwersalności” tego narzędzia i oczywiście wpływa na 
jej zdecydowanie demokratyczny charakter. Nie należy jednak mylić szerokiego 
zakresu przedmiotowego obszarów, których może dotyczyć petycja z dookre-
śleniem tego obszaru poprzez zawężenie np. podmiotów kompetentnych w da-
nym obszarze (w taki sposób, że np. petycja jest dopuszczalna wówczas, gdy jej 
przedmiot mieści się w zakresie działania podmiotu, do którego jest kierowana, 

17 Ibidem, s. 18; autor ten zwracał bowiem przede wszystkim uwagę na potencjalny skutek zastosowania 
poszczególnych mechanizmów oraz faktyczną możliwość podejmowania decyzji.

18 Zob. W. Sokolewicz, op. cit., s. 2.
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mowa tutaj zatem, zgodnie z art. 63 Konstytucji o dwóch grupach podmiotów: 
organach władzy publicznej oraz organizacjach i instytucjach społecznych 
w związku z wykonywaniami przez nie zadaniami zleconymi z zakresu admini-
stracji publicznej). Takie ograniczenie nie wpływa na możliwość wyboru przed-
miotu żądania, a jedynie na konieczność zweryfikowania podmiotów, do których 
są one kierowane. Można zatem, w świetle powyższego określić petycję zbioro-
wą jako narzędzie niebywale uniwersalne, co nie pozostaje bez znaczenia dla 
realizowania funkcji petycji jako narzędzia demokracji semibezpośredniej w de-
mokratycznym państwie prawnym. Warto jednak wskazać w tym miejscu, że 
w trakcie prac nad projektem ustawy „ogólność” wymogów odnoszących się do 
jej przedmiotu została oceniona negatywnie przez Prokuratora Generalnego, któ-
ry wskazywał, że „zasadniczą wadą proponowanej definicji pojęcia «petycji» 
jest jej niewielka funkcjonalność, wynikająca z przyjęcia nazbyt otwartego spo-
sobu ukształtowania jej treści, w rezultacie którego w pojęciu tym będzie się 
mieścić praktycznie każde żądanie jakiegokolwiek działania, o ile odnosić się 
ono będzie do zakresu zadań i kompetencji podmiotu rozpatrującego petycję”19.
Petycja zbiorowa może zostać wniesiona w dowolnym czasie i korzystanie b) 
z niej nie zostało obwarowane terminami, powodującymi nieważność petycji 
bądź konieczność ponownego jej wnoszenia, jeśli nie zostanie spełniony (w da-
nym terminie) jeden z dookreślonych w obowiązujących przepisach warunków; 
jedyne wymogi o charakterze formalnym, które zostały doprecyzowane w usta-
wie sprowadzają się do formy petycji20, oznaczenia podmiotu wnoszącego21, 
danych teleadresowych22, adresata petycji23 oraz dookreślenia przedmiotu pety-
cji24. Co więcej zaś, zgodnie z art. 3 ustawy o petycjach, o tym, czy pismo jest 
petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. Dodatkowym ele-
mentem, bezpośrednio wpływającym na „otwartość” tej instytucji jest także 
możliwość wnoszenia petycji drogą elektroniczną (co w dobie społeczeństwa 
informacyjnego należałoby jednakże oceniać jako przystawalne do wypraco-
wanych i powszechnie stosowanych standardów). Mając na względzie powyż-
sze, można z powodzeniem stwierdzić, że ustawodawca zachował dość niski 
stopień sformalizowania petycji (nawet na poziomie ustawowym), co czyni ten 
instrument bardziej „przystępnym” i łatwym do zastosowania w praktyce dla 

19 Opinia Prokuratora Generalnego z dnia 19 grudnia 2014r., PG VII G 025-18/14.
20 Art. 4 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, Dz. U. z 2015r., poz. 1195.
21 Art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o petycjach, op. cit.
22 Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o petycjach, op. cit.
23 Art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o petycjach, op. cit.
24 Art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o petycjach, op. cit.
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obywateli; choć cecha ta wydaje się nie mieć znaczenia dla zakwalifikowania 
petycji zbiorowej jako narzędzia demokracji semibezpośredniej, można, 
uwzględniając konstytucyjny status petycji, wysnuć wniosek, że właśnie niski 
poziom sformalizowania będzie w praktyce pozytywnie wpływać na zakres 
stosowania petycji w danym obszarze.
Skorzystanie z prawa petycji może stanowić w praktyce pewien czynnik, wy-c) 
wierający na podmiotach, do których jest kierowana, rodzaj niemalże politycz-
nej presji, dodatkowo jednak pełni ona istotną funkcję informacyjną w takim 
zakresie, w jakim umożliwia zwrócenie uwagi kompetentnych podmiotów na 
praktyczne aspekty stosowania prawa bądź inne kwestie związane ze sprawo-
waniem jakiegokolwiek władztwa, które w innych okolicznościach mogłyby 
pozostać zignorowane bądź w ogóle niedostrzeżone.
Choć sformułowane w petycji zbiorowej „żądania” nie mają charakteru wiążą-d) 
cego, nie ulga wątpliwości, że ma potencjał kształtowania decyzji w tym obsza-
rze, którego dotyczy; ów potencjał wydaje się proporcjonalny do liczby osób, 
które petycję wnoszą ze względów oczywistych, dookreślonych także powyżej 
(mowa o sporym potencjale wywierania presji na adresatach petycji). Można 
zatem dodatkowo przypisać petycji zbiorowej funkcję opiniodawczą (konsulta-
cyjną), choć zdecydowanie różni się od klasycznych narzędzi tę funkcję pełnią-
cych z tego względu, że inicjatywa zgłoszenia żądania w drodze petycji leży 
wyłącznie po stronie obywateli, natomiast standardowe instytucje, zmierzające 
do realizowania funkcji opiniodawczych skonstruowane są na bazie mechani-
zmu wydawania określonych opinii na żądanie danych pomiotów bądź okreso-
wo. Nie można zignorować bezpośredniego powiązania tej funkcji z politycz-
nym aspektem petycji, który w zasadzie wynika w regulacji konstytucyjnej 
w takim zakresie, że zarówno krąg jej adresatów, jak i systematyka tych przepi-
sów wskazują na pełnienie przez nią roli pewnej „politycznej gwarancji”25.
Obok funkcji informacyjnej oraz dookreślonych powyżej cech, wydaje się, że e) 
można –ze względu na istotę instrumentów demokracji semibezpośredniej –do-
datkowo wyodrębnić jeszcze jedną, stanowiącą ich naturalną konsekwencję, 
a mianowicie: petycja bezpośrednia w praktyce może stanowić bezpośredni ka-
nał komunikacyjny między obywatelami a organami sprawującymi władzę. 
Choć liczba pełniących podobne funkcje i powszechnie dostępnych instrumen-
tów jest coraz większa, petycja zbiorowa jako narzędzie bezpośrednio dookre-
ślone przez prawodawcę na poziomie ustawy zasadniczej, z założenia pełni 

25 Zob. W. Sokolewicz, op. cit., s. 5.
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istotną rolę w tym właśnie obszarze (odrębne zagadnienia stanowią praktyczne 
aspekty jej wykorzystania).

Podsumowanie4. 

Wskazane wyżej ogólne cechy petycji, przesądzające o statusie tej instytucji w pol-
skim porządku prawnym umożliwiają zakwalifikowanie jej do dość wąskiego obecnie 
katalogu instytucji demokracji semibezpośredniej. Choć niektóre z nich wydają się od-
nosić do mechanizmów typowych dla demokracji bezpośredniej, oddanie kompetencji 
decyzyjnych organom sprawującym jakąkolwiek formę władztwa stanowi aspekt deter-
minujący istotę petycji zbiorowej i bez niego dokonanie takiej kwalifikacji nie byłoby 
możliwe.

Nie ulega w świetle powyższego wątpliwościom, że właściwe i sprawne urzeczy-
wistnianie prawa do petycji może w praktyce stanowić czynnik przesądzający o efek-
tywności sprawowania na danym obszarze władztwa przez kompetentne organy. Co 
więcej, współczesne demokracje ewoluują w taki sposób, że dostęp obywateli do kana-
łów decydowania jest coraz większy (zwłaszcza w związku z rozwijającą się koncepcją 
wykorzystania nowych technologii), wprowadzenie możliwości wniesienia petycji za 
pośrednictwem elektronicznych metod przesyłania danych i informacji sprzyja rozwojo-
wi całego systemu zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Możliwość 
aktywnego uczestniczenia w dokonywaniu korekty przyjętych rozwiązań lub wyboru 
nowych czyni prawo do petycji „przynależnym do instrumentarium budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego”, którego, jak słusznie wskazuje Wojciech Sokolewicz, przykła-
dem może być np. rozwinięcie się ruchu obywatelskiego w sprawie reformy prawa wy-
borczego przez zastąpienie proporcjonalnych wyborów do Sejmu, wyborami 
większościowymi, przeprowadzanymi w jednomandatowych okręgach wyborczych26.

Dodatkowo, pośrednictwo podmiotów publicznych w rozpatrywaniu zgłaszanych 
przez obywateli postulatów stanowi w pewnym sensie mechanizm, pełniący funkcję kon-
trolną i zapewniający pewną stabilność tego rodzaju rozwiązań. Choć przedmiotowa „po-
średniość” przesądza o specyfice tego instrumentu, nie sposób pominąć tego, że weryfika-
cja petycji w pewnym stopniu może także przyczynić się do faktycznego podwyższenia 
efektywności w zakresie podejmowania faktycznego działania w obszarach, zidentyfiko-
wanych przez obywateli jako „wrażliwe” czy też „istotne”. Można bowiem wyobrazić 
sobie przypadki, w których nie byłaby konieczna bezpośrednia interwencja obywateli 
wnoszących petycję, natomiast znacznie bardziej skuteczne i zgodne ze społecznymi 

26 Ibidem, s. 9.
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oczekiwaniami działania zostałyby podjęte przez adresatów petycji, dla których sama pe-
tycja stanowi m.in. źródło informacji wspierające proces podejmowania decyzji.

Choć petycja zbiorowa od lat stanowiła instrument o dość sporym potencjale (jako 
instrument demokracji semibezpośredniej, a zatem jako jedno z narzędzi wywierania 
przez obywateli wpływu na podmioty uczestniczące w procesach decyzyjnych), dopiero 
zwiększenie świadomości obywateli i maksymalne uproszczenie procedur (po wejściu 
w życie ustawy tryb kierowania petycji do adresatów jest „uproszczony” w porównaniu 
z tym, który wynikał z poprzednio stosowanych w odniesieniu do petycji regulacji usta-
wy – czyli z kodeksem postępowania administracyjnego) podniesie poziom jej wyko-
rzystania, a tym samym bezpośrednio – także poziom udziału obywateli w procesach 
decyzyjnych. Zatem przy założeniu efektywności rozwiązań formalnych oraz ich przy-
stawalności do społecznych możliwości i oczekiwań, wydaje się w zasadzie do przyję-
cia twierdzenie, że wartość petycji jako instytucji demokracji semibezpośredniej jest 
ogromna właśnie ze względu na jej uniwersalność, powszechność, dostępność, niski 
poziom sformalizowania, które skutecznie zmniejszają dystans pomiędzy podmiotami 
ją wnoszącymi a adresatami petycji, przyczyniając się w pewnym sensie do dialogu 
pomiędzy nimi, a tym samym katalizując proces ewoluowania demokracji na każdym 
poziomie.

Wydaje się w świetle powyższego, co zostało zresztą wskazane także w uzasadnie-
niu do projektu ustawy o petycjach, że „Ustawa o petycjach może przyczynić się do 
zwiększenia udziału i zaangażowania społeczeństwa w życiu publicznym, a także jego 
wpływu na działalność innych podmiotów w tym zakresie”27. Mając na względnie współ-
czesne realia stosowania narzędzi, którymi mogą posługiwać się co do zasady obywate-
le, nie można jednocześnie zaprzeczyć, że aktualne pozostaje twierdzenie, zgodnie 
z którym „systemy demokratyczne nie są idealne, a jedynie demokracja idealna bez 
względu na to, czy mamy do czynienia z demokracją bezpośrednią, semibezpośrednią 
czy też przedstawicielską będzie w sposób doskonały angażować mniejszości i większo-
ści w jednym, współpracującym przedsięwzięciu”28.

27 Zob. uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wniesienia do Sejmu 
projektu ustawy o petycjach, druk 484, 484 S, http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy-
,268,1.html [dostęp 29.05.2015].

28 P. Woodruff, First Democracy. The Cahllenge of an Ancient Idea, OUP, Nowy Jork, 2006, s. 11.

http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,268,1.html
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,268,1.html
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Petycja jako fundament społeczeństwa obywatelskiego

Rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego1. 

Idea społeczeństwa obywatelskiego sięga swoimi korzeniami czasów starożyt-
nych. Pojęcie to wywodzi się z rzymskiej tradycji republikańskiej, od łacińskiego wy-
rażenia civilis societas używanego do określenia politycznie zorganizowanej zbioro-
wości ludzkiej, posiadającej określone prawo i mającej na celu ochronę interesów 
swoich członków1.

Postulat „państwa dobrego”, stanowiący prototyp dzisiejszego społeczeństwa oby-
watelskiego, podnoszony był też przez Platona w IV w. p.n.e. W rozumieniu antycznego 
filozofa, rządy w państwie można podzielić na rządy dobre i rządy złe. Te pierwsze spra-
wowane są w interesie ogółu, natomiast złe mają na celu jedynie korzyść rządzących. 
Państwo w naukach Arystotelesa jest nastawione na realizację jednego z trzech celów: 
indywidualistycznego, totalitarystycznego lub solidarystycznego. Ten ostatni przejawia 
się w realizacji potrzeb całego społeczeństwa i zapewnieniu „dobra wspólnego”, dzięki 
któremu jednostki łatwiej osiągają doskonałość. W tak zorganizowanym państwie za-
równo instytucje państwowe i pozarządowe, jak i wytwory rozwoju kulturowego zaspo-
kajają społeczno-gospodarcze, duchowe i intelektualne potrzeby człowieka2.

Ukształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego jest więc wynikiem historycznej 
ewolucji, która toczy się na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, społeczeństwo to po-
wstawało wraz z rozwojem indywidualnej świadomości każdego człowieka, który za-
czął zdawać sobie sprawę, że jest częścią systemu politycznego i w związku z tym jego 
obowiązkiem jest udział w życiu publicznym, np. przez uczestniczenie w wyborach, re-
ferendach, wspieranie partii politycznych, związków czy stowarzyszeń. Po drugie nato-
miast – społeczeństwo obywatelskie związane jest z rozwojem instytucji politycznych, 
przez które należy rozumieć zarówno organy władzy publicznej, jak i system praw oraz 
wolności obywatelskich3.

1 B. Bednarczyk, Granice władzy – wybrane problemy praw i wolności człowieka, Krakowska Szkoła 
Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2001, s. 38.

2 A. Chodubski, Idea dobrego państwa w kształtującym się ładzie informacyjnym, [w:] L. Kacprzak, 
J. Knopek, D. Mierzejewski (red.), Wartości a współczesne państwo, Piła 2009, s. 43.

3 T. Pawlus, Geneza społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Ł. Kabzińska, Społeczeństwo obywatelskie. Wy-
brane aspekty jego tworzenia (Kontekst historyczny i współczesny), Olsztyn 2014, s. 24.
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Współczesne rozumienie społeczeństwa obywatelskiego należy wiązać z przeobra-
żeniami państw i społeczeństw następującymi w XX w., zwłaszcza po zakończeniu II 
wojny światowej. Istnieje wiele definicji tego pojęcia, które jednak zazwyczaj wyodręb-
niają tożsame podstawowe elementy: aspekt etyczny i instytucjonalny, odnoszące się do 
kategorii „dobra wspólnego” oraz sferę aktywności tego społeczeństwa, która ustanawia 
przestrzeń dla demokratycznego uczestnictwa w życiu publicznym4. Zgodnie z definicją 
E. Shilsa, „społeczeństwo obywatelskie oznacza sferę niewymuszonej aktywności ludzi, 
którą można traktować jako narzędzie społecznej zmiany. Jest to aktywność związana 
z określonymi cnotami publicznymi, takimi jak indywidualna wolność, tolerancja, za-
ufanie, poczucie przynależności do wspólnoty i odpowiedzialność za dobro wspólne”5. 
W społeczeństwie takim następuje dobrowolne współdziałanie na rzecz wspólnych inte-
resów, celów i wartości6.

Próba definiowania pojęcia społeczeństwo obywatelskie2. 

Społeczeństwo obywatelskie można rozumieć, z jednej strony, jako pojęcie zbior-
cze, które obejmuje takie wartości, jak wolność, własność czy bezpieczeństwo. Z dru-
giej strony, jest to także określenie samoistne, oznaczające niepaństwową sferę życia 
społecznego. Jednostki w tak zorganizowanym społeczeństwie podejmują aktywne dzia-
łania w sferze gospodarczej i kulturalnej. Prawo gwarantuje im ku temu stosowne upraw-
nienia, natomiast same działania podejmowane są na skutek inicjatywy własnej, wyni-
kającej z autonomii woli. Tak zorganizowane społeczeństwo obywatelskie nie jest 
skierowane przeciwko państwu, ale zgodnie z liberalną koncepcją porządku prawnego, 
dla której podstawowymi wartościami są ochrona wolności, własności i życia jednostki, 
celem państwa jest zagwarantowanie mu należnych praw7.

Wskazuje się, że społeczeństwo obywatelskie charakteryzuje się aktywnością 
i zdolnością do samoorganizacji bez impulsu ze strony władz państwowych, potrafi bo-
wiem działać niezależnie od instytucji państwowych. Członkowie takiego społeczeń-
stwa to jednostki świadome potrzeb wspólnoty i dążące do ich zaspokajania przez zain-
teresowanie sprawami społeczeństwa i poczuciem odpowiedzialności za wspólne dobro8.

4 D. Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 201.

5 E. Shils, Co to jest społeczeństwo obywatelskie? [w:] K. Michalski (red.), Europa i społeczeństwo oby-
watelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994, s. 17.

6 L. Kacprzak, Wieloaspektowość rozumienia społeczeństwa obywatelskiego jako wspólnego dobra 
[w:] L. Kacprzak, B. Koszel, A. Marcinkowski (red.), Społeczeństwo obywatelskie jako wspólne dobro, 
Piła 2012, s. 30.

7 B. Bednarczyk, op. cit., s. 36–37.
8 D. Ulikowska, Społeczeństwo obywatelskie, Polska Fundacja Wspomagania Rozwoju Gospodarczego 

„OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, Lublin 2015, s. 9.
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Społeczeństwo obywatelskie to przestrzeń między rodziną, państwem i rynkiem, w któ-
rej to działają oddolne organizacje społeczne, obywatele prowadzą natomiast debatę, 
która w konsekwencji doprowadzić ma do rozwiązań społecznych rozumianych jako 
dobro wspólne9. W pełni należy więc podzielić myśl Bartłomieja Zdaniuka, zgodnie 
z którą, rozwój społeczeństwa obywatelskiego możliwy jest w ustroju demokratycznym, 
bowiem tylko wówczas funkcjonują niezależne od państwa organizacje społeczne10. 
Oznacza to, że – aby mówić o społeczeństwie obywatelskim – w pierwszej kolejności 
muszą być zachowane podstawowe zasady ustroju demokratycznego. Z drugiej strony 
– Francis Fukuyama uznał społeczeństwo obywatelskie za warunek niezbędny do istnie-
nia stabilnej demokracji liberalnej11. Konsekwencją tego jest wyróżnienie kilku podsta-
wowych cech społeczeństwa obywatelskiego związanych bezpośrednio z funkcjonowa-
niem demokracji: suwerenem władzy jest naród, sprawujący ją bezpośrednio lub przez 
swoich przedstawicieli, władza działa w granicach i na podstawie prawa, system prawa 
uwzględnia interesy obywateli oraz zawiera gwarancje ochrony ich praw i wolności. 
Ponadto obywatelom zapewnia się możliwość czynnego i biernego uczestnictwa w ży-
ciu publicznym12. Należy jednak podkreślić, że nie można sformułować jednego uniwer-
salnego modelu takiego społeczeństwa, pasującego do wszystkich koncepcji demokra-
cji13, co niewątpliwie ma wpływ na różnice terminologiczne w definiowaniu tego pojęcia 
oraz tworzenie różnych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego.

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce3. 

W Polsce o kształtowaniu się idei społeczeństwa obywatelskiego we współczesnym 
rozumieniu, można mówić w zasadzie od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to 
budowane były podstawy ustroju demokratycznego. W okresie wcześniejszym, w re-
aliach ustroju socjalistycznego, aktywność obywatelska w sferze politycznej, społecznej 
czy gospodarczej była mocno ograniczona i nastawiona na realizację celów państwa 
scentralizowanego14. Ideologia komunistyczna ogranicza bowiem pojmowanie społe-
czeństwa obywatelskiego do systemu ekonomiczno-społecznego, mającego na celu za-
spokajanie potrzeb. Zgodnie z ideą Karola Marksa, należy przezwyciężyć społeczeństwo 

9 https://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/ [dostęp 26.04.2015].
10 B. Zdaniuk, Historia społeczeństwa obywatelskiego. Wybrane zagadnienia, [w:] M. Witkowska, 

A. Wierzbicka (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Warszawa 2005, s. 36–37.

11 F. Fukuyama, Zaufanie: Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa–Wrocław 1997.
12 D. Ulikowska, op. cit.
13 Społeczeństwo obywatelskie, W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskie-

go, Wrocław 2001, s. 12.
14 M. Rutkowska-Krupka, Społeczeństwo obywatelskie od lokalnego do globalnego, [w:] Kacprzak, B. Ko-

szel, A. Marcinkowski (red.), op. cit., s. 263.

https://www.mpips.gov.pl/spoleczenstwo-obywatelskie/
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obywatelskie przez pokonanie wszelkich alienacji i wprowadzenie całkowitego zjedno-
czenia życia ekonomicznego i politycznego oraz wspólnotowego systemu produkcji i po-
działu dóbr. Założenia te miały, tak naprawdę, na celu wyeliminowanie idei społeczeń-
stwa obywatelskiego, a tym samym gwarancji obywatelskich praw i wolności15.

Historycy zwracają uwagę, że wydarzenia roku 1980, związane z powstaniem „So-
lidarności”, spowodowały historyczny i rewolucyjny przełom, związany z rozwojem 
świadomości i samoorganizacji społecznej. W związku z tym przyjmują oni, że to wła-
śnie społeczeństwo odgrywało kluczową rolę w procesie transformacji ustrojowej w Pol-
sce, będąc stabilnym podłożem przeprowadzanych reform16. Nawet zdelegalizowanie 
„Solidarności” i wprowadzenie stanu wojennego 1981 r. nie zniszczyło idei społeczeń-
stwa obywatelskiego, które nie dając za wygraną, odtworzyło podziemnie struktury 
związkowe, wydawnictwa i organizowało tajne komplety. Nie ulega wątpliwości, że re-
wolucja nabrała tempa w roku 1989, kiedy to podczas pierwszych demokratycznych 
wyborów 4 czerwca społeczeństwo obywatelskie poddane zostało próbie. Począwszy od 
tego okresu i następującej transformacji ustrojowej, zaczęła zachodzić zmiana w po-
strzeganiu przez obywateli swoich praw i obowiązków, co miało wpływ na rozwój świa-
domego społeczeństwa obywatelskiego.

Podstawowe przejawy społeczeństwa obywatelskiego4. 

W obecnym ustroju państwowym niektórzy autorzy uznają zasadę społeczeństwa 
obywatelskiego za jedną z naczelnych zasad ustrojowych, mimo że nie jest ona wyrażo-
na wprost w Konstytucji RP z 1997 r. Według Leszka Garlickiego, mimo iż ustawa za-
sadnicza w żadnym miejscu nie posługuje się pojęciem „społeczeństwo obywatelskie”, 
to jednak jej postanowienia realizują jego podstawowe założenia i idee17.

W większości opracowań wyróżnia się dwa podstawowe aspekty współczesnego 
społeczeństwa obywatelskiego. Po pierwsze, jest to obywatelska aktywność grupowa, 
przejawiająca się w istnieniu i działaniu organizacji pozarządowych, wspólnot lokal-
nych, stowarzyszeń czy też różnego rodzaju grup nieformalnych. Wskazuje się, że pod-
stawowe znaczenie w tym obszarze ma działalność partii politycznych, oparta na zasa-
dzie pluralizmu. Ponadto w społeczeństwie takim działają także inne organizacje 
skupiające obywateli, takie jak związki zawodowe, samorządy zawodowe. Dla prawi-
dłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego ma znaczenie także działalność 

15 B. Bednarczyk, op. cit., s. 47–48.
16 I. Słodkowska, Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu Polska 1980–1989, Instytut 

Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2006, s. 22.
17 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 68.
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środków masowego przekazu jako strażnika pluralizmu i demokracji oraz istnienie ko-
ściołów i związków wyznaniowych realizujących konstytucyjną wolność wyznania18.

Drugi aspekt natomiast przejawia się w tym, iż społeczeństwo obywatelskie obej-
muje obszar świadomości obywatelskiej samych jednostek. Członek społeczeństwa 
obywatelskiego angażuje się w działania na rzecz „dobra wspólnego”, bierze czynny 
i bierny udział w sprawowaniu władzy publicznej i poszukiwaniu rozwiązań problemów 
społecznych, jest aktywny i nieobojętny na potrzeby innych jednostek, działa na rzecz 
rozwoju gospodarczego. Jest on partnerem w zinstytucjonalizowanym państwie konsty-
tucyjnym, w którym stosunki między państwem a obywatelem wyznaczają normy pra-
wa19. W społeczeństwie obywatelskim jednostki, świadome swoich praw i wolności, 
aktywnie je realizują.

Wychodząc naprzeciw postulatom społeczeństwa obywatelskiego, ustrojodawca 
polski zagwarantował z Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.20 szereg praw i wolności, 
wyznaczających status jednostki w demokratycznym państwie. Z punktu widzenia moż-
liwości udziału jednostek w sprawowaniu władzy publicznej i uczestniczenia w działa-
niu na rzecz dobra wspólnego największe znaczenie mają prawa i wolności polityczne. 
Przez ich realizację jednostki rozwijają swój obszar świadomości obywatelskiej i przy-
czyniają się do rozwoju nowoczesnego społeczeństwa, angażującego się w działania na 
rzecz dobra wspólnego. Zaznaczyć należy, że wśród praw i wolności politycznych Kon-
stytucja przewiduje zarówno takie, które umożliwiają obywatelską aktywność grupową, 
jak i rozwijające indywidualną świadomość jednostek. Do pierwszej grupy zaliczyć mo-
żemy m.in. wolność organizowania zgromadzeń i uczestniczenia w nich czy wolność 
zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców. Natomiast dru-
gą grupę tworzą uprawnienia indywidualne, takie jak dostęp do służby publicznej, pra-
wo do informacji o działalności organów władzy państwowej, prawo uczestniczenia 
w wyborach władzy i referendum, czy w końcu prawo składania petycji, wniosków 
i skarg. W dalszej części przedstawiono gwarantowane konstytucyjnie prawo petycji 
jako jeden z fundamentów tworzących scharakteryzowane powyżej społeczeństwo oby-
watelskie.

Prawo petycji w społeczeństwie obywatelskim5. 

Petycja (petitio od czasownika petere – „prosić, żądać, wymagać”) to w potocznym 
rozumieniu prośba, pismo czy też podanie, kierowane do władz czy też osób zajmujących 

18 Ibidem, s. 68–72.
19 L. Kacprzak, K. Pająk, Społeczeństwo obywatelskie. Interdyscyplinarny wymiar problemu, Piła 2006, 

s. 234.
20 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
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wysokie stanowisko21. Petycja stanowi więc formę dialogu jednostek z władzami. Z jed-
nej strony, pozwala ona na zaspokojenie praw i interesów jednostki, a z drugiej – organy 
państwowe mają w ten sposób możliwość zapoznania się z oczekiwaniami i stanowi-
skiem społeczeństwa w niektórych kwestiach. Wskazuje się, że petycja jest „najbardziej 
powszechną i najłatwiej dostępną formą dochodzenia praw i obrony interesów nie tylko 
własnych, ale też innych osób lub ogółu”22. Prawo do składania petycji jest jednym z naj-
starszych praw w państwie demokratycznym.

Prawo do wnoszenia petycji zostało uregulowane na gruncie obecnie obowiązują-
cej ustawy zasadniczej w art. 63, który statuuje prawo do wnoszenia petycji, wniosków 
i skarg. Co istotne, jest to prawo przysługujące każdemu, Konstytucja nie ogranicza go 
zatem podmiotowo do osób posiadających obywatelstwo polskie. Ustrojodawca uznał 
więc, że w kształtowaniu świadomego społeczeństwa obywatelskiego powinien przypa-
dać udział wszystkim jednostkom znajdującym się pod jurysdykcją RP, a wymóg oby-
watelstwa byłby w tym przypadku niecelowy. Prawa i wolności obywatelskie na gruncie 
społeczeństwa obywatelskiego nie powinny być zatem rozumiane jako prawa, których 
podmiotem może być tylko obywatel. Jak wskazują liczni autorzy, przymiotnik „obywa-
telski” ma na celu określenie statusu jednostki w stosunku do państwa, w którym ona 
żyje, nie zaś wyodrębnienie praw przysługujących tylko obywatelom23. Co więcej, wska-
zuje się, że coraz częściej członkowie grup mniejszościowych zarówno na poziomie 
wspólnot lokalnych, jak też politycznych i globalnych, podejmują różne formy społecz-
nej aktywności obywatelskiej. Z tego względu postuluje się nawet wprowadzenie kon-
cepcji obywatelstwa wielokulturowego i odejście od definiowania obywatelstwa jedynie 
przez tożsamość narodową, historię, wspólny język i przodków24.

Prawo do występowania z petycją jest zatem prawem podmiotowym każdego czło-
wieka. Szeroki zakres podmiotowy tego prawa przejawia się także w tym, że petycja 
może być wniesiona nie tylko indywidualnie, ale także, z uwagi na fakt, że z brzmienia 
art. 63 nie da się wyprowadzić zakazu petycji zbiorowej, przez grupę osób25. W ten spo-
sób prawo to stanowi realizację obydwu przejawów społeczeństwa obywatelskiego: za-
równo aktywności grupowej, jak i rozwijającej świadomość poszczególnych jednostek.

Co więcej, petycja wniesiona może być zarówno w interesie samego składającego, 
innych osób, jak i w interesie publicznym. To właśnie ten ostatni rodzaj odzwierciedla 

21 http://www.slownik-online.pl/kopalinski/27EFAD6B71BD6F24C125657D0003C962.php [dostęp 
27.04.2015].

22 B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 1997, s. 5.
23 B. Bednarczyk, op. cit., s. 48–49.
24 M. Warat, Obywatelstwo wielokulturowe – projekt teoretyczny czy europejska codzienność?, [w:] A. Ko-

ściański, W. Misztal (red.), Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą i praktyką, IFIS PAN, Warszawa 
2008.

25 B. Banaszak, Prawo obywateli…, op. cit., s. 7.

http://www.slownik-online.pl/kopalinski/27EFAD6B71BD6F24C125657D0003C962.php
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najpełniej aktywność społeczeństwa związaną z odpowiedzialnością za dobro wspólne. 
Interes publiczny podyktowany jest przecież względami społecznymi i dobrem ogółu26.
Petycja realizuje zatem jeden z postulatów społeczeństwa obywatelskiego, związany 
z odpowiedzialnością każdego obywatela za jakiś fragment życia społecznego. Zgodnie 
z koncepcją Feliksa Konecznego, odpowiedzialność jest cnotą, jaką powinna posiadać 
każda osoba, a składa się ona na zbiorową samoświadomość wspólnego uczestnictwa 
w społeczeństwie, zatem „cały byt i całe ruchliwe życie takiego społeczeństwa składa się 
z różnolitych tysięcznych odpowiedzialności. Trutniem jest i znajduje się poza społe-
czeństwem, kto za nim w nim nie jest odpowiedzialny”27. Odpowiedzialność za stan ży-
cia społecznego przejawia się w aktywności członków społeczeństwa obywatelskiego 
w dziedzinie politycznej, gospodarczej czy kulturalnej. Przejawem tej aktywności na 
płaszczyźnie politycznej jest m.in. składanie przez członków społeczeństwa petycji w in-
teresie publicznym, przez co dążą oni do większego udziału w podejmowaniu decyzji.

Adresatem składanych petycji mogą być organy władzy publicznej oraz organiza-
cje i instytucje społeczne w ramach zleconych im zadań z zakresu administracji publicz-
nej. Jako kryterium ustrojodawca przyjął więc rodzaj wykonywanych zadań. Petycja 
zapewnia zatem komunikację między członkami społeczeństwa obywatelskiego a orga-
nami władzy publicznej. Należy mieć na uwadze, że jedną z funkcji społeczeństwa oby-
watelskiego jest oddziaływanie na partnerskie relacje między podmiotami uczestniczą-
cymi w budowie „Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 
2009–2015”28. Przez jej realizację członkowie społeczeństwa mogą obserwować i kon-
trolować organy władzy publicznej, zmuszając je tym samym do podejmowania działań 
odpowiedzialnych na rzecz wspólnoty. Jednym z instrumentów tej kontroli i wzajemne-
go dialogu jest właśnie petycja. Realizując konstytucyjne prawo, jednostki pragną wy-
wrzeć wpływ na działania podejmowane przez adresata, a także poinformować o do-
strzeżonych nieprawidłowościach29. Petycja jest zatem środkiem komunikacji członków 
społeczeństwa z podmiotami wykonującymi zadania publiczne. Umożliwia ona orga-
nom władzy zaznajomienie się z opinią społeczeństwa, która to może następnie odegrać 
rolę w procesie podejmowania decyzji przez rządzących30.

26 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, War-
szawa 2013, s. 76.

27 Za: P. Grabowiec, Osoba ludzka – obywatel jako podmiot społeczeństwa obywatelskiego w koncepcji 
Feliksa Konecznego, [w:] W. Bokajło, K. Dziubka (red.), Społeczeństwo obywatelskie, Wyd. Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 149.

28 Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009–2015, załącznik do uchwały 
nr 240/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r.

29 B. Banaszak, Prawo obywateli…, op. cit., s. 7.
30 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, J. Boć (red.), Wrocław 

1998, s. 118.
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Konstytucja ustanawia prawo do składania petycji, skarg i wniosków, nie precyzu-
je jednak, czym „petycja” różni się od skargi i wniosku. Zgodnie z tradycją państw de-
mokratycznych, petycja jest środkiem, za pomocą którego członkowie społeczeństwa 
mogą zwracać się do organów wykonujących zadania publiczne i który może zawierać 
elementy krytyki pewnych zjawisk oraz propozycje zmian, a także pytania skierowane 
do organów władzy31. Jeżeli przedmiotem petycji są treści polityczne, to realizuje ona 
postulat rozwijania aktywności politycznej oraz podnosi stopień świadomości obywatel-
skiej, tak ważnej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego32.

Art. 63 ustawy zasadniczej stanowi jednocześnie, że tryb rozpatrywania petycji, 
wniosków i skarg ma określić ustawa. Postulat ten w końcu, po 17 latach obowiązywania 
Konstytucji RP został zrealizowany i ustawodawca 5 września 2014 r. ogłosił ustawę 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która weszła w życie 6 września 2015 r.33 Do czasu jej 
uchwalenia jedynym rozwiązaniem rozwijającym normę konstytucyjną był art. 221 ko-
deksu postępowania administracyjnego34, który stanowi, że zagwarantowane każdemu 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do 
organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorzą-
dowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowa-
ne jest na zasadach określonych przepisami niniejszego rozdziału. Zgodnie natomiast 
z uregulowaniami w nim zawartymi, petycje skargi i wnioski mogą być składane do orga-
nizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zlecony-
mi z zakresu administracji publicznej. Warto jednak podkreślić, że w kolejnych artykułach 
kodeks posługuje się już tylko pojęciami wniosku i skargi, co pozwala na sformułowanie 
tezy, że traktuje on petycję jako szczególną formę wniosku. Należy natomiast opowiedzieć 
się za wyraźnym rozróżnieniem petycji od skargi i wniosku. Celem petycji, pozostającym 
w ścisłym związku z jej przedmiotem, jest skłonienie adresata do zajęcia określonego sta-
nowiska. Z kolei wniosek zawiera propozycję rozwiązania problemu, a skarga, wskazując 
na nieprawidłowości, zawiera żądanie ich usunięcia35. Wskazuje się, że nieprawidłowe jest 
zrównanie tych instytucji o różnym znaczeniu i zestawienie petycji ze skargami i wnioska-
mi, które znane są z przed konstytucyjnej praktyki ustrojowej. Przepisy kodeksu postępo-
wania administracyjnego, redukując prawo petycji do skarg lub wniosków, znacznie ogra-

31 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. CH Beck, Warszawa 2009, 
s. 323.

32 Konstytucje Rzeczypospolitej…, J. Boć (red.), op. cit.
33 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Dz. U. z 2014 r. poz. 1195.
34 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 1960 r. Nr 30, 

poz. 168 ze zm.
35 R. Piotrowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych kierunków zmian legisla-

cyjnych w tym zakresie, [w:] J. Tracz-Dral (red.), Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Kancelaria 
Senatu, Biuro Informacji i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Kancelaria Senatu, 
Warszawa 2008, s. 24.
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niczają jego znaczenie, które przecież polegać ma przed wszystkim na kształtowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego. Nie zapewnia tego brak uregulowania procesu rozpatry-
wania i załatwiania skarg i wniosków, skutkujący rozwiązaniem, w myśl którego jedynym 
obowiązkiem organu otrzymującego skargę lub wniosek jest jej zarejestrowanie i zawia-
domienie o sposobie załatwienia. Rozwiązanie takie wyklucza komunikację między orga-
nem a społeczeństwem, która stanowi przecież fundament petycji36.

Ustawa z 11 lipca 2014 r. wypełnia lukę prawną, wprowadzając regulację poświę-
coną wyłącznie petycjom. Rozwiązanie takie należy ocenić pozytywnie, ponieważ do-
tychczasowy brak regulacji dotyczącej trybu postępowania z petycjami niewątpliwie 
znacznie utrudniał korzystanie z prawa zagwarantowanego w art. 63 Konstytucji. Z tego 
względu, wprowadzenie ustawy poparte zostało przez Rzecznika Praw Obywatelskich, 
prof. Irenę Lipowicz. Jeszcze przed jej wejściem w życie podkreśliła ona, że petycja 
może stać się ważnym narzędziem w zwalczaniu braku zaufania obywateli do instytucji 
państwowych, w tym parlamentu. Z kolei przedstawiciele władz samorządowych zwró-
cili uwagę, że petycja, umożliwiając mieszkańcom wpływanie na lokalne decyzje, wpi-
suje się w model nowoczesnej administracji. To właśnie dzięki prawu petycji mieszkań-
cy utożsamiają się ze swoją samorządową wspólnotą, partycypują w jej rozwoju, 
przyczyniając się tym samym do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego37.

Podsumowanie6. 

Prawo petycji jest jednym z podstawowych praw politycznych, przysługujących jed-
nostkom w państwie demokratycznym i gwarantowanych im na poziomie konstytucyj-
nym. Petycja zapewnia dialog między społeczeństwem a rządzącymi, którzy w ten sposób 
poznają stanowisko i oczekiwania jednostek. Z drugiej strony, członkowie wspólnoty pań-
stwowej, korzystając z przysługującego im na gruncie art. 63 Konstytucji uprawnienia, 
podejmują aktywne działania na rzecz interesu publicznego, przyczyniając się tym samym 
do rozwoju świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Nowa regulacja ustawowa nor-
mująca tryb rozpatrywania petycji, wzmacnia znaczenie tej instytucji. Umiejętnie wyko-
rzystana może stać się realnym narzędziem dialogu i komunikacji z przedstawicielami 
władz publicznych. Niezwykle istotna jest zatem działalność edukacyjna i informacyjna, 
pozwalająca jednostkom na zrozumienie sensu i znaczenia petycji, oraz zachęcająca do 
korzystania z tego przywileju demokracji. Należy bowiem pamiętać, że przez aktywne 
działania – zmierzające do zwiększenia udziału obywateli w podejmowaniu decyzji – 
przyczyniają się do kształtowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

36 Ibidem, s. 26–29.
37 http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/debaty/ustawowa-regulacja-prawa-petycji-szansa-na-skutecz-

ne-narzedzie-spolecznej-partycypacji/5/ [dostęp 19.05.2015].

http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/debaty/ustawowa-regulacja-prawa-petycji-szansa-na-skuteczne-narzedzie-spolecznej-partycypacji/5/
http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/debaty/ustawowa-regulacja-prawa-petycji-szansa-na-skuteczne-narzedzie-spolecznej-partycypacji/5/
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Prawo petycji a prawo występowania ze skargami 
i wnioskami

Uwagi wstępne1. 

Ostatnie dziesięciolecia to czas rozwoju i udoskonalania narzędzi umożliwiających 
obieg informacji, nie tylko w kontaktach międzyludzkich. Relacje między jednostkami 
a aparatem państwowym również mają zapewnione kanały wymiany komunikatów. 
W systemach prawnych współczesnych państw, zwłaszcza tych hołdujących demokra-
tycznym wartościom, funkcjonują uprawnienia umożliwiające oficjalną komunikację 
między organami władzy publicznej a pojedynczymi osobami lub ich grupami. W po-
szczególnych krajach mogą one przybierać odmienne nazwy, jednakże istota ich zasto-
sowania sprowadza się niemalże do tego samego – każda informacja dostarczana za ich 
pośrednictwem do adresata działania, ukierunkowuje go na wyczekiwane przez jednost-
kę lub grupę zmiany1.

Część z tych przesłań ma krytyczny wydźwięk, niemniej również one mają stano-
wić asumpt do pozytywnych i korzystnych dla nadawców zmian przez wyeliminowanie 
wychwyconych aberracji. Intensywność praktycznego wykorzystania tych środków jest 
zróżnicowana. W ostatnich dziesięcioleciach nietrudno dostrzec partycypację mediów 
w omawianym procesie. Świadczy to dobitnie o tym, że petycje, skargi oraz wnioski są 
wartościowym źródłem informacji na temat relacji jednostek z organami publicznymi, 
zwłaszcza w obszarach wymagających zoptymalizowania. Wartości informacyjnej tych 
źródeł nie można marginalizować, jednakże są to przede wszystkim podstawowe narzę-
dzia, przy pomocy których ludzie podlegający jurydycznemu systemowi Rzeczypospo-
litej Polskiej, starają się urzeczywistniać swoje prawa. Aby instytucje te nie były jedynie 
konstrukcją pro forma, konieczne było sformułowanie regulacji prawnych umożliwiają-
cych zainteresowanym zinstytucjonalizowane ich wykorzystanie. Istotna jest przede 

1 B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 1997, s. 7 i 8.
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wszystkim ich powszechna dostępność2, co wynika z szerokiego ukształtowania tego 
prawa3.

Regulacja konstytucyjna2. 

Art. 63 Konstytucji przyniósł zasadnicze zmiany w porównaniu z wcześniej obo-
wiązującą regulacją, ponieważ wyraźnie wskazał, że prawo do składania skarg, wnio-
sków oraz petycji nie jest obwarowane wymogiem posiadania polskiego obywatelstwa. 
Co więcej, podmiot decydujący się na którąś z tych form działania nie jest ograniczony 
jedynie własnym interesem, bowiem może to również uczynić ze względu na interes 
publiczny lub cudzy. Na dodatek, krąg podmiotów, do których można kierować skargi, 
wnioski oraz petycje, jest rozległy. Dlatego też wyczerpujące przedstawienie tytułowego 
zagadnienia jest nie lada wyzwaniem – trudność tego zadania generuje przede wszyst-
kim przeważający wpływ praktycznej sfery na problematykę, której próbę nakreślenia 
podjęto.

W literaturze przedmiotu zwraca się szczególną uwagę na fakt, że ustrojodawca 
w przytoczonym przepisie nie wskazał wyraźnie określonej granicy między wymienio-
nymi w nim pojęciami: petycjami, wnioskami i skargami4. Rozbieżności terminologicz-
ne i mnogość stanowisk prezentowanych w literaturze przedmiotu jedynie uatrakcyjnia-
ją spostrzeżeniami podejmowaną tematykę. Nawet intuicyjne, bez teoretycznej 
podwaliny, rozgraniczenie tych środków, może być problematyczne – wszakże indywi-
dualny odbiór znaczenia poszczególnych pojęć przekłada się na płynność granic między 
nimi. Ze względu na silne zakorzenienie potocznego rozumienia, które dominuje, zanim 
zostanie przekształcone pod wpływem doświadczenia życiowego, wciąż uwidacznia się 
problem braku wyraźnej delimitacji. Dotychczasowe rozwinięcie konstytucyjnych prze-
pisów przez akty prawne rangi ustawowej również nie wyeliminowało tej niejedno-
znacznej kwestii. Sprawę dodatkowo komplikuje szereg cech dzielonych przez wymie-
nione wcześniej narzędzia – choć przyporządkowane są odmiennym okolicznościom, to 
podporządkowane zbliżonym celom. Co więcej, zainicjowane działania mogą spajać 
elementy różnych środków5, a ponadto ich inicjatorzy często posługują się subiektywny-
mi sformułowaniami i kryteriami, co tym bardziej utrudnia identyfikację środka.

2 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 380; B. Banaszak, 
M. Jabłoński, [w:] J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 
roku, Wrocław 1998, s. 118.

3 E. Stefańska, Instytucje petycji, skarg i wniosków – wybrane zagadnienia, [w:] J. Niczyporuk (red.), 
Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.a., Lublin 2010, s.759.

4 B. Banaszak, Konstytucja…, op. cit., s. 378.
5 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 

2000, s. 86.



305

Prawo petycji a prawo występowania ze skargami i wnioskami

Mimo wspólnej podstawy konstytucyjnej środków, a przede wszystkim – tożsamo-
ści chronionego interesu, przyjęło się uznawać petycję za „najszlachetniejszą” ich od-
mianę, swoisty primus inter pares. Najbardziej wątpliwe jest rozgraniczenie petycji 
i wniosku. Tradycja nadała petycji bardziej stanowczy wydźwięk, jako reakcji na istotne 
dla zbiorowości kwestie. Wniosek jest mniej dobitny – w porównaniu z petycją to raczej 
sugestia niż żądanie (na co wskazuje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach6). Auto-
rzy tego środka proponują zmiany nakierowane na ulepszenie (udoskonalenie), a zabar-
wienie tych przekształceń jest przeciwwagą dla ujemnego ładunku i krytycznych ele-
mentów skargi, dzięki którym najłatwiej wyróżnić ją spośród pozostałych. Te 
spostrzeżenia wynikają chociażby z analizy zawartych w regulacjach ustawowych 
otwartych katalogów spraw, których mogą dotyczyć poszczególne środki. Kwalifikację 
środków ułatwia wprowadzenie w u.p. przykładowego wyliczenia przedmiotu petycji – 
uwypuklenie wspólnych mianowników podnoszonych przez poszczególne narzędzia 
z pewnością uwidoczni granice między nimi.

Ustawowa regulacja trybu postępowania3. 

Od ogólnego kontekstu należy przejść do poziomu ustawowych regulacji, bowiem 
właśnie akt tej rangi ustrojodawca wyznaczył jako określający tryb rozpatrywania pety-
cji, skarg i wniosków. Szczegółowe unormowania, rozwijające postanowienia art. 63 
Konstytucji, w zakresie skarg i wniosków znajdują się przede wszystkim w ustawie 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego7, w którym to – do 
czasu wejścia w życie u.p. – wszystkim wskazanym w konstytucyjnej podstawie środ-
kom został poświęcony odrębny dział. W tym miejscu należy wspomnieć o art. 226 
k.p.a., który zawiera upoważnienie dla Rady Ministrów do uregulowania w rozporzą-
dzeniu organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków. Wspomnianą 
delegację zrealizowało rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r.8. Przepisy 
kodeksowe oraz wykonawcze regulują tak zasadnicze kwestie, jak sposoby wnoszenia 
skarg i wniosków oraz ich przedmiot, właściwość organów, termin załatwienia środków, 
kontrolę oraz nadzór przyjmowania środków, a także udział prasy i organizacji społecz-
nych. W stanie prawnym obowiązującym do 5 września 2015 r., tytuł działu VIII k.p.a.9 
(„Skargi i wnioski”) mógł prowokować do wyciągania opacznych wniosków, że petycje 

6 Dz. U. z 2014 r., poz. 1195; data wejścia w życie: 6 września 2015 r., dalej: u.p.
7 T.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., dalej k.p.a.
8 Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywa-

nia skarg i wniosków, Dz.U. Nr 5, poz. 46; dalej: rozporządzenie.
9 Przywoływane w tekście rozdziały odnoszą się do jednostek systematyzacyjnych w obrębie działu VIII 

k.p.a. Odesłania poza ten dział k.p.a. będą sygnalizowane.
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znalazły się poza zakresem przepisów znajdujących się w tej jednostce redakcyjnej, jed-
nakże już wstępny artykuł „Postanowień ogólnych” (art. 221 k.p.a.) wymieniał je. Dal-
sze artykuły w swej treści ujmowały jedynie skargę i wniosek, co było dosyć specyficz-
nym rozwiązaniem, skutkującym pewną niejednoznacznością, bowiem z wymienionych 
w k.p.a. środków, jedynie petycję pozbawiono odrębnej jednostki systematyzacyjnej, 
a co za tym idzie – uwzględniających specyfikę jej mechanizmów. Na gruncie ówcze-
snych regulacji prawnych, w literaturze przedmiotu zafunkcjonowała opinia, że wymu-
sza to kwalifikowanie petycji – na podstawie jej treści – jako skargę albo wniosek10. Taki 
zabieg niweluje różnice między tymi żądaniami, a co więcej – „[…] odbiera to petycji 
jej bardziej solenny charakter wynikający z tradycji […]”11. Mając na uwadze te zawiło-
ści, można również sformułować wniosek, że taki sposób uregulowania – w odbiorze 
osób uprawnionych do skorzystania z omawianych środków – w pewien sposób osłabiał 
przekonanie o efektywności petycji. Przywołanemu art. 221 k.p.a., wraz z wejściem 
w życie u.p. zostało nadane nowe brzmienie – petycje znalazły się poza kodeksową tre-
ścią. Zatem po uchwaleniu odrębnego aktu normatywnego poświęconego petycji, w tym 
również procedurze jej składania, można mówić o doskonaleniu realizacji konstytucyj-
nej gwarancji składania petycji, skarg i wniosków. Znajdujące się w tej ustawie (art. 15) 
odesłanie do odpowiedniego stosowania k.p.a. w kwestiach przez nią nieuregulowa-
nych, daje wrażenie kompleksowości i spójności.

Opracowania podejmujące tematykę tych narzędzi, a zwłaszcza dotyczące postę-
powania w sprawie skarg i wniosków, wskazują na brak: stron, toku instancji, rozstrzy-
gnięć i środków zaskarżenia, co nadaje postępowaniu charakter uproszczony12. Zwień-
czeniem tych jednoinstancyjnych postępowań jest zawiadomienie (czynność 
materialno-techniczna)13. Nie ustalono jakichkolwiek terminów na złożenie środków, 
ani nie sprecyzowano ilościowego ograniczenia skarg i wniosków14. Pozostaje jeszcze 
nadmienić, że pierwszeństwo względem postępowania uregulowanego w dziale VIII 
k.p.a. ma postępowanie ogólne.

„Postanowienia ogólne” działu VIII, w otwierającym ten rozdział artykule, odwo-
łują się do swojego konstytucyjnego odpowiednika w zakresie podmiotowym („każdy”) 
i legitymacji do wniesienia skarg i wniosków (interes publiczny, własny lub innej osoby 

10 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak., J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2014, s. 740, 742.

11 Ibidem, s. 740.
12 Ibidem, s. 737.
13 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 1998 r., III SA 1636/97; 

tekst orzeczenia dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://orzeczenia.
nsa.gov.pl/).

14 M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, [w:] M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne – ogólne, 
podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2013, s. 258.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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za jej zgodą). W przypadku wnoszenia któregoś z tych środków w interesie innej osoby, 
działanie to powinno zostać poprzedzone zgodą tej osoby. Tak jak szeroki jest zakres 
podmiotów uprawnionych do złożenia omawianych środków, tak rozległy jest krąg ich 
adresatów. Konstytucja posługuje się „pojemnym” pojęciem organu władzy publicznej, 
a ponadto wskazuje na organizacje i instytucje społeczne („w związku z wykonywanymi 
przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”). Z kolei z kodekso-
wych regulacji „Postanowień ogólnych” można stworzyć katalog podmiotów, w którego 
skład wchodzą (art. 221 § 1 k.p.a.): organy państwowe, organy jednostek samorządu 
terytorialnego, organy samorządowych jednostek organizacyjnych, organizacje i insty-
tucje społeczne – przy czym pomocne zapewne będą postanowienia przepisów ogólnych 
działu I k.p.a., zawierającego niezbędne definicje legalne (art. 5 § 2 k.p.a.). Do zestawie-
nia, na mocy art. 224 k.p.a., trzeba również dodać „organy przedsiębiorstw państwo-
wych i innych państwowych jednostek organizacyjnych” (ilekroć mowa o organach pań-
stwowych). Uwzględniając nadto art. 10 ust. 2 Konstytucji15, należy wziąć pod uwagę 
organy władzy: wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, a więc praktycznie „[…] 
wszystkie organy pozostające w strukturze organizacyjnej państwa […]”16, w związku 
z czym postępowanie według działu VIII k.p.a. ma szerszy (względem postępowania 
ogólnego) zakres podmiotowy17. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków 
przez organy państwowe, samorządowe i organizacji społecznych powinno odbywać się 
według ich właściwości (art. 223 k.p.a.). Należy również wspomnieć o odpowiedzialno-
ści pracowników podmiotów będących adresatami skarg i wniosków, którzy jej podlega-
ją, jeżeli zawinili niewłaściwym i nieterminowym załatwianiem środków (art. 223 § 2 
k.p.a.). Sam przepis nie jest samodzielną podstawą odpowiedzialności, a jedynie odesła-
niem do innych regulacji poszczególnych jej rodzajów18.

O zaszeregowaniu pisma jako konkretnego środka decyduje jego treść. Można su-
gerować się nazwą wykorzystaną do zatytułowania zewnętrznej formy, jednak decydu-
jący jest przedmiot pisma, którego egzemplifikacyjne wykazy zawarte w art. 227 
i art. 241 k.p.a., brane są pod uwagę podczas interpretacji jego zawartości. Decydentem 
w tej kwestii jest adresat środka. Ze względu na brak definicji legalnych, można posiłko-
wać się znaczeniem językowym19. Z treści pisma jasno powinno wynikać, co jest jego 
przedmiotem – jeżeli adresat nie jest w stanie tego ustalić, wzywa autora do udzielenia 

15 A. Matan, [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komen-
tarz. Tom II. Komentarz do art. 104–269, Warszawa 2010, s. 476.

16 J. Borkowski, op. cit., s. 741.
17 R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 1166; M. Wierz-

bowski, A. Wiktorowska, op. cit., s. 257.
18 J. Borkowski, op. cit., s. 743; M. Jaśkowska, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania ad-

ministracyjnego. Komentarz Lex, Warszawa 2013, s. 1143; R. Kędziora, op. cit., s. 1170.
19 M. Jaśkowska, op. cit., s. 1141-1142.
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(w ciągu 7 dni) wyjaśnień lub też uzupełnienia braków, pouczając, że w przeciwnym 
razie pozostanie ono bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 rozporządzenia). Nierozpoznawane są 
również pisma anonimowe (§ 8 ust. 1 rozporządzenia). Według przepisów wykonaw-
czych do działu VIII k.p.a., skargi i wnioski można wnosić „pisemnie, telegraficznie lub 
za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu” 
(§ 5 rozporządzenia). Za ułatwienie w korzystaniu z tych środków trzeba uznać dopusz-
czalność ustnego ich zgłoszenia, w następstwie czego należy sporządzić protokół, pod-
pisany przez wnoszącego i przyjmującego (§ 6 ust. 1 rozporządzenia).

Przyjmowaniu skarg i wniosków ustawodawca poświęcił rozdział 5 k.p.a. Uregulo-
wane w nim kwestie mają umożliwić realizację zagwarantowanych konstytucyjnie 
uprawnień. Mogłoby się wydawać, że wskazywanie w akcie rangi ustawowej koniecz-
ności wyznaczania dni i godzin przyjmowania skarg i wniosków z uwzględnieniem 
ludzkich potrzeb (art. 253 k.p.a.) jest zbędne, bo nazbyt oczywiste, jednakże obwarowa-
nie tego obowiązku odpowiednimi normami kodeksowymi jedynie podkreśla, jak ważne 
jest umożliwienie uprawnionym dochodzenia swoich spraw, nie stawiając na przeszko-
dzie jakichkolwiek utrudnień. Skoro mają to być praktyczne narzędzia w udoskonalaniu 
sfery wzajemnych relacji między jednostkami i organami władzy publicznej, regulacje 
powinny zapewniać swobodne poruszanie się w obszarze tych środków. Dopuszcza się 
przecież składanie skargi lub wniosku w interesie innej osoby, jednakże należy zapewnić 
warunki do osobistej realizacji uprawnienia. Przepisy k.p.a. wprowadzają także obowią-
zek rejestrowania i przechowywania składanych skarg i wniosków, a także innych zwią-
zanych z nimi pism i dokumentów, co z kolei ma ułatwić kontrolę załatwiania środków 
(art. 254 k.p.a.). Wspomniana kontrola wraz z nadzorem zostały uregulowane w roz-
dziale 6 k.p.a. Na mocy art. 257 k.p.a., do sprawowania zwierzchniego nadzoru nad 
przyjmowaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków ustawodawca wyznaczył: Krajo-
wą Radę Sądownictwa (skargi i wnioski składane do sądów) oraz Prezesa Rady Mini-
strów (skargi i wnioski składane do innych organów i jednostek organizacyjnych). W tej 
części – poza szczegółowym wykazem (art. 258 k.p.a.) organów sprawujących nadzór 
i kontrolę – godny uwagi jest art. 259 k.p.a., który wprowadza cykliczne („nie rzadziej 
niż raz na dwa lata”) oceny przyjmowania oraz załatwiana przez adresatów kierowanych 
do nich skarg i wniosków.

Warto również zasygnalizować, że – zgodnie z art. 225 k.p.a. – żaden podmiot 
składający skargę (wniosek) lub dostarczający do publikacji materiał noszący znamiona 
tych środków, nie może być narażony na „jakikolwiek uszczerbek lub zarzut”. Ustawo-
dawca chroni w ten sposób autorów pism, którzy nie mogą spotkać się z negatywnymi 
implikacjami spowodowanymi wniesieniem konkretnych środków. Wyjątki wiążą się 
oczywiście z przekroczeniem wyznaczonej normami prawa granicy. Art. 225 § 2 k.p.a. 
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wprowadził newralgiczną dla instytucji regulację adresowaną do organów, które są obo-
wiązane działać w kierunku nieograniczania krytyki, prawa do składania skargi i wnio-
sków „lub dostarczania informacji – do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku”. 
Przepis ten zapewnia dostępność środków, a jego celem jest przeciwdziałanie blokowa-
niu dopływu informacji od uprawnionych. Nawiązując do upublicznienia informacji, 
należałoby również wspomnieć o udziale prasy i organizacji społecznych w przekazy-
waniu skarg i wniosków – udział w procesie tych dodatkowych ogniw ustawodawca 
unormował w odrębnym rozdziale 4 k.p.a. Spośród wszystkich regulacji zebranych w tej 
jednostce za najistotniejszą może uchodzić obowiązek zawiadomienia pośredniczących 
redakcji (prasowych, radiowych i telewizyjnych) oraz organizacji społecznych o sposo-
bie załatwienia skargi lub wniosku („albo o ich przekazaniu innemu organowi”), jeżeli 
wspomniane podmioty zażądają takiego zawiadomienia (art. 248 § 2 k.p.a).

Po wspólnym opisie środków prawnych uregulowanych w dziale VIII k.p.a., ko-
nieczne jest wyeksponowanie kluczowych odrębności między skargą i wnioskiem, aby 
oddać w miarę czytelny ich obraz. Brak legalnej definicji skargi (jak i zresztą wniosku) 
może uchodzić za wstępne utrudnienie dla dalszego zgłębiania istoty tych narzędzi. Wy-
pracowane jednak przez doktrynę poglądy niwelują w tej materii ustawowe niedostatki. 
Ustawodawca odniósł się do przedmiotu tego środka, jednakże posługując się przykła-
dowym wyliczeniem spraw, których może się tyczyć, sygnalizuje szeroki jego zakres. 
Dla egzemplifikacji z art. 227 k.p.a.20 (nie wdając się w szczegółową analizę wszystkich 
pojawiających się w tym przepisie pojęć), wspólny jest ich pejoratywny wydźwięk 
– użyte zwroty wywołują negatywne skojarzenia (co wynika z naganności sytuacji21). 
Bazując na tym katalogu okoliczności, należy uwspólnić odniesienie do przeszłych wy-
darzeń, jako kolejną cechę skargi. Podkreślany w wielu opracowaniach krytyczny wy-
dźwięk skargi jest efektem oceny już zaistniałych sytuacji. Skierowana jest ona nie tylko 
przeciwko prawnym i faktycznym czynnościom, ale również na ich brak ze strony pod-
miotów utożsamianych z właściwymi organami22. Punktem odniesienia dla skarżącego 
nie muszą być tylko przepisy prawne, kryteria mogą mieć również pozajurydyczny cha-
rakter23. Najczęściej wskazuje się na dwa kryteria, jakie powinna spełniać skarga: nie 
może być innym środkiem prawnym (unormowanym w jakiejkolwiek procedurze), 
a poza tym musi obejmować zarzut odnoszący się do wadliwej działalności organu (lub 

20 „Art. 227. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie 
zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów 
skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw”.

21 J. Borkowski, op. cit., s. 747 i n.
22 B. Banaszak, Prawo obywateli…, op. cit., s. 19, 20; Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjne-

go. Komentarz, Warszawa 1999, s. 520.
23 Por. J. Lang, Struktura prawna skargi w prawie administracyjnym, Wrocław 1972, s. 69.
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też jego pracownika)24. Wskazuje się, że to właśnie zarzut pomaga odróżnić skargę od 
wniosku25.

Szczegółowe wykazy organów właściwych do rozpatrzenia konkretnych skarg za-
wierają art. 229 i 230 k.p.a. Dogłębna analiza tak rozbudowanego zakresu podmiotowe-
go wyłaniającego się z obszernej regulacji wspomnianych artykułów mogłaby poten-
cjalnie przysłonić istotę rozważań, dlatego trzeba odnieść się przede wszystkim do 
kluczowej informacji – w ustalaniu właściwości organu należy operować najpierw prze-
pisami szczególnymi. Jeżeli takowych nie ma, wtedy też trzeba kierować się wylicze-
niem wskazanym w art. 229 i 230 k.p.a. W myśl artykułu 231 k.p.a., gdy skarżący wnie-
sie skargę do niewłaściwego organu, ten zobowiązany jest do jej niezwłocznego (nie 
później niż w przeciągu 7 dni) przekazania organowi będącemu organem właściwym. 
Z przepisu tego wynika również opcjonalne rozwiązanie – niewłaściwy do rozpatrzenia 
skargi organ może ograniczyć się jedynie do wskazania wnoszącemu pismo właściwego 
organu. Należy również nadmienić, że gdy skarga łączy kilka różnych spraw („podlega-
jących rozpatrzeniu przez różne organy”), to ten, do którego wpłynęła skarga, rozpatruje 
sprawę leżącą jedynie w zakresie swej właściwości, po czym niezwłocznie (maksymal-
nie w terminie 7 dni) przekazuje właściwym organom odpis skargi i zawiadamia o tym 
równocześnie skarżącego (§ 10 rozporządzenia)26.

Czynnikiem mobilizującym do załatwienia skargi jest wyznaczony przez ustawo-
dawcę (art. 237 k.p.a.) maksymalny, miesięczny termin (przy czym organ powinien to 
uczynić bez zbędnej zwłoki). Jeżeli w postępowanie zaangażowali się posłowie, senato-
rowie i radni (wnosząc skargi we własnym imieniu lub przekazując do załatwienia skar-
gi innych osób), powinni w ciągu 14 dni zostać zawiadomieni o sposobie załatwienia 
skargi (lub stanie jej rozpatrzenia, jeżeli do załatwienia konieczne jest zebranie „dowo-
dów, informacji lub wyjaśnień” – art. 237 § 2 k.p.a.). Kolejną regulacją (art. 237 § 4 
k.p.a.) uaktywniającą działanie organu jest odesłanie do art. 36–38 k.p.a. Wskazane 
przepisy z działu I k.p.a. umożliwiają skarżącemu reagowanie na bezczynność adresata 
skargi, który przekroczył ustawowo wskazany termin. Przysługujące w tym przypadku 
zażalenie należy wnieść do organu wyższego stopnia, co skutkuje m.in. obowiązkiem 
wyznaczenia dodatkowego terminu (jeżeli wniesiony środek zostanie uznany za uzasad-
niony).

Należy również wspomnieć o wprowadzonej w art. 232 k.p.a. możliwości przeka-
zania skargi do załatwienia innemu organowi. Zgodnie z art. 232 § 1 k.p.a., „organ 
właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego 

24 J. Starościak, [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, 
wzory i formularze, Warszawa 1970, s. 305.

25 M. Jaśkowska, op. cit., s. 1147-1148.
26 Przepis ten dotyczy również wniosku.
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stopnia”, przy – zrozumiałym ze względu na konieczność zachowania obiektywizmu – 
zastrzeżeniu, że w skardze nie mogą być żadne zarzuty dotyczące działalności tego or-
ganu. Art. 232 § 2 k.p.a. umożliwia przekazanie skargi na pracownika również jego 
służbowemu przełożonemu. Wskazane w art. 232 przypadki możliwości przekazania 
skargi są obwarowane obowiązkiem powiadomienia skarżącego (art. 232 § 3 k.p.a.). 
Przy okazji poruszania rozwiązań wpływających na bezstronność, należy również 
wspomnieć o art. 256 k.p.a., zobowiązującym pracownika do niezwłocznego przekaza-
nia skargi dotyczącej jego działalności swemu służbowemu przełożonemu.

W ramach przepisów o właściwości organów, należy także poruszyć kwestię doty-
czącą sytuacji, w których to złożona skarga inicjuje ogólne postępowanie administra-
cyjne (art. 233 k.p.a.) lub wykorzystywana jest w już toczącym się postępowaniu (art. 
234 k.p.a.). W pierwszym z wymienionych przypadków, postępowanie skargowe musi 
ustąpić postępowaniu ogólnemu, które zyskuje tym samym pierwszeństwo, bowiem 
złożona przez stronę skarga w sprawie indywidualnej skutkuje obligatoryjnym wszczę-
ciem tego postępowania27. Jeżeli jednak taka skarga nie pochodzi od strony, wtedy też 
możliwe jest wszczęcie postępowania z urzędu (art. 233 zdanie 2 k.p.a.) – należy brać 
pod uwagę warunek uzyskania żądania strony, jeżeli przepisy tego wymagają. W dru-
gim przypadku (art. 234 k.p.a.), jeżeli skarga zostanie złożona w ramach już toczącego 
się postępowania administracyjnego przez stronę – rozpatrywana będzie w jego toku 
(art. 234 pkt 1 k.p.a.), a wniesione pismo kwalifikowane stosownie do swej treści28. 
Przywołany przepis uwzględnia również okoliczności, w których skarga pochodzi od 
innych osób (art. 234 pkt 2 k.p.a.) – wtedy też z urzędu zostaje włączona do akt jako 
materiał dowodowy29. Pozostała jeszcze kwestia sprawy zakończonej wydaniem osta-
tecznej decyzji – skargę, która jej dotyczy, w zależności od treści, uważa się za „żądanie 
wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub 
zmiany” (art. 235 k.p.a.). Poczynione przez ustawodawcę w tym przepisie zastrzeżenie 
odnosi się do art. 16 § 1 zdanie drugie k.p.a., które to z kolei wskazuje na przypadki 
przewidziane w kodeksie lub ustawach szczególnych. Z art. 236 k.p.a. wynika, że 

27 Jedno z najwcześniejszych orzeczeń dotyczących działu VIII k.p.a. odnosiło się do sytuacji uregulowa-
nej w art. 233. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lipca 1983 r., II SA 593/83 
(„Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego” 1983, nr 2, poz. 55) potwierdza, że przywołany 
przepis „[…] wyraźnie wyłącza załatwianie pism obywateli w ramach instytucji skarg i wniosków, jeśli 
dotyczą one spraw indywidualnych i pochodzą od strony; […]”.

28 M. Jaśkowska, op. cit., s. 1155; R. Kędziora, op. cit., s. 1184; A. Matan, op. cit., s. 496; K. Wojciechow-
ska, [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War-
szawa 2015, s. 890.

29 J. Borkowski, op. cit., s. 758; R. Kędziora, op. cit., s. 1184 – 1185, A. Matan, op. cit., s. 497; A. Mudrec-
ki, [w:] L. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 
dla praktyków (z suplementem elektronicznym), Gdańsk 2012, s. 772; P. Przybysz, Kodeks postępowania 
administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 546.
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w przypadkach, które zostały omówione w art. 233 i 234 k.p.a., „organem właściwym 
do rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do wszczęcia postępowania lub organ, 
przed którym toczy się postępowanie”. W okolicznościach, które są zawarte w art. 235 
k.p.a., organem właściwym będzie natomiast „organ właściwy do wznowienia postępo-
wania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany”.

Zawiadomieniu o sposobie załatwienia skargi k.p.a. poświęca art. 238, przy czym 
sam obowiązek wynika z art. 237 § 3 k.p.a. Do obowiązkowych elementów zawiado-
mienia zalicza się (art. 238 § 1 k.p.a.): „oznaczenie organu, od którego pochodzi, wska-
zanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwi-
ska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi”. Nadto, jeżeli 
zawiadomienie przybierze formę dokumentu elektronicznego, „powinno być opatrzone 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu”. Art. 238 § 1 zdanie drugie k.p.a. wskazuje na dodatkowe elementy, 
które powinno zawierać zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi: uzasadnienie 
faktyczne i prawne, a ponadto „pouczenie o treści art. 239” k.p.a., co – w ramach tych 
rozważań – umożliwia płynne przejście do sytuacji ponownego złożenia skargi. W prak-
tyce odnotowano ponawianie skarg o tej samej treści, pochodzących od tej samej oso-
by30, uznane przedtem przez adresata za bezzasadne. W literaturze skargi takie określane 
są jako pieniackie31. Aby zapobiec zjawisku, które przy wzmożonej intensywności może 
nawet paraliżować działanie organów właściwych do rozpatrzenia skargi, wdrożono 
art. 239 k.p.a. – jego istota sprowadza się do możliwości podtrzymania wcześniej wyra-
żonego stanowiska, jeżeli nowa skarga (w zestawieniu z poprzednio uznaną za bezza-
sadną) nie zawiera żadnych nowych okoliczności. Co więcej, w ramach dalszego prze-
ciwdziałania ponawianiu skarg, jeszcze bardziej uproszczono postępowanie – organ nie 
musi już zawiadamiać skarżącego, wystarczy sporządzenie odpowiedniej adnotacji 
w aktach sprawy32.

Esencjonalna charakterystyka jest niezbędnym wprowadzeniem do dalszych rozwa-
żań na temat wniosku. Analizując literaturę przedmiotu, można wskazać przede wszyst-
kim na silne zaakcentowanie ulepszającego charakteru wniosku33 oraz jego zorientowanie 
na przyszłość34. Posiłkowanie się tym środkiem jest wypadkową analitycznych uwag 
o otoczeniu i inicjatywy jego uefektywnienia. Gdyby wyciągnąć przed nawias wspólne 

30 J. Borkowski, op. cit., s. 764; A. Mudrecki, op. cit., s. 778, 779.
31 R. Kędziora, op. cit., s. 1195; K. Wojciechowska, op. cit., s. 900.
32 Zmianę wprowadzono na mocy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-

nia administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 6, poz. 18 ze zm.). W poprzednim stanie prawnym organ musiał zawiadomić zarówno skar-
żącego, jak i organ wyższego stopnia, mimo podtrzymania poprzedniego stanowiska.

33 B. Banaszak, Konstytucja…, op. cit., s. 380; J. Starościak, op. cit., s. 300.
34 J. Starościak, op. cit., s. 300, Z. Janowicz, op. cit., s. 533.
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dla spraw podnoszonych we wnioskach motywacje, można wskazać niwelowanie biuro-
kratycznych utrudnień na rzecz podnoszenia jakościowych standardów w obrębie wła-
dzy publicznej35. O ile bowiem celem skargi jest wyrugowanie dostrzeżonych w praktyce 
organów władzy publicznej aberracji, to wniosek nie jest tak pejoratywnie i definitywnie 
umotywowany, a jego przeznaczeniem jest raczej wprowadzanie korekt niż komplekso-
wa reorganizacja systemu. Kodeksowe regulacje wniosku posiłkują się częstokroć ode-
słaniami do przepisów dedykowanych skardze, jednakże rozdział 3 k.p.a. zawiera wiele 
rozwiązań swoistych dla tego środka, które uwidaczniają zróżnicowanie w obrębie in-
strumentów, będących tematem dociekań. Już przykładowy katalog spraw36, do których 
może odnosić się wniosek, jest zapowiedzią rozległości materii objętej ewentualnymi 
procesami przekształcającymi. Otwarty charakter tego ustawowego zestawienia może 
komplikować komunikowaną wcześniej kwalifikację pisma ze względu na jego treść. 
Kolejne artykuły rozdziału poświęconego wnioskowi nakreślają jednak mniej złożony 
– względem skargi – mechanizm stosowania tego środka, co przekłada się na jego przej-
rzystość i łatwość w korzystaniu. Właściwość organów stwierdza się na podstawie przed-
miotu wniosku (art. 242 § 1 k.p.a.), który powinien zostać złożony do organu mogącego 
zrealizować postulaty wynikające z pisma, chociażby ze względu na swoje kompeten-
cje37. Jeżeli organ, do którego trafił wniosek, stwierdzi swoją niewłaściwość do rozpa-
trzenia otrzymanego wniosku, powstaje obowiązek jego przekazania w ciągu 7 dni do 
właściwego organu (art. 243 zdanie 1 k.p.a.), o czym należy równocześnie zawiadomić 
wnioskodawcę (art. 243 zdanie 2 k.p.a.), który – jak wynika z dalszych regulacji kodek-
sowych – powinien być również na bieżąco informowany o przebiegu postępowania 
wnioskowego. Organ ma przede wszystkim obowiązek zawiadomienia wnioskodawcy 
o sposobie załatwienia wniosku (art. 244 § 2 k.p.a.), czego termin – podobnie jak w przy-
padku skargi – wynosi maksymalnie miesiąc (art. 244 § 1 k.p.a. w związku z art. 237 § 1 
k.p.a.). Do treści tego zawiadomienia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze (art. 
247 k.p.a. w związku z art. 238 k.p.a.). Niemożność załatwienia wniosku w terminie 
miesięcznym wiąże się z kolejnym obowiązkiem po stronie organu (art. 245 k.p.a.) – tym 
razem wnioskodawca ma zostać zawiadomiony o czynnościach, jakie podjął organ 
w celu rozpatrzenia wniosku, oraz o przewidywanym terminie jego załatwienia. Warto 
dodać, że ustawodawca nie wskazał limitu czasowego dla tego nowego terminu, który 
powinien być „[…] dostosowany do stopnia skomplikowania sprawy, której wniosek 

35 P. Kledzik, Postępowanie administracyjne w sprawie skarg i wniosków, Wrocław 2012, s. 110.
36 „Art. 241. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnie-

nia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego za-
spokajania potrzeb ludności”.

37 J. Borkowski, op. cit., s. 767; M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, op. cit., s. 263.
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dotyczy”38. Wnioskodawca może stać się skarżącym, wskutek złożenia skargi (według 
trybu wcześniej opisanego) i zainicjowania postępowania skargowego w dwóch przy-
padkach: w przypadku niezadowolenia ze sposobu załatwienia wniosku (art. 246 § 1 
k.p.a.) lub niezałatwienia wniosku w terminie (art. 246 § 2 k.p.a.), przy czym odnosi się 
to zarówno do pierwotnego terminu (maksymalnie miesięcznego), jak i do dodatkowego 
terminu wyznaczonego po przekroczeniu pierwszego terminu (wskazanego w zawiado-
mieniu). Należy nadto nadmienić, że – odmiennie niż w postępowaniu skargowym 
– przypadki niezałatwienia wniosku w określonym terminie nie mogą skutkować zasto-
sowaniem art. 36–38 k.p.a., bowiem art. 244 k.p.a. ograniczył odesłanie jedynie do 
art. 237 § 1 k.p.a.

Zaspokajanie potrzeb obywateli i pozostałych podmiotów w ramach przypisanych 
administracji publicznej zadań sprawia, że to właśnie z nią mają niemalże codzienną 
styczność, dlatego też w centrum zainteresowania znalazła się procedura mająca zasto-
sowanie przede wszystkim w relacjach z aparatem administracyjnym. Pewne sfery 
działalności państwa, ze względu na swoją specyficzność, wymagają jednak odrębnych 
unormowań. Przykładowo, ustawodawca wprowadził regulacje uwzględniające zasto-
sowanie skarg i wniosków w odniesieniu do sprawujących wymiar sprawiedliwości są-
dów powszechnych – w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych39 dodano rozdział 5a. „Tryb rozpatrywania skarg i wniosków”40. Z kolei na 
podstawie art. 41e p.u.s.p. Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie z dnia 9 maja 
2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych41. 
Regulacje te są traktowane jako przepisy szczególne, o których wspomina art. 229 
k.p.a.42 i zważają na zasady wymiaru sprawiedliwości. Uwagę zwraca przede wszyst-
kim pozostawienie aktywności orzeczniczej poza zewnętrzną ingerencją, wynikającą 
ze skierowanych pod adresem sądów środków. Przepisem gwarantującym niezawisłość 
sędziowską jest regulacja z art. 41a § 2 p.u.s.p. – skargi dotyczące tego atrybutu władzy 
sądowniczej „nie podlegają rozpatrzeniu”. Przekierowuje to ewentualny strumień kry-
tyki na pozostałe sfery funkcjonowania sądów. W związku z tym zrozumiałe jest wska-
zanie prezesa sądu, jako organu właściwego do rozpatrzenia skargi lub wniosku, które 
dotyczą działalności sądu (art. 41b § 1 p.u.s.p.). Art. 41 c § 2 p.u.s.p. wyszczególnia dzia-
łalność administracyjną – uzasadniony środek jej dotyczący powinien uruchomić czyn-
ności z zakresu nadzoru właśnie nad tym rodzajem działalności sądów. W pozostałym 

38 J. Borkowski, op. cit., s. 769.
39 T.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 133 ze zm., dalej: p.u.s.p.
40 Wprowadzony na mocy ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2011 r. Nr 203, poz. 1192.
41 Dz. U. z 2012 r., poz. 524.
42 M. Jaśkowska, op. cit., s. 1150; A. Mudrecki, op. cit., s. 764; K. Wojciechowska, op. cit., s. 883.
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zakresie nie ma istotnego rozdźwięku między uregulowaniami p.u.s.p. (i rozporządze-
nia do tej ustawy) a postępowaniem administracyjnym. Opierają się na podobnym sche-
macie, a takie ujednolicenie w obrębie przepisów z pewnością ułatwia ich stosowanie. 
Lex specialis sprowadza się więc do modyfikacji respektujących przebieg postępowania 
sądowego i organizację władzy sądowniczej, chroni jej odrębność oraz niezależność.

Podsumowanie4. 

Wejście w życie u.p. wieńczy proces realizacji wyznaczonego przez Konstytucję 
standardu. W porównaniu z kodeksowymi regulacjami wspomniana wcześniej ustawa 
zawiera wiele analogicznych sformułowań i rozwiązań, lecz nawet te podobieństwa, 
składające się na pewną całość rozwinięcia konstytucyjnych unormowań, nadają petycji 
bardziej złożony charakter, co nie odnosi się jedynie do trybu jej rozpatrywania. Nie 
tylko geneza petycji potwierdza jej ważkość dla całego społeczeństwa i funkcjonowania 
aparatu państwowego, lecz nawet najnowsze regulacje prawne ugruntowują specjalną 
pozycję tego środka wśród pozostałych. Zestawienie przepisów poświęconych poszcze-
gólnym środkom wydaje się potwierdzać konkluzję. Grunt pod takie stwierdzenie dają 
chociażby wyjściowe przepisy, określające przedmiot tych trzech instytucji. W przypad-
ku petycji, przebija się odniesienie do aspektów istotnych dla zbiorowego podmiotu. 
Tymczasem skarga i wniosek opierają się raczej na jednostkowych przypadkach czy in-
dywidualnych odczuciach (co wcale nie wyklucza przełożenia na kwestie doniosłe dla 
ogółu). Nowy akt normatywny w swej treści wskazuje bezpośrednio zmianę przepisów 
prawa jako jedno z żądań podnoszonych w petycji, co potwierdza historycznie bliższe 
związki tego środka z parlamentem i jednocześnie istotność podejmowanej w nim mate-
rii, której regulacją zająć może się władza ustawodawcza. Nawet graniczny czas wyzna-
czony przez ustawodawcę na rozpatrzenie petycji (3 miesiące – art. 10 u.p.), a także jej 
przekazanie właściwemu adresatowi (30 dni – art. 6 ust. 1 u.p.), jest znacznie wydłużony 
w porównaniu z przepisami k.p.a., co daje do zrozumienia, że jej przedmiot może nosić 
znamiona zawiłości lub inne elementy wpływające na jego rangę. W końcu sam fakt 
dedykowania petycji odrębnej ustawy, adekwatnej do unikalnych przymiotów tego środ-
ka, również świadczy o jego szczególnej randze. Wcale nie umniejsza to roli skarg 
i wniosków, bowiem wszystkie narzędzia wyróżnione w art. 63 Konstytucji są dostoso-
wane do szerokiego i zróżnicowanego spektrum okoliczności, tworząc kompletny rezer-
wuar uprawnień, którymi można posiłkować się w rozmaitych sytuacjach.

Zakończenie zapowiedzianego w Konstytucji procesu stworzenia odpowiednich 
regulacji ustawowych odnoszących się do wskazanych w art. 63 ustawy zasadniczej 
środków nie przełożyło się jednak na otwarcie sądowej drogi podmiotowi realizującemu 
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swoje konstytucyjnie zagwarantowane prawo. Całe postępowanie dotyczące petycji, 
skarg i wniosków zamyka się w obrębie powiązanej ze sobą struktury organizacyjnej. 
Jeżeli środki zostaną załatwione niepomyślnie dla wnoszących je, nie mają oni szerokie-
go pola manewru – ponowiona skarga (niepodnosząca nowych okoliczności) może zo-
stać uznana za pieniaczą, a niezadowolonemu wnioskodawcy przysługuje wniesienie 
skargi, co tym samym oznacza zainicjowanie postępowania skargowego. Co więcej, 
w myśl art. 13 ust. 2 u.p. przedmiotem skargi nie może być sposób załatwienia petycji. 
Nie przewidziano weryfikacji, którą mógłby się zająć niezaangażowany organ. Ustawa 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi43 
w art. 3 § 2 pkt 4 wyraźnie wyłącza taką możliwość. Z jednej strony, takie rozwiązanie 
wydaje się logiczne i ma empiryczne podstawy – podmiot zainteresowany zabezpiecze-
niem (własnego, czyjegoś lub publicznego) interesu w pierwszej kolejności skorzysta ze 
środków, które doprowadzą do wszczęcia wewnętrznej procedury albo postępowania 
sądowego, sensowna jest bowiem ochrona swoich praw w ramach najefektywniejszej 
drogi prawnej44. Oczywistość takiego wyboru nie powinna jednakże sprawiać wrażenia 
degradacji petycji, skarg i wniosków. Są to specyficzne narzędzia, a dominujący walor 
informacyjny nie może spychać na dalszy plan tkwiącego w nich potencjału zmiany 
rzeczywistości, co ma być korzystne nie tylko dla pojedynczej osoby lub dla większego 
grona, a – w założeniu – nawet dla całej zbiorowości. Z drugiej jednak strony – brak 
regulacji przewidujących drogę sądową może być odbierany jako upośledzający insty-
tucję uregulowaną w art. 63 Konstytucji, a żadne konstytucyjnie zagwarantowane pra-
wo nie powinno być w taki sposób osłabiane. Gdyby brać pod uwagę silnie akcentowa-
ny wymóg szybkości postępowania, takie okrojenie omawianego prawa z dodatkowych 
etapów czy stopni oceny pod kątem zgodności z prawem byłoby niezwykle sprzyjające 
realizacji wspomnianego wymogu, są jednak również inne, fundamentalne dla całego 
systemu prawnego wartości. Unormowania dotyczące instytucji będących przedmiotem 
rozważań hipotetycznie mogą sprzyjać nadużyciom ze strony organów publicznych, 
przy czym nie chodzi tutaj wyłącznie o intencjonalne zachowania. Problematyczne są 
niezamknięte katalogi spraw, mogących stanowić przedmiot petycji, skargi czy wnio-
sku – konstruują je na dodatek dość nieostre zwroty. Pojęcia niedookreślone przekłada-
ją się na elastyczność regulacji, aczkolwiek mogą skutkować błędami w wykładni. Prze-
pisy o dosyć ogólnym charakterze stosują organy wchodzące w skład różnych rodzajów 

43 T.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.
44 Por. P. Kuczma Prawo petycji, [w:] M. Jabłoński (red.), M. Jabłoński Realizacja i ochrona konstytucyj-

nych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014, s. 510, http://www.biblio-
tekacyfrowa.pl/publication/51986 [dostęp 20.07.2015].

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/51986
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/51986
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władzy, niewykluczone są rozbieżności interpretacyjne regulacji prawnych45. Dodatko-
wo, procesowi subsumpcji nie służą wynikające z subiektywnych kryteriów sformuło-
wania składające się na treść środka, który może przecież dotyczyć oczekiwanej rze-
czywistości (a dokładniej – wyobrażeniom o niej). Tego typu środki, zwłaszcza petycje 
i wnioski, mogą wysuwać najrozmaitsze propozycje, a kreatywność w ich tworzeniu nie 
została ograniczona przez numerus clausus. Możliwość składania petycji, skarg i wnio-
sków skorelowana jest z obowiązkiem „[…] ich rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi”46, 
ale adresaci „nie są zobowiązani do uwzględnienia oddolnych postulatów”47. Przepisy 
rangi ustawowej nie dopuszczają dalszej instancji, przewidującej ewentualną weryfika-
cję, co zresztą znalazło odzwierciedlenie w praktyce orzeczniczej48. Uniemożliwienie 
takiej kontroli jest tym bardziej istotne, że prawo zagwarantowane w art. 63 może być 
przecież traktowane jako „środek dochodzenia do pełnej realizacji pozostałych, okre-
ślonych w Konstytucji praw i wolności”49.

Poczynione refleksje są jednymi z wielu, jakie mogą pojawić się w ramach tak sze-
rokiego tematu – bogactwo możliwych spostrzeżeń ma swoje źródło w składowej anali-
zowanych relacji, którą jest aktywność czynnika ludzkiego, będąca reakcją na indywi-
dualne (i nieraz subiektywne) oceny i wrażenia dotyczące otaczającej rzeczywistości. 
Ustawodawca zapewnił formalne ramy, które zainteresowane podmioty mogą wypełnić 
swoim zaangażowaniem, motywowanym interesem nie tylko własnym czy cudzym, ale 
również publicznym.

45 J.P. Tarno, [w:] W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed są-
dami administracyjnymi, Warszawa 2013, s. 266.

46 A. Błaś, [w:] J. Boć (red.), op. cit., s. 119.
47 A. Ławniczak, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz, Warszawa 

2014, s. 106.
48 Dla poparcia należy przywołać postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 grudnia 1999 r., 

III SAB 7/99 („Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego” 2001, nr 1, poz. 27), w którym to 
stwierdzono, że ocena prawidłowości postępowania skargowego nie jest objęta kognicją Naczelnego 
Sądu Administracyjnego.

49 B. Banaszak, M. Jabłoński, [w:] J. Boć (red.), op. cit., s. 118.
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Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo petycji

Istota konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej 1. 
i prawa petycji

W Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. zastosowano klasyczną klasyfikację wolno-
ści i praw jednostki ukształtowaną w treści szeregu regulacji międzynarodowych, 
w szczególności zaś ONZ-towskich Paktów: Praw Osobistych i Politycznych oraz Eko-
nomicznych, Socjalnych i Kulturalnych1. Przyjęty podział na wolności i prawa osobiste, 
polityczne, ekonomiczne, socjalne kulturalne należy więc uznać za pewnego rodzaju 
standard2.

Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz 
osób pełniących funkcje publiczne (prawo dostępu do informacji publicznej – art. 61) 
oraz prawo petycji (art. 63)3, zostały ujęte w tej części rozdz. II Konstytucji RP, która 
poświęcona została wolnościom i prawom politycznym4. W klasycznym ujęciu odwoła-
nie się przez ustrojodawcę do pojęcia „prawo” w odróżnieniu od „wolności”5 oznacza, 

1 Rozdział II Konstytucji został przygotowany „już w 1990 r. w Poznańskim Centrum Praw człowieka. Na 
zlecenie podkomisji praw i obowiązków obywateli, kierowanej przez posła J. Gwiżdża [...]. Chcę dodać, 
że w oparciu o tę koncepcję przygotowany został również rozdział o prawach i wolnościach obywatel-
skich w projekcie konstytucji przygotowanym przez Komisję Konstytucyjną Sejmu X kadencji, kierowa-
ną przez posła B. Geremka [...]. Koncepcja ta zakłada, że rozdział rozpoczyna się od zasad ogólnych. 
Następnie umieszczone są podrozdziały obejmujące prawa osobiste, polityczne i socjalno-ekonomiczne. 
Część końcowa rozdziału to właśnie środki ochrony praw i wolności. Należy dodać, ze bardzo podobną 
koncepcję konstrukcji rozdziału o prawach i wolnościach zawierają konstytucje Czech i Hiszpanii. Pro-
ponuję więc utrzymanie tej koncepcji generalnej rozdziału o prawach i wolnościach” – wypowiedź Eks-
perta Komisji L. Wiśniewskiego, Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, nr XVIII, 
Warszawa 1995, s. 22.

2 Nawiązuje on też do koncepcji wolności i praw I, II i III generacji, zob. szerzej: M. Nowak, Trzy genera-
cje praw człowieka. Ich znaczenie w świetle przesłanek ideowych i historycznych oraz w świetle ich ge-
nezy, [w:] B. Banaszak (red.), Prawa człowieka, geneza, koncepcje, ochrona, Wrocław 1993, s. 114 i n.

3 Zob. wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07.
4 O rozumieniu prawa petycji na gruncie Konstytucji RP zob. P. Kuczma, Prawo petycji, [w:] M. Jabłoński 

(red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, 
Wrocław 2014, s. 503 i n. oraz wskazana tam literatura. Na ten temat zob. też: A Rytel-Warzocha, Prawo 
petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich – stan obecny i perspektywy, Warszawa 2012, s. 9 i n.

5 Celem konstytucyjnego potwierdzenia wolności jest „ograniczenie kompetencji władzy państwowej 
i możliwości jej wkraczania w życie poszczególnych jednostek”, przy jednoczesnym uznaniu, iż „pań-
stwo i jego organy mają obowiązek nieingerencji (non facere, pati), ewentualnie nakaz stworzenia insty-
tucjonalnego zabezpieczenia swobody działań obywateli w jakimś zakresie, przed naruszeniem jej ze 
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że w przypadku tego pierwszego mamy do czynienia z zespołem „uprawnień służących 
podmiotowi prawa, dzięki któremu podmiot prawa ma możliwość swobodnego podej-
mowania decyzji i domagania się od innych respektowania swojego prawa. Natomiast 
roszczenie jest sposobem dochodzenia (realizacji) prawa podmiotowego”6.

W odniesieniu do prawa dostępu do informacji publicznej – na poziomie regulacji 
konstytucyjnej – przyjąć można, że mamy do czynienia z istnieniem roszczenia, które-
go „wykorzystanie” ma prowadzić do uzyskania świadczenia, przyjmującego postać 
otrzymania informacji nie przez każdą jednostkę, ale przez obywatela (ust. 1)7, przy 
czym korzyść ta jest następstwem wywiązania się przez podmiot zobowiązany (w tym 
przypadku organy władzy, osoby pełniące funkcje publiczne i inne zobowiązane pod-
mioty – ust. 1), w granicach wyznaczonych przez przepisy ustaw (ust. 3 i 4), z obowiąz-
ku informacyjnego indywidualizowanego każdorazowo przez treść przedstawionego 
żądania (ust. 2). Na zobowiązanym spoczywa zarówno obowiązek merytorycznego roz-
patrzenia takiego żądania, jak też stworzenia takich rozwiązań systemowych, które 
w najpełniejszym stopniu będą służyły udostępnianiu informacji. Podmiot realizujący 
prawo decyduje natomiast o: zainicjowaniu procedury udostępnienia informacji (ta ma 
zostać sprecyzowana w ustawie – art. 61 ust. 4), o skonkretyzowaniu przedmiotu (za-
kresu) informacji, którą chce uzyskać od zobowiązanego, a także o sposobie pozyskania 
przedmiotowej informacji8.

Mając na względzie powyższe, można przyjąć, że celem konstytucyjnego sprecy-
zowania treści prawa dostępu do informacji publicznej jest	zapewnienie obywatelowi 
możliwości czynnego udziału w różnego rodzaju procesach nie tyle podejmowania oraz 
wpływania na treść ostatecznych decyzji państwowych (publicznych), ile weryfikacji 
celowości, prawidłowości, rzetelności i sprawności działania (zaniechania) władzy pu-
blicznej, reprezentujących ją funkcjonariuszy publicznych oraz szeregu innych podmio-
tów uczestniczących w wykonywaniu zadań publicznych i gospodarowaniu majątkiem, 
a także finansami publicznymi.

strony innych podmiotów życia publicznego”, W. Zakrzewski, Podstawowe wolności, prawa i obowiąz-
ki człowieka, [w:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne Lublin 1997, s. 175.

6 Postanowienie TK z 27 listopada 2006 r., K 44/05. Na temat praw podmiotowych i publicznych praw 
podmiotowych zob. W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Zakamycze 2002.

7 K. Wojtyczek, Konstytucyjny status jednostki w państwie polskim, [w:] P. Sarnecki (red.), Prawo konsty-
tucyjne RP, Warszawa 2008, s. 93.

8 Trybunał Konstytucyjny wskazywał jednocześnie, że „Nie jest jednak tak, iżby ustrojodawca, który tak 
całościowo uregulował bezpośrednio w samej Konstytucji zakres i granice tego prawa, wyłączył dopusz-
czalność i potrzebę uzupełniających regulacji ustawowych w tej materii. Mimo bowiem stosunkowo wy-
czerpującego unormowania bezpośrednio w Konstytucji prawa obywateli do dostępu do informacji za-
równo jeśli chodzi o zakres podmiotów obowiązanych zapewnić ten dostęp, jak i treść owych informacji, 
nie można wykluczyć, iż i w tym zakresie zachodzi konieczność doprecyzowania – «dookreślenia» za-
równo cech i zakresu podmiotów obowiązanych do udzielenia informacji, jak i samej treści tej informacji 
i sposobu jej pozyskiwania” – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 marca 2006 r., K 17/05.
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W przypadku natomiast prawa petycji zdefiniowanie roszczenia wydaje się nieco 
bardziej skomplikowane. Z treści art. 63 Konstytucji RP wynika, że z prawa takiego 
może skorzystać każdy, a więc nie tylko obywatel, ale również inna osoba (nie można 
wykluczyć też, że uprawnionym jest osoba prawna i inne podmioty prawa), która dzia-
łając w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą może skierować 
konkretne wystąpienie do organów władzy publicznej, organizacji i instytucji społecz-
nych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administra-
cji publicznej (podmiot uprawniony i podmiot zobowiązany). O ile w przypadku konsty-
tucyjnej regulacji prawa dostępu do informacji publicznej wprost wskazuje się, że celem 
jego realizacji jest uzyskanie informacji o działalności9, o tyle w przypadku prawa pety-
cji brak jest zdefiniowania, do czego ma prowadzić takie wystąpienie10. Mając ten fakt 
na względzie, możliwość bezpośredniego stosowania art. 63 Konstytucji RP musi napo-
tkać na daleko idące przeszkody. Taką przeszkodą jest nie tylko brak odpowiednio spre-
cyzowanego pojęcia „wystąpienia”, ale w dalszej kolejności trybu (procedury) jego pod-
jęcia przez zobowiązanego oraz istoty ewentualnego rozpatrzenia. W szczególności 
widoczny staje się też brak ustawowo zdefiniowanych ograniczeń zarówno w zakresie 
realizacji tego konstytucyjnego prawa, jak i relacji prawa petycji względem innych gwa-
rantowanych prawnie środków prawnych (w tym związanych z nimi procedur), z któ-
rych może korzystać zainteresowany podmiot. Elementy te powinny oczywiście zostać 
każdorazowo sprecyzowane w drodze ustawowej. Mając na względzie, że przez blisko 
dwie dekady od czasu uchwalenia Konstytucji RP regulacji poddane były przepisom 
Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.)11 w zasadzie utożsamiającego 
petycje z skargą i wnioskiem12, trudno było uznać takie rozwiązanie za właściwe i po-
twierdzające odrębność podmiotowego prawa petycji13.

9 Co i tak nie wpływało w istotny sposób na skuteczność bezpośredniego powoływania się na art. 61 Kon-
stytucji RP, zob. szerzej: M. Jabłoński, Udostępnienie przetworzonej informacji publicznej, Wrocław 
2015, s. 48 i n.

10 Zob. na temat możliwości bezpośredniego stosowania art. 63 Konstytucji RP, E. Wójcicka, Prawo petycji 
w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015, s. 278 i n.

11 Ustawa z 14 czerwca 1960 r. K.p.a. t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.
12 Zmiana treści art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie z dniem 1 stycznia 

1999 r. w następstwie uchwalenia ustawy z 29 grudnia 1998 r., o zmianie niektórych ustaw w związku 
z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa, Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126.

13 Na temat potrzeby wprowadzenia odrębnej regulacji zob. M. Florczak-Wątor, O potrzebie ustawowego 
uregulowania trybu rozpoznawania petycji, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii 
Sejmu”, 2013, nr 2, s. 3 i n. Analiza regulacji konstytucyjnej zob. A. Rytel-Warzocha, op. cit., s. 16 i n.
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Ustawowa konkretyzacja prawa dostępu do informacji 2. 
publicznej

Pomijając szerszą analizę postanowień konstytucyjnych14, warto skoncentrować 
się nad podjęciem próby ustalenia relacji, do jakiej dochodzi na płaszczyźnie realizacji 
prawa dostępu do informacji publicznej i prawa petycji w związku z ich ustawową kon-
kretyzacją. Mając na względzie wcześniejsze skonkretyzowanie zasad i trybu realizacji 
prawa dostępu do informacji publicznej, uzasadnione jest w pierwszym rzędzie zapre-
zentowanie istoty i charakteru rozwiązań (a także efektów ich stosowania, które ukształ-
towane zostały w ponaddziesięcioletniej praktyce) uchwalonej 6 września 2001 r.15 usta-
wy o dostępie do informacji publicznej (dalej u.d.i.p.).

Cechą szczególną tej regulacji jest to, że ustawodawca maksymalnie starał się od-
formalizować procedurę udostępniania informacji publicznej i jednocześnie nadać jej 
charakter autonomiczny, w istotny sposób ograniczając konieczność odwoływania się 
do przepisów k.p.a. W efekcie tego zabiegu, o ile nie zachodzi konieczność wydania 
decyzji, przepisy procedury administracyjnej w ogóle nie będą stosowane16. Nie udało 
się jednak jasno i czytelnie określić relacji między u.d.i.p. a innymi regulacjami ustawo-
wymi konkretyzującymi odrębnie zasady i tryb udostępniania informacji publicznej. 
Z jednej bowiem strony, utrwaliło się rozwiązanie, zgodnie z którym istnienie takich 
procedur ustawowych oznacza niemożność oparcia udostępnienia informacji publicz-
nych na podstawie u.d.i.p.17, z drugiej zaś – jak podkreśla to Trybunał Konstytucyjny – 
rozwiązanie takie „oznacza odwrócenie na poziomie regulacji ustaw zwykłych hierar-
chii wynikającej z regulacji konstytucyjnej”, której skutkiem jest subsydiaryzacja ustawy 
o dostępie do informacji publicznej, a więc pozbawienie jej „zdolności twórczego po-
rządkowania ustawodawstwa i dostosowywania go do wymagań konstytucji”18. Skut-
kiem przyjęcia takiej regulacji jest więc przyznanie u.d.i.p. roli wyłącznie pomocniczej 

14 W zakresie prawa dostępu do informacji publicznej zob. szerzej: M. Jabłoński, Udostępnianie informacji 
publicznej w formie wglądu do dokumentu, Wrocław 2013, s. 15–54; w zakresie prawa petycji zob. 
E. Wójcicka, Prawo…, op. cit., s. 129 i n.

15 Dz. U. z 2001 r., t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2002 r., przy 
czym jako ostatnie z dniem 1 stycznia 2005 r. weszły w życie przepisy dotyczące regulacji zawartej 
w art. 6 ust. 1 pkt 5, tj. dotyczące majątku publicznego.

16 Sytuacja ta nie zmieniła się po nowelizacji ustawy z dnia 16 września 2011 r., Dz. U. Nr 204, poz. 1195. 
Nowe zasady, według których w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego, dotyczą tylko procedury rozpatrywania wniosku o ponowne wykorzystywanie infor-
macji. Nowelizacja weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 29 grudnia 2011 r., 
z wyjątkiem przepisów dotyczących centralnego repozytorium informacji publicznej. Te ostatnie weszły 
w życie 29 września 2012 r.

17 Zob. w szczególności uchwałę NSA z dnia 9 grudnia 2013 r., I OPS 8/13.
18 Wyrok TK z dnia 15 października 2009 r., K 26/08 z odwołaniem się do opracowania: A. Goszczyński, 

A. Rzepliński, Dostęp bez dostępu. Nowa ustawa nie umożliwia obywatelom uzyskiwania urzędowych 
informacji, „Rzeczpospolita” z 9 sierpnia 2001 r.
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i, co za tym idzie, modyfikacja modelowego systemu, który w obecnej postaci zostaje 
odwrócony, tzn. „w ramach mechanizmu, jaki łącznie tworzą Konstytucja i ustawy zwy-
kle, określające stosunek zasady i jej ograniczeń, inaczej ujmuje się relację zasada – wy-
jątek w samej Konstytucji (art. 61), a inaczej na poziomie ustawodawstwa zwykłego”19.

Ustawodawca w treści art. 1 ust. 1 u.d.i.p. wskazał, że pod pojęciem informacji pu-
blicznej rozumie się każdą informację dotyczącą „sprawy publicznej”20. Ustawa w żad-
nym innym postanowieniu nie wskazuje na rozumienie owej „sprawy publicznej”21, od-
wołując się w art. 6 ust. 1 u.d.i.p. jedynie do tzw. kierunkowego katalogu informacji 
publicznych22. Nie ma on charakteru zamkniętego i w żadnym razie nie może być uznany 
za wyczerpujący, podobnie jak określenie podmiotu zobowiązanego do udostępniania 
informacji publicznej (art. 4 ust. 1 u.d.i.p.). Użyty we wskazanych przepisach zwrot 
„w szczególności” wskazuje, że wymienione źródła informacji, jak również podmioty 
zobowiązane, mają jedynie przykładowy charakter i w żadnym razie nie mogą być trak-
towane jako jedynie istniejące23.

Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że zobowiązanym są nie tylko organy wła-
dzy publicznej, ale również:

organy samorządów gospodarczych i zawodowych; –
podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa; –

19 Ta kwestia – niewątpliwie wkraczająca w problematykę konstytucyjną i dotykająca problemu, któremu 
przeciwdziałanie skłoniło Rzecznika do wystąpienia z wnioskiem, nie była jednak objęta zaskarżeniem 
i dlatego Trybunał nie zajął się nią szczegółowo, zob. wyrok TK z dnia 15 października 2009 r., 
K 26/08.

20 Szerzej na temat informacji publicznej zob. M. Bernaczyk, Prawo do informacji publicznej w Polsce i na 
świecie, Warszawa 2014, s. 305 i n.

21 Mimo upływu lat w dalszym ciągu aktualny pozostaje pogląd M. Jaśkowskiej, według której zdefiniowa-
nie tego, czym jest informacja publiczna, jak i określenie procesu jej udostępniania, jest bardzo lakonicz-
ne, zob. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego, Toruń 2002, s. 22–23.

22 „Wyliczenie informacji publicznych podlegających udostępnieniu ma jedynie przykładowy charakter, 
nie stanowi zatem podstawy do zawężającej interpretacji tego pojęcia, a w konsekwencji zawężania zna-
czenia pojęcia «zadania publicznego» w prawodawstwie” – wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 
2007 r., IV SA/Wa 715/07; jak również wyrok NSA z dnia 12 grudnia 2006 r., I OSK 123/06, w którym 
wskazuje się, iż „Informacją publiczną w świetle przepisów art. 1 i 6 ustawy jest każda informacja 
o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy” i co za tym idzie: 
„Podkreślić należy, że art. 1 powołanej ustawy wprowadza ogólną zasadę uznającą każdą informację 
o sprawach publicznych za podlegającą udostępnieniu w trybie przewidzianym ustawą. Natomiast art. 6 
ustawy jedynie egzemplifikuje kategorie informacji publicznej podlegającej udostępnieniu, nie tworząc 
zamkniętego katalogu, a tym samym definicji tego pojęcia”.

23 Szerzej na ten temat: M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, 
Wrocław 2002, s. 17 i n.; M. Bernaczyk, M. Jabłoński, K. Wygoda, Biuletyn Informacji Publicznej. In-
formatyzacja administracji, Wrocław 2005, s. 47–77. Brak bardziej czytelnego zdefiniowania pojęcia 
„sprawa publiczna” doprowadził (i w dalszym ciągu ma miejsce) do powstania wielu sporów interpreta-
cyjnych na płaszczyźnie identyfikacji przedmiotu informacji publicznej.



324

Mariusz Jabłoński

podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorzą- –
du terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki orga-
nizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonu- –
ją zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, 
w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu 
gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu prze-
pisów o ochronie konkurencji i konsumentów;
organizacje związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy  –
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, oraz 
partie polityczne24 (art. 4 ust. 1 i 2 u.d.i.p.).

Widać więc wyraźnie, że ustawodawca inaczej niż ustrojodawca określił sposób 
definiowania zobowiązanego do udostępniania informacji publicznych. Rozszerzył pod-
miotowy krąg zobowiązanych, odwołując się w zasadzie do koncepcji otwartego sposo-
bu identyfikacji, uznając, że faktyczne uczestniczenie określonej osoby oraz jednostki 
organizacyjnej (nawet takiej, która nie jest podmiotem prawa publicznego) w procesie 
realizacji (bądź współuczestnictwa) władztwa publicznoprawnego, jeżeli wiąże się ono 
wyłącznie z realizacją zadania publicznego (bądź tylko korzystania z majątku publicz-
nego), może stać się przesłanką powstania po stronie takiego podmiotu obowiązku udo-
stępniania informacji publicznej25. W zasadzie charakter rozwiązań przyjętych w art. 4 
ust. 1 i 2 u.d.i.p. sprzyja interpretacji, zgodnie z którą istotne znaczenie ma również 
określenie celu działalności określonego zobowiązanego. Uwaga ta dotyczy faktu dodat-
kowego wyodrębnienia nie tylko reprezentatywnych związków zawodowych i praco-
dawców oraz partii politycznych, ale i innych podmiotów, które nie są wymienione 
wprost, lecz będą mogły być zaklasyfikowane na podstawie kryterium wskazanego 
w art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., właśnie w związku z tym, że ich działalność mieścić się 
będzie w zakresie realizacji celu publicznego26.

24 Art. 4 ust. 2 u.d.i.p. zmieniony przez art. 63 ustawy z 25 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 
instytucjach dialogu społecznego (wchodzi w życie 11 września 2015 r.), DZ. U. poz. 1240.

25 Zgodzić należy się z poglądem, zgodnie z którym u.d.i.p. w „nowy” sposób definiuje zobowiązanego, 
zob. A. Błaszczyńska, Zakres podmiotowy prawa do informacji publicznej, „Przegląd Prawa Publiczne-
go”, 2010, nr 6, s. 50–51.

26 Podobne rozwiązania przyjęły organy sądowe w zakresie uznania Polskiego Związku Działkowców za 
podmiot dysponujący majątkiem publicznym, ze względu na fakt ustawowego uznania ogródków dział-
kowych za urządzenia użyteczności publicznej. Ten fakt wystarczył już do stwierdzenia, że Związek 
należy do kręgu podmiotów objętych przepisem art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., a tym samym jest obowiązany 
do udostępnienia na żądanie zainteresowanego informacji publicznej znajdującej się w ich posiadaniu – 
wyrok NSA z dnia 26 listopada 2002 r. SAB/Kr 69/02; por. też uzasadnienie dotyczące uznania za zobo-
wiązanego stowarzyszenia – wyrok NSA z dnia 12 września 2003 r., II SAB 91/03; wyrok WSA z dnia 
4 sierpnia 2005 r., II SAB/Wa 80/05, w którym za przesłankę uznania za zobowiązanego uznane zostało 
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Inaczej niż w regulacji konstytucyjnej w u.d.i.p. zdefiniowano uprawnionego do 
uzyskania informacji publicznej. Ustawodawca do jego zdefiniowania posłużył się bo-
wiem zwrotem „każdy”. W tym zakresie dokonał więc rozszerzenia podmiotu upraw-
nionego, obejmując nim nie tylko osoby będące obywatelami polskimi, ale również cu-
dzoziemców, osoby prawne i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej27. 
W tym też zakresie mamy do czynienia z rozszerzeniem konstytucyjnie sprecyzowane-
go podmiotu uprawnionego, co niewątpliwie oznacza, że regulacja ustawowa swym 
zakresem podmiotowym (co do sprecyzowania podmiotu uprawnionego) wychodzi 
poza zakres prawa dostępu do informacji publicznej, które zostało sprecyzowane w sa-
mej Konstytucji.

Zakres realizacji prawa jest również nieco inny niż wynikałoby to z treści art. 61 
Konstytucji. Ustawodawca zastosował bowiem swoiste rozwiązanie polegające na roz-
różnieniu sposobu i zakresu realizacji prawa do uzyskania informacji publicznej. Widać to 
szczególnie wtedy, gdy opierając się na treści ustawy, wyodrębni się konkretne uprawnie-
nia przysługujące występującemu o informację. Do ich katalogu zalicza się prawo do:

uzyskania informacji publicznej (art. 3 ust. 1 pkt 1 zd. 1 u.d.i.p.); –
uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczegól- –
nie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 zd. 1 u.d.i.p.);
wglądu do dokumentu urzędowego (art. 3 ust. 1 pkt 2 u.d.i.p.); –
dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących  –
z powszechnych wyborów (art. 3 ust. 1 pkt 3 u.d.i.p. w związku z art. 18 u.d.i.p.);
niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zwierającej aktualną wiedzę  –
o sprawach publicznych (art. 3 ust. 2 u.d.i.p.).

Katalog ten nie byłby pełny w sytuacji pominięcia poszczególnych uprawnień 
wnioskodawcy bezpośrednio z nimi związanych i determinujących procedurę udostęp-
niania informacji publicznej. Z tego też powodu konieczne jest uwzględnienie pozosta-
łych rozwiązań tej ustawy. Na ich podstawie wyróżnić należy kolejne uprawnienia, 
a w szczególności prawo do:

uzyskania kompleksowego i permanentnego (trwającego cały czas) dostępu do  –
informacji publicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (art. 8 
u.d.i.p.);
kopiowania informacji publicznej (art. 12 ust. 2 pkt 1 u.d.i.p.); –

dysponowanie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warsza-
wie środkami publicznymi.

27 W orzecznictwie potwierdza się, iż pod pojęciem „każdego” należy rozumieć „zarówno osoby fizyczne, 
osoby prawne, jak i jednostki i organizacyjne, niemające osobowości prawnej, np. organizacje społeczne, 
np.: wyrok WSA z dnia 11 lutego 2004 r., II SAB 391/03; oczywiście w przypadku osób prawnych i in-
nych podmiotów musi istnieć odpowiednia reprezentacja, zob. wyrok NSA z dnia 19 września 2007 r., 
I OSK 1680/06.
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uzyskania wydruku informacji publicznej (art. 12 ust. 2 pkt 1 u.d.i.p.); –
żądania przesłania informacji publicznej (art. 12 ust. 2 pkt 2 u.d.i.p.); –
żądania przekształcenia informacji publicznej na odpowiedni, powszechnie sto- –
sowany nośnik informacji (art. 12 ust. 2 pkt 2 u.d.i.p.);
bezpłatnego uzyskania dostępu do informacji publicznej, z wyjątkiem sytuacji,  –
w której zobowiązany w związku ze wskazanym we wniosku sposobem lub ko-
niecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku musi po-
nieść koszty dodatkowe (art. 7 ust. 2 w związku z art. 15 u.d.i.p.);
uzyskania informacji publicznej bez zbędnej zwłoki (art. 13 ust. 1 u.d.i.p.); –
uzyskania informacji w terminie ustawowym nawet wtedy, gdy powstanie ko- –
nieczność uiszczenia opłaty za tzw. koszty dodatkowego wytworzenia informa-
cji (art. 15 u.d.i.p.);
odwołania się od decyzji o odmowie udostępnienia informacji (art. 16 u.d.i.p.); –
złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od rozstrzygnięć podmiotów  –
obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy pu-
blicznej (art. 17 ust. 2 u.d.i.p.);
wglądu do protokołów lub stenogramów obrad kolegialnych organów władzy  –
publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, chyba że sporządzą i udo-
stępnią materiały audiowizualne lub teleinformatyczne rejestrujące w pełni te 
obrady (art. 19 u.d.i.p.);
wglądu do protokołów lub stenogramów obrad kolegialnych organów jednostek  –
pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego i ich kolegialnych organów 
pomocniczych, chyba że sporządzą i udostępnią materiały audiowizualne lub te-
leinformatyczne rejestrujące w pełni te obrady (art. 20 u.d.i.p.)28;
szybkiego rozpatrzenia skargi w trybie ustawy – Prawo o postępowaniu przed  –
sądami administracyjnymi (art. 21 u.d.i.p.);
wystąpienia do sądu (art. 22 u.d.i.p.). –

Zakres tych uprawnień jest szeroki i nieustannie się zmienia. Najważniejszą zmianą 
jest wprowadzenie możliwości wystąpienia przez wnioskodawcę z żądaniem udostępnie-
nia przez zobowiązanego informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania29. 

28 Na ten temat zob.: M. Bernaczyk, op. cit., s. 438–440.
29 Wprowadzenie nowej regulacji nie zmienia – poza wprowadzeniem nowej tajemnicy art. 5 1a – zasad 

dostępu do informacji publicznej i samej definicji i charakteru dokumentu. Niewątpliwie spowoduje 
jednak szereg komplikacji na tle samego odróżnienia wniosków przez adresata żądania. Ma to szcze-
gólne znaczenie przy uwzględnieniu odmiennych zasad zachowania zobowiązanego przy rozpatrywa-
niu wniosku o udostępnienie informacji w celu jej ponownego wykorzystania, odmiennej procedury 
i wielu elementów nie mniej istotnych jak choćby możliwości pobierania opłaty przez zobowiązanego. 
Zob. art. 23a–23i ustawy z dnia 16 września 2011 r., Dz. U. Nr 204, poz. 1195. Warto zauważyć, że 6 
października 2011 r. Prezydent RP zaskarżył nowelizację ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Jego 
wątpliwości wzbudziły kwestie art. 1 pkt 4 lit. a w zakresie, w jakim dodaje ust. 1a w art. 5 ustawy 
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Regulacja ta wprowadziła nowe procedury, które koncentrują się na sprecyzowaniu 
zasad:

bezwnioskowego sposobu pozyskania informacji publicznej zamieszczonej  –
w centralnym repozytorium w celu jej ponownego wykorzystania (art. 23 g ust. 1 
pkt 3 w związku z art. 9 a i 9 b u.d.i.p.)30;
bezwnioskowego sposobu pozyskania informacji publicznej zamieszczonej na  –
stronie podmiotowej BIP w celu jej ponownego wykorzystania (art. 23 g ust. 1 
pkt 1 u.d.i.p.);
ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej w inny sposób  –
niż w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 23 g ust. 1 pkt 3 u.d.i.p.);
wnioskowej procedury, w drodze której następuje udostępnienie informacji pu- –
blicznej w celu jej ponownego wykorzystania (por. art. 23 b i n. u.d.i.p.); jak 
również w sytuacji konieczności odmiennego niż ma to miejsce w BIP lub cen-
tralnym repozytorium zdefiniowania sposobu i warunków ponownego jej wyko-
rzystania (art. 23 g ust. 1 pkt 4 w związku z ust. 2 pkt 1 i 2 u.d.i.p.)31.

Dla pełnego zobrazowania prawa dostępu do informacji publicznej istotne staje się 
podkreślenie dalece odformalizowanego sposobu jego realizacji.

Po pierwsze, występujący nie musi wykazywać interesu prawnego lub faktyczne-
go. Zobowiązany nie może więc dokonywać weryfikacji zasadności wystąpienia o udo-
stępnienie informacji publicznej, badając, czy konkretny podmiot interesem takim się 
legitymuje. W istocie więc, realizacja prawa dostępu do informacji publicznej służy in-
teresowi publicznemu. Interes ten uzasadnia zagwarantowanie każdemu zainteresowa-
nemu szerokiego dostępu do informacji publicznej, co ma jednocześnie na celu respek-
towanie zasady jawności i transparentności państwa. W takim ujęciu, to właśnie 
poszanowanie tak rozumianego interesu, stało się uzasadnieniem wprowadzenia prawa 
dostępu do informacji publicznej jako publicznego prawa podmiotowego w Konstytucji 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 1 pkt 4 lit. b w zakresie, w jakim 
nadaje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy z art. 118 ust. 1 oraz art. 121 ust. 2 Konstytucji RP, czyli 
naruszeniem trybu ustawodawczego.

30 Na temat Centralnego Repozytorium Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 marca 2014, w sprawie Cen-
tralnego Repozytorium Informacji Publicznej, Dz. U. 2014, poz. 361 oraz rozporządzenie Ministra Ad-
ministracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014 r., w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udo-
stępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, Dz. U. z 2014 r., poz. 491.

31 Kolejna zmiana wynika z konieczności zmiany przepisów dyrektywy 2003/98/WE w sprawie ponowne-
go wykorzystania informacji sektora publicznego. Zmiana ta została przyjęta 21 czerwca 2013 r. przez 
Radę Unii Europejskiej (dyrektywa 2013/37/UE) – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/EU w sprawie ponownego wyko-
rzystywania informacji sektora publicznego (Dz. U. UE L 175/1). Jej implementacja w porządku krajo-
wym powinna nastąpić do 18 lipca 2015 r. (terminu tego nie udało się dotrzymać). Zmiana ta ma istotne 
znaczenie z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania archiwów publicznych, fundamentalne w za-
kresie określenia relacji między wykorzystaniem zasobu archiwalnego a przepisami ustawy o dostępie 
do informacji publicznej kształtującymi mechanizmy ponownego wykorzystania informacji publicznej.
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RP32, a następnie do jego dalszego sprecyzowania w u.d.i.p. Interes taki jest również 
podstawą ukształtowania takiego, a nie innego modelu sposobu realizacji tego prawa. 
Jednocześnie należy przyjąć, że właśnie w celu realizacji tego interesu zrezygnowano 
z istotnej formalizacji postępowania nakierowanego na udostępnienie informacji, ogra-
niczono ochronę prywatności osób pełniących funkcję publiczną, a także zobligowano 
szereg podmiotów niebędących organami publicznymi do wykonywania obowiązków 
informacyjnych wynikających z u.d.i.p. (art. 4 ust. 1 i 2 u.d.i.p.). Rozwiązanie takie jest 
równoznaczne z tym, że wystąpienie z wnioskiem, a w konsekwencji otrzymanie kon-
kretnej informacji, w identycznym stopniu służyć może zarówno samemu występujące-
mu, osobie trzeciej, określonej społeczności (np. mieszkańcom, wspólnocie mieszkań-
ców, członkom stowarzyszenia itd.), jak i ogółowi obywateli, szczególnie jeżeli weźmie 
się pod uwagę, że po uzyskaniu takiej informacji można ją swobodnie rozpowszechniać 
(art. 2 a ust. 2 u.d.i.p.).

Po drugie, nie istnieje żaden normatywny wzorzec wniosku o udostępnienie infor-
macji publicznej (w odróżnieniu od wniosku w sprawie udostępnienia informacji publicz-
nej w celu jej ponownego wykorzystania)33. Wolą ustawodawcy – tak się przynajmniej 
wydaje – było stworzenie w zasadzie nieskrępowanego i jak najbardziej odformalizowa-
nego dostępu do informacji publicznej. Konsekwencją takiego podejścia musi być dąże-
nie do zadośćuczynienia każdemu wnioskowi (także elektronicznemu niespełniającemu 
wymogów określonych w k.p.a.) nakierowanemu na udostępnienie informacji publicznej, 
nawet jeżeli w jego treści brak jest bezpośredniego odwołania się do postanowień u.d.i.p., 
ale wynika z niej, że zainteresowanemu chodzi o uzyskanie informacji publicznej34.

O specyfice u.d.i.p. przekonuje jednak inna sytuacja, w której wniosek zostaje skie-
rowany pisemnie, ale nie zawiera oznaczenia tego, kto występuje, i sprowadza się do 
krótkiego sprecyzowania sposobu i formy udostępnienia (np. ksero dokumentów pozo-
stawione na portierni, przy wejściu do budynku, w którym znajduje się siedziba zobo-
wiązanego). Na gruncie k.p.a. wniosek taki nie mógłby zostać rozpoznany ze względu na 
jego braki formalne, których nie można byłoby uzupełnić35. Na gruncie u.d.i.p. odwoła-
nie się do tego samego rozwiązania wcale nie musi (a w zasadzie nie może) być automa-
tyczne. Jeżeli bowiem udostępnienie dotyczy informacji publicznej, ma być bezpłatne, 

32 Zob. szerzej: M. Jabłoński, Udostępnienie informacji publicznej w formie wglądu…, op. cit., s. 27 i n.
33 Zob. M. Jabłoński, Udostępnienie informacji publicznej w formie wglądu…, op. cit., s. 105 i n.
34 NSA wielokrotnie potwierdzał, że „Wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą 

formę, o ile wynika z niego w sposób jasny, co jest przedmiotem wniosku. Wniosek taki wszczyna po-
stępowanie w sprawie, ale na tym etapie nie mają jeszcze zastosowania przepisy k.p.a. [...] Za pisemny 
wniosek o udzielenie informacji publicznej uznawać należy również przesłanie zapytania pocztą elektro-
niczną i to nawet gdy do jej autoryzacji nie zostanie użyty podpis elektroniczny”, wyrok NSA z dnia 
16 marca 2009 r., I OSK 1277/08.

35 Wniosek taki, jeżeli nie zawierałby adresu wnoszącego, pozostawiony zostałby bez rozpoznania – art. 64 
§ 1 k.p.a.
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oderwane od konieczności wykazania przez zainteresowanego interesu prawnego i fak-
tycznego, to realizacja obowiązku powinna następować nawet wtedy, gdy nie jest znana 
osoba występującego.

W zasadzie rozwiązanie takie jest do przyjęcia, ale z wyjątkiem sytuacji, w których 
konieczne staje się podjęcie przez zobowiązanego „dialogu” z wnioskodawcą. Ma to 
miejsce w sytuacjach określonych w art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, 15 ust. 2 u.d.i.p., czy 
wreszcie wtedy, gdy zachodzi konieczność wydania decyzji o odmowie udostępnienia 
informacji publicznej. Instytucja powiadomienia, czy dostarczenia decyzji musi dla swej 
skuteczności wiązać się z konkretnym oznaczeniem występującego. Bez tych informacji 
zobowiązany nie ma możliwości zadośćuczynienia swoim obowiązkom wynikającym 
z u.d.i.p. Nie zwalnia go to z obowiązku zachowania należytej staranności, która w ta-
kim przypadku staje się wyznacznikiem oceny prawidłowości jego zachowania z punktu 
widzenia obowiązków określonych w u.d.i.p.

Po trzecie, wnioskodawca może występować z wnioskami do każdego zobowiąza-
nego z osobna. Wnioskodawca ma możliwość występowania z wnioskiem o udostępnie-
nie każdej informacji, która dotyczy sprawy publicznej. Nie musi nawet wiedzieć, czy 
rzeczywiście zobowiązany dysponuje określoną informacją.

Po czwarte, przedmiotem udostępnienia informacji publicznej przez konkretnego 
zobowiązanego może być każda posiadana przez niego informacja dotycząca sprawy 
publicznej niezależnie od tego, kto ją wytworzył (art. 4 ust. 3 u.d.i.p.). W takim ujęciu 
nie ma znaczenia, czy i kto taką informację (dokument) przygotował i nadał oficjalny 
charakter, ważne jest jedynie stwierdzenie przez adresata żądania, że dysponuje on od-
powiednimi danymi (dokumentami), o które występuje zainteresowany. W takim ujęciu 
udostępniana może być informacja, która nie musi wprost wiązać się z realizacją zadań 
(kompetencji) ustawowych przez konkretnego zobowiązanego. Pozytywne wywiązanie 
się z obowiązku informacyjnego przez zobowiązanego oznacza przekazanie pewnego 
zasobu informacyjnego, o który występował zainteresowany. Nie oznacza to jednak, że 
nie jest informacją – i to informacją publiczną – informacja o tym, że organ (podmiot 
publiczny), do którego zainteresowany występuje z wnioskiem o udostępnienie informa-
cji publicznej, jej nie posiada. Wręcz przeciwnie, w wielu sytuacjach taka informacja 
przyjmująca postać zawiadomienia o braku posiadania żądanej informacji jest elemen-
tem weryfikacji stanu posiadania pod kątem realizacji obowiązków informacyjnych 
przez zobowiązanego. Ma ona na celu stwierdzenie, czy konkretny zobowiązany dyspo-
nuje wymaganą przez przepisy prawa informacją, dokumentem, czy zbiorem dokumen-
tów. Służy też (np. w zakresie weryfikacji prawidłowości i terminowości działań podej-
mowanych przez zobowiązanego) ustaleniu, czy zachowane zostały wszystkie wymogi 
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proceduralne dojścia do skutku określonych czynności i działań wymaganych przez 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Po piąte, co do zasady36, udostępniana jest informacja dotycząca faktów, tzn. o pew-
nym stanie faktycznym, dotyczącym w szerokim tego słowa znaczeniu działalności zo-
bowiązanego. Potencjalnie mogą to jednak być również informacje o planowaniu podję-
cia określonych działań przez organ (podmiot) zobowiązany, o ile przyjmuje już 
określoną (sformalizowaną) postać (zlecenie sporządzenia projektu, przygotowywanie 
pism procesowych, zamówienie ekspertyzy itd.). Można więc przyjąć, że w szerokim 
ujęciu żądanie udostępnienia informacji publicznej może dotyczyć udzielenia odpowie-
dzi na pytanie „o określone fakty, o stan określonych zjawisk” na dzień zadania pytania 
lub nawet datę udostępnienia informacji37. Udzielenie informacji może też w związku 
z tym przybierać postać potwierdzenia bądź negacji podjęcia określonych działań i w ta-
kim ujęciu nie polega na udostępnieniu treści dokumentu, a jedynie na przekazaniu in-
formacji.

Po szóste wreszcie należy pamiętać, że wnioskodawca może skutecznie wystąpić 
do zobowiązanego z żądaniem udostępnienia mu informacji przetworzonej. Nawet jeże-
li przyjmie się jedynie wąskie rozumienie tego prawa38, które sprowadza się do stwier-
dzenia, iż przetworzenie informacji publicznej polega na przygotowaniu takiej informa-
cji, która w momencie złożenia wniosku nie istnieje, a jej wytworzenie wymaga 
twórczego i analitycznego działania zobowiązanego (jego pracowników), polegającego 
w tym przypadku na stworzeniu informacji w oparciu na kryteriach i metodach wskaza-
nych przez wnioskodawcę39, na podstawie posiadanych przez zobowiązanego danych 
(informacji prostych)40 – to oczywiste staje się, że mamy do czynienia z bardzo istotnym 
instrumentem prawnym, którego efektem jest przygotowanie i dostarczenie wniosko-
dawcy konkretnego dokumentu (informacji) o indywidualnie zdefiniowanych elemen-
tach składowych.

36 Zgodnie bowiem z treścią art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i b. udostępnieniu podlega informacja publiczna, 
w szczególności o zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, a także o projekto-
waniu aktów normatywnych.

37 Por. wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2009 r., I OSK 89/09.
38 Na temat szerokiej koncepcji zob. M. Jabłoński, Udostępnienie przetworzonej…, op. cit., s. 131 i n.
39 P. Fajgielski, Informacja w administracji publicznej. Prawne aspekty gromadzenia, udostępniania 

i ochrony, Wrocław 2007, s. 85–86; por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 lipca 2010 r., II SA/Wa 
1942/09; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2013 r. II SAB/Po 7/13; wyrok NSA z dnia 26 listo-
pada 2013 r., I OSK 1639/13 z odwołaniem się do wcześniejszego orzeczenia WSA w Krakowie z dnia 
30 stycznia 2009 r., II SA/Kr 1258/08.

40 Jednocześnie należy przy tym podkreślić, że działanie takie będzie następstwem ustalenia, że wytworze-
nie takiej informacji uzasadnione jest szczególnie istotnym interesem publicznym. Istnienie takiego inte-
resu należy do kompetencji zobowiązanego. W razie stwierdzenia braku w sprawie udostępnienia szcze-
gólnie istotnego interesu publicznego konieczne staje się wydanie decyzji wraz z uzasadnieniem – zob. 
szerzej: M. Jabłoński, Udostępnienie przetworzonej…, op. cit., s. 131 i n.
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Mając na względzie powyższe, należy przyjąć, że realizacja prawa dostępu do in-
formacji publicznej jest jednym z najbardziej proobywatelskich rozwiązań istniejących 
w naszym porządku prawnym. Jej postanowienia prowadzą do swoistego odwrócenia 
ról, ze względu na daleko idące uprzywilejowanie występującego, który nie musi znać 
(a co ważniejsze przestrzegać) enumeratywnie zdefiniowanych wymogów procedural-
nych (brak normatywnych wzorców i wymogów), ma możliwość powtarzania swoich 
wystąpień, uzyskuje informację bezpłatnie (a nawet gdyby zaszła konieczność poniesie-
nia opłaty za koszty dodatkowe, to nie można uzależnić udostępnienia informacji od 
wcześniejszej jej zapłaty – por. art. 15 ust. 2 u.d.i.p.), a przede wszystkim – co wynika 
z praktyki stosowania przepisów u.d.i.p. – wie, że na informację publiczną składa się 
suma wszystkich informacji związanych z dokumentacją znajdującą się w posiadaniu 
zobowiązanego, czyli: wystąpienia, oceny dokonywane „przez organy władzy publicz-
nej, niezależnie, do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą”, a na-
wet fakty i zdarzenia towarzyszące działalności zobowiązanego41. Informację publiczną 
w takim ujęciu stanowi więc „treść dokumentów urzędowych, wystąpień i ocen dokony-
wanych przez organy władzy publicznej, niezależnie, do jakiego podmiotu są one kiero-
wane i jakiej sprawy dotyczą [...]”42, a więc każdy dokument,	wykorzystywany przez 
organ „do zrealizowania powierzonych prawem zadań”43.

Ustawowa konkretyzacja prawa petycji i jego relacje z prawem 3. 
dostępu do informacji publicznej

W przypadku prawa petycji ustrojodawca podobnie jak ma to miejsce w przypadku 
prawa z art. 61 Konstytucji wskazuje, że ustawa określi tryb rozpatrywania petycji (skarg 
i wniosków).

Oczywiście podmiotowy zakres tego prawa jest bardzo szeroki. Pojęcie „każdy” 
w tym przypadku oznacza niewątpliwie, że uprawnionym jest nie tylko osoba fizyczna, 
ale również osoby prawne i inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej prawa 
prywatnego (art. 2 ust. 1 u.p.). Węższy sposób niż ma to miejsce w przypadku prawa 
dostępu do informacji publicznej sprecyzowany został zobowiązany do przyjęcia pety-
cji i jej rozpatrzenia. Są to bowiem wyłącznie organy władzy publicznej, a ponadto tyl-
ko te organizacje lub instytucje społeczne, które wykonują zadania zlecone z zakresu 

41 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2004 r., II SAB 364/03; wyrok WSA w Warszawie z dnia 
7 maja 2007 r., II SA/Wa 130/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2008 r., II SA/Wa 721/08; 
czy wyrok NSA z dnia 27 stycznia 2012 r., I OSK 2130/11.

42 Por.: wyrok NSA z dnia 9 lutego 2007 r., I OSK 517/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 czerwca 
2007 r., II SAB/Wa 175/06; wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 maja 2007 r., II SA/Wa 130/07; wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r., II SAB/Wa 218/10.

43 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2007 r., II SAB/Wa 17/07.
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administracji publicznej. Należy przyjąć, że w przypadku tych drugich petycja może 
dotyczyć wystąpienia tylko w zakresie wykonywania takich zadań (a więc może być 
wniesiona wtedy, gdy proces ich realizacji jeszcze trwa). Zastanawiające jest jednocze-
śnie odmienne niż ma to miejsce w art. 4 ust. 1 pkt 1-4 u.d.i.p. skonkretyzowanie zobo-
wiązanego. Można się spodziewać, że już w niedalekiej przyszłości dojdzie do szeregu 
problemów interpretacyjnych w związku z samoidentyfikacją (najprawdopodobniej ne-
gatywną) określonych podmiotów w kontekście definiowania ich obowiązków w zakre-
sie przyjmowania i rozpatrywania petycji. W praktyce pojawiać się bowiem muszą da-
leko idące wątpliwości nie tylko na płaszczyźnie odróżnienia petycji od wniosków 
i skarg, ale w szczególności w zakresie ustalenia, czy rzeczywiście petycja dotyczy 
wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez konkretne or-
ganizacje i instytucje społeczne.

Istotne staje się jednocześnie zwrócenie uwagi na konieczność wykazania interesu 
(w szczególności zaś interesu publicznego) osoby wnoszącej petycję (lub podmiotu trze-
ciego, za zgodą którego petycja taka jest wnoszona), co w istotny sposób odróżnia prawo 
petycji od prawa dostępu do informacji publicznej. Samo pojęcie wystąpienia, jak już 
wcześniej wskazano, nie zostało w Konstytucji RP zdefiniowane44. Zakładając, że pety-
cja będzie służyć podniesieniu przez wnoszących określonych faktów (postulatów, pro-
pozycji konkretnego rozstrzygnięcia wraz z argumentacją, konieczności wraz z uzasad-
nieniem podjęcia określonych zmian)45, którego efektem ma być zmiana (modyfikacja, 
podjęcie lub zaprzestanie określonych działań/rozstrzygnięć) przez jej adresata określo-
nego stanu rzeczy46, ciekawie może kształtować się praktyka weryfikacji istnienia takie-
go interesu i to nie tylko przez organy władzy publicznej, ale w szczególności przez inne 
podmioty wskazane jako zobowiązane47.

Generalnie, interes publiczny identyfikuje się z pojęciem interesu ogółu, a w jesz-
cze szerszym znaczeniu z dobrem wspólnym48.	Mówiąc więc o interesie publicznym, 

44 W literaturze podnosi się, że jest to „najprostszy ze sformalizowanych sposobów komunikowania władzy 
poglądów społeczeństwa, będącego wszak teoretycznie suwerenem” – A. Ławniczak, Komentarz do 
art. 63 Konstytucji RP, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2014, s. 106.

45 Jak wskazuje na to B. Banaszak, „W państwach demokratycznych petycja ma swoje utrwalone znaczenie 
jako środek, za pomocą którego jednostka lub grupa osób zwraca się do organu władzy publicznej. Może 
ona zawierać elementy krytyki omawianych w niej zjawisk, propozycje zmian, reform, informacje mają-
ce spowodować podjęcie przez adresata działań pożądanych z punktu widzenia podmiotu zwracającego 
się do niego lub działań leżących w interesie osób trzecich lub w interesie społecznym” – B. Banaszak, 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 323.

46 Zob. szerzej: E. Wójcicka, Prawo petycji…, op. cit., s. 13 i n.
47 Warto byłoby też w sposób bardziej klarowny określić dopuszczalność występowania z petycją składaną 

w interesie własnym w sytuacji prowadzenia odrębnego postępowania, w którym występujący ma np. 
status strony.

48 Wyrok TK z dnia 27 stycznia 1999 r., K 1/98.
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myśli się o interesie wspólnoty, którą tworzą np. mieszkańcy osiedla, dzielnicy, jednost-
ki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiatu, województwa), czy obywatele (Rzecz-
pospolita Polska).

Interes publiczny należy więc identyfikować z interesem pewnego ogółu, sumy 
jednostek w odróżnieniu od interesu prywatnego, który zasadniczo utożsamia się z inte-
resem jednostkowym (czyli tylko tego, kto inicjuje określone postępowanie, czynności 
itd.). Pojęcie owego „ogółu” nie może być jednak generalizowane ze względu właśnie 
na to, że różne są metody i przesłanki jego wyodrębnienia. Nie zawsze pojęcie interesu 
publicznego musi być odnoszone do wszystkich mieszkańców danej jednostki samorzą-
dowej, czy też do wszystkich obywateli Polski (jak również osób zamieszkujących tery-
torium RP). Konieczne staje się bowiem uwzględnienie specyfiki konkretnej sprawy 
(w tym przypadku żądanej informacji) i jej odniesienie do istniejącej w danym miejscu 
i czasie sytuacji faktycznej.

Ustawodawca zdecydował się też na kierunkowe zdefiniowanie przedmiotu pety-
cji. Może to być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzy-
gnięcia 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. 2 ust. 3 u.p.).

Na tle takiego sposobu (choć w praktyce bardzo ogólnego i nie do końca pozwalają-
cego na odróżnienie petycji od wniosków składanych na podstawie k.p.a.) identyfikacji 
pojawia się istotny element potwierdzający odmienność prawa dostępu do informacji pu-
blicznej i prawa petycji49. O ile pierwsze z nich dotyczy jedynie uzyskania informacji, 
a więc niejako odwzorowania stanu wiedzy znajdującej się w posiadaniu zobowiązanego, 
o tyle w przypadku petycji intencją jest wystąpienie nakierowane na wywołanie skutku 
w postaci podjęcia konkretnych działań/rozstrzygnięć w zakresie spraw (sprawy) należą-
cej do zadań i kompetencji adresata petycji. W takim ujęciu petycja nie wiąże się z pozy-
skiwaniem informacji na temat sprawy publicznej w odniesieniu do stanu faktycznego 
istniejącego na dzień jej wniesienia, ale ma na celu wpłynięcie na adresata, aby ten zaini-
cjował (bądź zaprzestał) określone działania (praktykę) i w ich następstwie podjął kon-
kretne rozstrzygnięcie (dokonał ustalenia, przygotował projekt, zmienił dotychczasową 

49 Co nie oznacza, że w istotny sposób wyeliminowane zostały wątpliwości na płaszczyźnie identyfikacji 
przedmiotu petycji i właściwego odróżnienia go do przedmiotu skarg i wniosków. Należy mieć uzasad-
nione wątpliwości, czy rzeczywiście ustawodawcy udało się doprowadzić do kompleksowego uregulo-
wania problematyki petycji oraz jednoznacznego rozstrzygnięcia „[...] problemów związanych z ustale-
niem relacji, w jakiej względem siebie pozostają petycje, skargi i wnioski”, zob. M. Florczak-Wątor, op. 
cit., s. 43; E. Wójcicka, Ocena regulacji konstytucyjnej prawa petycji – postulaty de lege ferenda, 
[w:] B. Banaszak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 
roku, Wrocław 2010, s. 241 i n.
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praktykę itd.) bądź uzasadnił brak możliwości działania/rozstrzygnięcia w danym mo-
mencie lub w ogóle.

W odróżnieniu od prawa dostępu do informacji publicznej, które ma na celu reali-
zację przede wszystkim funkcji kontrolnej (państwa, jego organów oraz funkcjonariu-
szy)50, celem prawa petycji wydaje się realizowanie funkcji inicjującej, prowadzącej do 
współkreowania kierunków, a co najważniejsze realizacji określonych celów przez 
uprawnione (zobowiązane) do tego organy oraz podmioty. Pozwala również na podjęcie 
swoistego rodzaju dialogu między organami władzy (i innymi podmiotami, tj. organiza-
cjami i instytucjami społecznymi realizującymi zadania z zakresu administracji publicz-
nej), którego efektem musi być zajęcie konkretnego stanowiska (i jego uzasadnienie). 
Uważam przy tym, że właśnie ten aspekt prawa petycji jest ważniejszy niż akcentowana 
bardzo mocno jego funkcja kontrolna51. W praktyce bowiem funkcja kontrolna w zdecy-
dowanie bardziej zintensyfikowany sposób może być realizowana w drodze prawa do-
stępu do informacji publicznej i to nie tylko ze względu na znaczne odformalizowanie 
procedury (por. wymogi formalne, terminy rozpatrzenia i procedura odwoławcza oraz 
model prawa do sądu – art. 4–14 u.p. i art. 16–22 u.d.i.p.)52, ale zdecydowanie bardziej 
widoczną efektywność wystąpienia właśnie na tej podstawie. Ponadto, jeżeli weźmie się 
pod uwagę, że o tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma 
zewnętrzna (art. 3 u.p.), to istotne z punktu wnoszącego staje się takie jej sporządzenie, 
aby z jednej strony nie zachodziła wątpliwość, czy wystąpienie takie jest żądaniem udo-
stępnienia informacji publicznej, a z drugiej skierowaniem do adresata skargi lub wnio-
sku podlegających rozpatrzeniu na podstawie przepisów k.p.a. Już bowiem tylko ta kwe-
stia wydaje się nastręczać wiele problemów interpretacyjnych, co musi się przełożyć na 
wieloletnie kształtowanie modelu selekcji wystąpień w praktyce ich rozpatrywania przez 
konkretne organy i instytucje.

Niewątpliwie istotna wydaje się przy tym funkcja artykulacyjna prawa petycji, któ-
rej celem jest zamanifestowanie określonego stanowiska przez osobę, a w szczególności 
przez grupę osób w ramach petycji zbiorowej. Petycja w takim ujęciu jest podstawowym 
instrumentem wykorzystywanym przez członków społeczeństwa obywatelskiego i in-
formacyjnego wiedzy53, która staje się jednocześnie podstawą modyfikacji dotychczaso-
wego funkcjonowania państwa (jego organów), gospodarki (planowania budżetu – np. 

50 Por. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 83.
51 Zob. szerzej: E. Wójcicka, Prawo petycji…, op. cit., s. 178 i n.
52 Elementy ustawowej konkretyzacji procedury rozpatrywania petycji są przedmiotem odrębnego opraco-

wania autorstwa M. Bernaczyka, znajdującego się w niniejszej monografii. Na temat procedury u.d.i.p. 
zob. również M. Bernaczyk, op. cit., s. 466 i n.

53 Na temat elementów składowych pojęcia „społeczeństwo informacyjne” wraz ze wskazaniem na istotną 
rolę „instrumentów technicznych” towarzyszących jego funkcjonowaniu zob. T. Burczyński, Elektro-
niczna wymiana informacji w administracji publicznej, Wrocław 2011, s. 15 i n.
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budżetów jednostek samorządu terytorialnego), procesów informacyjnych, systemów 
zarządzania itd.54.

Niewątpliwie prawo dostępu do informacji publicznej będzie miało istotne znaczenie 
dla realizacji prawa petycji. Odpowiednie przygotowanie petycji w wielu przypadkach bę-
dzie się wiązało z wcześniejszym pozyskaniem (pozyskiwaniem) różnego rodzaju informacji 
publicznej związanej z realizacją zadań i kompetencji przez organy władzy publicznej i inne 
organizacje (podmioty) wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej.

Jak zwykle, należy się też spodziewać, że dojdzie do powstania wielu problemów 
interpretacyjnych, choćby związanych z ochroną prywatności (np. ze względu na treść 
petycji nawet przy uwzględnieniu regulacji art. 8 u.p. i 11 ust. 4 u.p.). Wreszcie do cie-
kawych korelacji będzie dochodziło w związku z możliwością następczego wykorzysty-
wania prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie udostępniania osobom (pod-
miotom trzecim) odpowiedzi na petycje (pamiętajmy, że upublicznienie ma miejsce 
w odniesieniu do petycji wielokrotnej – art. 11 ust. 4 u.p.). Praktyka natomiast dostarczy 
nam odpowiedzi, w jaki sposób interpretowany będzie obowiązek (sprecyzowany 
w art. 8 u.p.), dotyczący zamieszczania na stronie internetowej danych dotyczących 
przebiegu postępowania (aktualizowanych na bieżąco w trakcie jego trwania), w szcze-
gólności dotyczących zasięganych opinii, przewidywanego terminu, sposobu załatwie-
nia petycji. Nie budzi przy tym wątpliwości, że przepisy u.d.i.p. staną się podstawą do 
formułowania następczych wystąpień (w zakresie dostępu do informacji publicznych) 
służących weryfikacji zapewnień (obietnic, ale również przedstawionych faktów) po-
czynionych przez adresata petycji.

Interesująca będzie też na pewno praktyka wykorzystywania prawa dostępu do in-
formacji publicznej w celu weryfikacji prawidłowości działań zobowiązanego podejmo-
wanych w trakcie rozpatrywania petycji. Cała gama pytań, które mogą być kierowane do 
adresata petycji w tym właśnie obszarze, będzie stanowić przedmiot ciekawych wypo-
wiedzi doktryny, a już niedługo – organów władzy sądowniczej.

Podsumowanie4. 

Uważam, że realizacja prawa dostępu do informacji publicznej nie będzie prowadzić 
do swoistej „konsumpcji” prawa do petycji. Już samo konstytucyjne wyodrębnienie tych 
dwóch różnych od siebie uprawnień jest dowodem potwierdzającym konieczność racjonal-
nego odseparowania odmiennych celów i płaszczyzn ich wykorzystania. Moim zdaniem, 
akurat w przypadku relacji między prawem dostępu do informacji publicznej a prawem 

54 Zob. szerzej: R. Raszewska-Skałecka, Edukacja jednostki wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego 
– kwestie wybrane, [w:] J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywa-
telskiego, Wrocław 2009, s. 464 i n.
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petycji będziemy mieli do czynienia z ciekawym elementem zespolenia tych dwóch upraw-
nień. Prawidłowe przygotowanie petycji będzie wymagało bowiem zgromadzenia odpo-
wiedniej informacji, niezależnie od tego, czy będziemy mieli do czynienia z petycją składa-
ną we własnej sprawie (lub osoby trzeciej za jej zgodą), czy petycją zbiorową. Rozwiązania 
u.d.i.p. są w tym zakresie nieodzowne, szczególnie że pozwalają na pozyskiwanie informa-
cji publicznej zarówno od wszystkich organów władzy publicznej, jak i od tych podmiotów, 
które wykonują zadania publiczne (oczywiście także zadania zlecone z zakresu administra-
cji publicznej). W takim ujęciu zainteresowany najpierw będzie mógł zgromadzić odpo-
wiednią bazę informacji publicznej (np. na temat wcześniejszych rozstrzygnięć, innych 
działań podjętych w imieniu organu, sposobu wydatkowania środków publicznych, prowa-
dzonych kontroli, dysponowania majątkiem publicznym itd.), a następnie zająć się meryto-
rycznym przygotowaniem wystąpienia bazującego na istniejących faktach.

Dostęp do informacji publicznej pozwoli również na weryfikację działań zobowią-
zanego podejmowanych w związku z przyjęciem i rozpatrzeniem petycji. Weryfikacja 
taka będzie bowiem mogła być prowadzona nie tylko przez występującego, ale każdego, 
kto będzie zainteresowany pozyskaniem konkretnej informacji. Nie może bowiem bu-
dzić wątpliwości, że rozpatrzenie znacznej części petycji (składanych w interesie pu-
blicznym) dotyczy na pewno sprawy publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 1 u.d.i.p. 
Ponadto nawet jeżeli petycja zostanie wniesiona w interesie własnym, to jej rozpatrzenie 
jako realizacja ustawowo określonego zadania, będzie dotyczyła sprawy publicznej. Nie 
może być bowiem inaczej, czego dowodem jest nie tylko potwierdzenie przez ustawo-
dawcę tego, że „treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów admi-
nistracyjnych, sądów wojskowych, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu” (art. 
6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret 3 u.d.i.p.), stanowi informację publiczną55, ale praktyka identyfi-
kacji treści skarg (jak i efektów ich rozpatrzenia) wnoszonych i rozpatrywanych przez 
organy i instytucje publicznych jako informacje publicznej56. Mimo że ustawodawca do-
strzegł te zależności (art. 8 i 11 ust. 4 u.p.), to nie wydaje się, że wprowadzone rozwią-
zania pozwolą na jednoznaczne stwierdzenie, iż przepisów u.d.i.p. w tym zakresie stoso-
wać nie można.

55 Przepis ten wszedł w życia z dniem 1 stycznia 2015 r., zob. art. 13 ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. 
o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, Dz. U. z 2014 r. poz. 1662.

56 Sama treść petycji nie będzie podlegać co do zasady ochronie na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p. Oczy-
wiście kwestią wymagającą analizy w każdym przypadku będzie ochrona danych osobowych i prywat-
ności wnoszącego (wnoszących) petycję, por. np. wyrok WSA w Lublinie z dnia 18 grudnia 2012, II SA/
Lu 821/12. Szerzej na temat tego problemu w zakresie działalności samorządu terytorialnego zob.: 
J. Korczak, Konflikt zasady jawności informacji publicznej o działaniach organów jednostek samorządu 
terytorialnego z przepisami o ochronie danych osobowych na tle uchwał w sprawie rozpatrywania skarg 
na działania organów i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, [w:] E. Pierzchała, 
M. Woźniak (red.), Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie. Wybrane zagadnienia prawne, 
Opole 2010, s. 327 i n. oraz zaprezentowane tam orzecznictwo.
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Petycja a wysłuchanie publiczne i lobbing

Uwagi wprowadzające1. 

Współcześnie zaobserwować można renesans instytucji społeczeństwa obywatel-
skiego. Niektóre z nich poddawane są redefinicji, inne są restytuowane i „wracają do 
łask”, jeszcze inne z kolei są powoływane (instytucjonalizowane) i dopasowywane do 
aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w państwie. Zjawisko to można zaobserwo-
wać również w polskim porządku prawnym i stanowi ono zapewne konsekwencję dąże-
nia do utworzenia, m.in. przez unormowania konstytucyjne „zrębów społeczeństwa 
obywatelskiego”1. Próbuje się tym samym zapobiegać negatywnym skutkom związa-
nym z kryzysem, jaki przechodzi demokracja przedstawicielska. Włączanie obywateli 
jako „pozarządowego” elementu w proces kreowania prawa i kontroli organów władzy 
publicznej służyć ma aktywacji jednostek w sferze publicznej, wzmocnieniu poczucia 
odpowiedzialności za losy państwa i utożsamiania się z decyzjami władzy. Jak pisał 
Georg Hegel, „społeczeństwo obywatelskie jest powiązane siłą nietypową w państwie; 
jest ono czymś niezależnym od niego, a jednocześnie państwo stanowi dlań szersze 
otoczenie, które jest źródłem i dawcą prawa, norm czy miar, jest rzeczywistością, która 
określa społeczeństwo”2. Obecnie moc decyzji obywatelskiej mierzona jest przez insty-
tucje społeczeństwa obywatelskiego: ich liczbę, jakość, dostępność dla obywatela i sku-
teczność działania. Instytucje klasyczne, jak referendum czy obywatelska inicjatywa 
ustawodawcza, nie wyczerpują potrzeb społecznych, stąd zaistniała konieczność kon-
struowania nowych. Ten deficyt na gruncie polskiego porządku prawnego uzupełniać 
mają powołania na gruncie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa3, instytucja wysłuchania publicznego oraz petycja, której w końcu4 poświęcono 
osobną ustawę5.

1 R. Wieruszewski, Regulacja praw jednostki w Konstytucji RP – wybrane zagadnienia, [w:] Prawa czło-
wieka. Prawa rodziny. 30 lat Poznańskiego Zakładu Instytutu Nauk Prawnych PAN, Poznań 2003, s. 24.

2 J. Przedańska, Społeczeństwo obywatelskie jako filozoficzna, [w:] J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna dzia-
łalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2009, s. 19.

3 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r., Dz. U. Nr 169, poz. 1414.
4 Postulaty uchwalenia ustawy o petycjach były zgłaszane w doktrynie od lat. Przykładowo: S. Geberth-

ner, Opinia o projekcie ustawy o warunkach wykonywania działalności lobbyingowej (projekt ustawy 
w wersji z 16 lipca 2002 r.), „Przegląd Legislacyjny” 2002, nr 4, s. 127.

5 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Dz. U. z 2014 r. poz. 1195.
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Petycje oraz wysłuchania publiczne mają wielowiekowe tradycje. Mniej kontro-
wersji w doktrynie wzbudza rodowód petycji. Od zawsze jednostki były zainteresowane 
decyzjami podejmowanymi na szczeblach władzy. Formułując jednak własne spostrze-
żenia, narażały się na reperkusje ze strony władców, z karą śmierci włącznie6. Genezy 
petycji należy doszukiwać się w średniowiecznej Anglii. Uprawnienie do zwracania się 
z petycjami do króla zostało zapisane w Wielkiej Karcie Swobód z 1215 r. wydanej przez 
Jana bez Ziemi. Z kolei formalnym środkiem prawnym przysługującym jednostce w celu 
zwrócenia się do parlamentu zgodnie z common law i, co ważne, bezpiecznie dla postu-
lującego, był redress of grievances. Obywatele brytyjscy mogli też starać się inicjować 
działalność ustawodawczą parlamentu przez tzw. prywatne petycje (private petitions)7. 
Prawo to upowszechniło się i zostało w XIV w. przyznane francuskim Stanom General-
nym8, a od czasów amerykańskiej Konstytucji (dokładniej pierwszej poprawki z 1791 r.) 
na trwale zagościło w konstytucjach.

Geneza wysłuchania publicznego jest bardziej kłopotliwa. Czasami wskazuje się, 
że jej korzenie sięgają czasów starożytnej Grecji9, kiedy to podczas eklezji każdy oby-
watel mający pełnię praw mógł zabrać głos i zostać wysłuchany przez ogół zgromadzo-
nych. Innym razem początek instytucji wysłuchania publicznego wiąże się z angielską 
Izbą Gmin z drugiej połowy XVIII w. lub z rozwojem demokracji w Stanach Zjednoczo-
nych w XIX stuleciu.

Doktryna nie zauważa jednak, że demokracja ateńska, dając każdemu obywatelowi 
prawo przedstawienia swoich wniosków i skarg podczas publicznych zgromadzeń może 
być z powodzeniem uznana również za początek prawa petycji. Petycji nie miały, co 
prawda, w owym czasie formie pisemnej, którą to formę przyjęto niejako za klasyczną 
w okresie Średniowiecza, ale były „bezpieczne” dla obywatela, który z żądaniem lub 
postulatem występował na forum publicznym.

Współcześnie instytucja petycji jest znana systemom prawnym znakomitej więk-
szości państw. Inaczej sprawa ma się z wysłuchaniem publicznym. Występuje w niektó-
rych krajach systemu common law (np. USA, Kanadzie, Australii), natomiast w Europie 
jej instytucjonalizację należy postrzegać w kategoriach wyjątku. Co prawda, w kilku 
krajach europejskich wysłuchanie publiczne jest stosowane jako forma wypowiadania 

6 P. Kuczma, Prawo petycji, [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych praw i wolno-
ści jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014, s. 501.

7 B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 1997, s. 9.
8 E. Klein, Powszechna historia państwa i prawa, Wrocław 2004, s. 243.
9 K. Horodeńska, Instytucja wysłuchania publicznego w Polsce, [w:] S. Bożyk, A. Jamróz (red.), Konsty-

tucja. Ustrój polityczny. System organów państwowych, Prace ofiarowane Profesorowi Marianowi Grzy-
bowskiemu, Białystok 2010, s. 163.
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się obywateli, ma jednak charakter zwyczajowy i uznaniowy10. Natomiast obie te insty-
tucje znane są prawu europejskiemu.

W Polsce instytucja wysłuchania publicznego została wprowadzona w Polsce do 
procedur parlamentarnych dzięki skorzystaniu z petycji (sic!). Mianowicie Instytut So-
bieskiego „wystąpił do marszałka i wicemarszałków Sejmu z petycją podpisaną przez 
jedenaście polskich organizacji pozarządowych i przygotowanym przez siebie projek-
tem zakładającym odpowiednie zmiany w regulaminie Sejmu. […] Sygnatariusze pety-
cji opowiadali się bowiem za utrzymaniem wąskiej definicji lobbingu, a więc wyłącze-
niem wysłuchania publicznego spod reżimu ustawy lobbingowej”11. Mimo że ostatecznie 
wysłuchanie publiczne zostało unormowane w przepisach ustawy lobbingowej, nie utra-
ciło w żaden sposób charakteru instytucji dialogu obywatelskiego.

Bardzo podobny jest również zakres podmiotowy obu instytucji. Prawo do skorzy-
stania z dobrodziejstw wysłuchania publicznego „zostało zagwarantowane każdemu, 
a więc nie tylko podmiotom zbiorowym, ale i jednostkom; nie tylko obywatelom, ale 
również cudzoziemcom”. Petycja z kolei może być złożona przez osobę fizyczną, osobę 
prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów 
(art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach).

Można w związku z tym wysunąć tezę, która będzie rozwijana w dalszych rozwa-
żaniach, że wysłuchania publiczne stanowią jakąś formę korzystania z prawa petycji. 
Instytucje te powstały, przeżywały swój rozkwit i kryzys w tym samym czasie funkcjo-
nując obok siebie.

Petycja i wysłuchanie jako instrumenty demokracji 2. 
semibezpośredniej

Jedną z cech charakterystycznych dla ustroju demokratycznego jest prawo jednost-
ki do wyrażania swoich poglądów. W związku z tym petycje oraz wysłuchania publicz-
ne należy postrzegać jako zjawiska naturalne dla demokracji. Obie te instytucje zalicza 
się, obok referendum i obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, do narzędzi demokra-
cji partycypacyjnej. Stanowią one instrumenty demokracji semibezpośredniej (półbez-
pośredniej), tj. takiej formy demokracji, która zakłada „udział zbiorowego podmiotu 
suwerenności, bądź też określonej grupy osób, wchodzących w jego skład w procesie 

10 T. Schimanek, Dialog obywatelski Polska 2007. Ocena wybranych instytucji dających obywatelom moż-
liwość wpływania na podejmowanie decyzji publicznych, Warszawa 2007, s. 26.

11 I. Wróblewska, Wysłuchanie publiczne w Polsce. Analiza rozwiązań normatywnych na tle praktyki ich 
stosowania, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 3(110), s. 93.
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podejmowania rozstrzygnięcia, aczkolwiek ostateczna decyzja w takiej sprawie należy 
do organów publicznych, z reguły organów o przedstawicielskim charakterze”12.

Petycja oraz wysłuchanie publiczne nie powinny być w związku z powyższym 
traktowane jako elementy demokracji bezpośredniej ani też demokracji przedstawiciel-
skiej. Oznacza to, że w ramach tych instytucji podmioty zbiorowego podmiotu suweren-
ności dysponują prawem zaprezentowania własnego poglądu na nurtującą i interesującą 
je kwestię przed organami władzy publicznej, które rodzi z kolei po stronie władzy obo-
wiązek wysłuchania takiego stanowiska. Zaprezentowane uwagi nie mają jednak mocy 
wiążącej dla adresata wystąpienia, nie konstruują po jego stronie konieczności podjęcia 
jakichkolwiek działań w celu realizacji przedstawionego zamierzenia13.

W polskim porządku prawnym brak jest definicji legalnej wysłuchania publiczne-
go. Można jednak przyjąć, że „wysłuchanie publiczne polega na dopuszczeniu do wyra-
żenia swojego głosu każdego zainteresowanego danym projektem prawnym. Odbywa 
się to w ramach sformalizowanej procedury, w celu ograniczenia zjawisk korupcyjnych, 
a polega na dostarczeniu prawodawcy argumentów i opinii różnych podmiotów oraz 
wyważeniu sprzecznych interesów stron”14. Tymczasem petycje składa się m.in. w związ-
ku z wykonywanymi przez organy władzy publicznej zadaniami zleconymi z zakresu 
administracji publicznej, w szczególności w celu dokonania zmiany przepisów prawa 
(art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o petycjach).

Nie ulega wątpliwości, że treść tych definicji, w wyżej wskazanym zakresie, jest do 
siebie bardzo podobna. Obie dotyczą procesu legislacyjnego i możliwości zgłaszania 
uwag dotyczących propozycji rozwiązań prawnych. Stosując pewne uproszczenie, moż-
na je uznać w pewnych sytuacjach za swego rodzaju nieformalne opinie zainteresowa-
nych podmiotów do projektu ustawy. Zarówno wysłuchania publiczne jak i petycje mogą 
bowiem stanowić pewną alternatywę dla konsultowania czy opiniowania ustaw w ra-
mach procesu prawodawczego i sprzyjać poprawie jakości stanowionego prawa.

„Wysłuchanie publiczne można uznać za parlamentarną formę partycypacji spo-
łecznej w procesie ustawodawczym nad w pełni ukształtowanym projektem ustawy. 
W skrajnych przypadkach, tzn. zaniedbań (zaniechań) na etapie przedparlamentarnej 
konsultacji projektu, organizacja wysłuchania publicznego mogłaby zapobiec zupeł-
nemu pominięciu czynnika społecznego przy tworzeniu obowiązującego prawa, a za-
tem pełnić funkcję gwarancyjną”15. Taką samą rolę można przypisać petycjom, choć 

12 P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009, s. 18.
13 Ibidem, s. 18.
14 P. Kuczma, Wysłuchanie publiczne jako metoda artykulacji interesów, [w:] J. Blicharz, J. Boć (red.), op. 

cit., s. 611–612.
15 P. Kuczma, Udział czynnika społecznego jako warunek prawowitego procesu prawodawczego, 

[w:] A. Preisner (red.), Prawowitość czy zgodność z prawem. Legitymacja władzy w państwach demokra-
tycznych, Wrocław 2010, s. 313.
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z pewnymi zastrzeżeniami. Petycje mogą bowiem także nieformalnie zainicjować pro-
ces legislacyjny, dać impuls do skorzystania z prawa inicjatywy ustawodawczej. Przy-
kładowo w Kancelarii Prezydenta funkcjonuje Biuro Listów i Opinii Obywateli, które 
rozpatruje skargi i listy kierowane do głowy państwa. Po przeanalizowaniu mogą one 
stać się inspiracją ustawodawczą16.

Funkcja gwarancyjna prawa petycji i wysłuchania publicznego, polegająca na neu-
tralizacji skutków deficytu demokracji, uzyskuje kapitalne znaczenie, gdy dokona się 
analizy praktyki. Okazuje się bowiem, że w Polsce korzystanie z procedur konsultacyj-
nych jest w zasadzie fikcją. Konsultacje prowadzi się wówczas, gdy są przedmiotem 
obowiązku ustawowego, a korzystanie z wyników konsultacji należy do rzadkości, bar-
dzo często z tego powodu, że opinie charakteryzują się niskim poziomem opracowania, 
są prowadzone na etapie gotowego projektu ustawy, a krąg podmiotów konsultujących 
jest mocno ograniczony17.

Należy jednak zwrócić uwagę, że skorzystanie z prawa do petycji przez zaintereso-
wane podmioty nie może zostać uznane za spełnienie wymogu konsultacyjnego wynika-
jącego z art. 34 ust. 3 Regulaminu Sejmu. W przypadku bowiem konsultowania treści 
projektu ustawy inicjatywa musi należeć do projektodawcy, a nie „ruchu obywatelskie-
go”. Ponadto procedura konsultacyjna odbywa się na innych zasadach, a jej funkcja jest 
zupełnie odmienna od funkcji realizowanej przez petycje. Podobny wniosek nasuwa się 
w związku z przeprowadzeniem wysłuchania publicznego na forum komisji sejmowej 
w razie braku przeprowadzenia uprzednio obowiązkowych konsultacji z podmiotami, 
które miały prawo wypowiedzieć się w ramach procedur konsultacyjnych nad treścią 
projektu ustawy. Zatem ani petycje, ani wysłuchania publiczne nie mogą sanować zanie-
chań projektodawców związanych z pominięciem realizacji obowiązkowych konsultacji 
na etapie przedparlamentarnego procesu ustawodawczego.

Obie instytucje można również uznać za czynniki służące realizacji idei „dobrego 
prawa” w ramach procedur prawodawczych. Współczesny proces legislacyjny charakte-
ryzuje się odchodzeniem od demokracji partii politycznych jako wyłącznych twórców 
rozstrzygnięć prawodawczych, a kieruje się w stronę demokracji społecznej, w której 
coraz większą rolę przywiązuje się do społeczeństwa obywatelskiego jako kreatora pra-
wa i polityki. „W rezultacie norma prawna zostaje poddana «obróbce» w ramach uzgod-
nień, konsultacji, zasięganych opinii, ekspertyz, prowadzonych w różnych momentach 
i poziomach wymiany informacji czy sformalizowanych procedur lobbingowych”18.

16 R. Balicki, Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu ustawodawczym, Wrocław 
2001, s. 61.

17 S. Wronkowska, Tworzenie prawa w Polsce – ocena i proponowane kierunki zmian. Raport Rady Legi-
slacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1(53), s. 12.

18 P. Kuczma, Udział…, op. cit., s. 306.
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Petycje a działalność lobbingowa3. 

Wysłuchanie publiczne zostało uregulowane w ustawie lobbingowej w jej roz-
dziale II zatytułowanym „Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stano-
wienia prawa”. W ten sposób instytucja ta została formalnie zaliczona do jednej z form 
prowadzenia działalności lobbingowej. Tymczasem, jak wskazuje Marcin Wiszowaty, 
na całym świecie „wykorzystywanie wysłuchania dla celów lobbingu postrzega się po-
wszechnie jako nadużycie (zawłaszczenie), niejako wbrew intencjom twórców, wbrew 
istocie lobbingu (odpłatnej działalności w interesie osób trzecich) i wbrew istocie pra-
wa petycji (wykonywanego nieodpłatnie i w interesie własnym lub interesie ogólnym, 
publicznym)”19. Autor ten zwraca również uwagę, że wysłuchanie publiczne powinno 
się raczej łączyć z petycją, gdyż w innych państwach wysłuchania są traktowane jako 
jeden z mechanizmów służących realizacji prawa petycji20.

W krajach mających znacznie dłuższe niż Polska tradycje zinstytucjonalizowanego 
lobbingu zarówno wysłuchania publiczne, jak i petycje wykorzystywane są jako narzę-
dzia służące lobbystom do wywierania wpływu w procesie kreacji nowych rozwiązań 
prawnych. Zgodnie z polską definicją działalnością lobbingową jest każde działanie pro-
wadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy 
władzy publicznej w procesie stanowienia prawa (art. 2). Ponieważ stosowanie obu in-
stytucji jest prawnie dozwolone, to nie można wykluczyć, że będą z nich korzystać także 
lobbyści. Nie podzielam natomiast obaw, że obie te instytucje zostaną zawłaszczone 
przez lobbystów21. Po pierwsze dlatego, że skuteczny lobbing możliwy jest na jak naj-
wcześniejszym etapie powstawania ustawy, a po pierwszym czytaniu projekt jest już 
zasadniczo ukształtowany, więc skuteczność lobbingu na etapie prac parlamentarnych 
jest ograniczona; po drugie z uwagi na niską skuteczność obu zarówno petycji, jak i wy-
słuchań publicznych22.

Wobec szerokiej definicji lobbingu ciekawie jawi się problem kwalifikowania prawa 
petycji jako lobbingu i poddania petycji rygorom ustawy lobbingowej. Już w rządowym 
projekcie ustawy o działalności lobbingowej (druk nr 2188) znalazło się unormowanie 
stwierdzające wprost, iż składanie petycji, wniosków i skarg do organów władzy publicz-
nej nie stanowi działalności lobbingowej. Projektodawca uznał zatem, że istnieje możli-
wość ścisłego odróżnienia działalności lobbingowej od takiej aktywności obywatelskiej, 

19 M.M. Wiszowaty, Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, „Przegląd Sejmo-
wy” 2006, nr 5(76), s. 61.

20 Ibidem, s. 61.
21 Ibidem, s. 63.
22 „Z danych udostępnionych w Systemie Informacyjnym Sejmu […] wynika, że lobbyści korzystają z niej 

sporadycznie, preferując inne instrumenty oddziaływania na treść rozwiązań normatywnych powstają-
cych w parlamencie”. I. Wróblewska, op. cit., s. 96.



343

Petycja a wysłuchanie publiczne i lobbing

która polega na składaniu petycji, skarg i wniosków, wskazując w uzasadnieniu, że 
„w sprawach, które kwalifikowałyby się jako petycje, wnioski i skargi i realizowane by-
łyby w trybie przewidzianym do ich rozpatrzenia, projektowana ustawa nie będzie miała 
po prostu zastosowania”.

W jednej z opinii do projektu ustawy lobbingowej wprost stwierdzono jednak, że 
„przepisy projektu ingerują w gwarantowane konstytucyjnie «wolność wyrażania poglą-
dów» (art. 54 ust. 1 Konstytucji) oraz «prawo składania petycji, wniosków i skarg» (art. 
63 Konstytucji). Ustanawiają administracyjne ograniczenia korzystania z ww. upraw-
nień i w pewnym sensie reglamentują je, choćby poprzez nakaz odpłatnej rejestracji 
prowadzenia działalności oraz stworzenie zamkniętego katalogu form lobbowania”23.

Ostatecznie w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
nie znalazł się jakikolwiek przepis, który precyzowałby relację między wysłuchaniem 
publicznym (czy szerzej lobbingiem) a prawem petycji.

W związku z tym w czasie, gdy nie obowiązywała jeszcze ustawa o petycjach, 
w piśmiennictwie został sformułowany pogląd, że instytucja wysłuchania publicznego 
likwiduje lukę prawną związaną z brakiem w systemie regulacji prawa petycji i że unor-
mowanie poświęcone wysłuchaniu publicznemu stanowi realizację delegacji konstytu-
cyjnej art. 63 Konstytucji w zakresie, w jakim artykuł ten odnosi się do petycji. Wysłu-
chanie publiczne stanowić miało zatem jedną z form realizacji prawa do petycji24.

Powyższy pogląd nawiązywał do uwag zgłaszanych w czasie tworzenia obowiązu-
jącej Konstytucji RP. W Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego zwracano 
już uwagę, że naturę petycji cechuje jej niesformalizowany charakter. Zatem przyjęcie 
unormowania w obowiązującej obecnie formie miało na celu umożliwienie składania 
petycji i wniosków w każdej formie bez wskazywania przesłanek, warunków ani przed-
miotu takich wniosków oraz we wszystkich sprawach25.

Taka interpretacja mogła powodować jednak istotne problemy natury prawnej. W sy-
tuacji bowiem, gdy w wysłuchaniu publicznym uczestniczył podmiot działający w na 
podstawie umowy zlecenia lub o pracę w imieniu osoby trzeciej za wynagrodzeniem, 
czynność taka powinna była zostać zakwalifikowana jako zawodowa działalność lobbin-
gowa, której realizacja wymagała spełnienia dodatkowych wymogów formalnych pod 
groźbą kary (rejestracji, ujawnienia w corocznych sprawozdaniach organu władzy pu-
blicznej). Tymczasem z perspektywy art. 63 Konstytucji wystąpienie podmiotu w ramach 

23 P. Radziewicz, O projekcie ustawy o działalności lobbingowej (Druk Sejmowy nr 2188), „Zeszyty Praw-
nicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2004, nr 1(1) I-III, s. 86.

24 M.M. Wiszowaty, op. cit., s. 62.
25 Wypowiedź K. Działochy [w:] Biuletyn z XVI Posiedzenia Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Naro-

dowego w dniu 21-22 marca 1995 r., Warszawa 1995, s. 66. Podaję za: W. Orłowski, Prawo składania 
petycji, wniosków i skarg, [w:] W. Skrzydło (red.), Wolności i prawa polityczne, Kraków 2002, s. 156.
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wysłuchania mogłoby zostać uznane jedynie za realizację prawa do składania petycji 
i wniosków do organów władzy publicznej, z którego przecież skorzystanie powinno być 
odformalizowane i niepodlegające odpowiedzialności prawnej.

Wobec uchwalenia ustawy o petycjach pogląd traktujący wysłuchanie publiczne 
jako realizację art. 63 Konstytucji musi zostać poddany pewnej rewizji. W przypadku 
petycji wystąpienie przyjmuje bowiem formę pisemną, której kwalifikowaną formą jest 
petycja złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (art. 4 ust. 1). 
Tymczasem wysłuchania publiczne przyjmują postać ustną26. Wyjątkiem od tej reguły 
jest sytuacja, w której podmiot uczestniczący w wysłuchaniu publicznym nie przemówi 
bezpośrednio na forum komisji, lecz złoży do protokołu tekst niewygłoszonego wystą-
pienia. Prawo to przysługuje również tym podmiotom, które zgłosiły zainteresowanie 
projektem ustawy, ale nie wzięły w ogóle udziału w wysłuchaniu publicznym27.

Trudności kwalifikacyjne mogłyby zatem powstać wyłącznie na tle wystąpień zło-
żonych do protokołu w związku z odbyciem wysłuchania publicznego. Jeżeli bowiem 
wystąpienie złożone do protokołu zawierałoby elementy obligatoryjne dla petycji, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o petycjach, to teoretycznie adresat takiego wystąpie-
nia byłby zmuszony do rozpatrzenia takiego wystąpienia i udzielenia odpowiedzi o spo-
sobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem (art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach). Przyjęcie 
takiej interpretacji podważałoby zupełnie sens ustnych wystąpień podczas wysłuchań 
publicznych i godziło w istotę tej instytucji. Byłoby też sprzeczne z intencjami prawo-
dawcy, gdyż to wystąpienia ustne miały być premiowane wysłuchaniem przez komisję, 
a forma pisemna miała stanowić wyłącznie rozwiązanie dodatkowe (uzupełniające) i być 
stosowana w ramach wyjątku.

Rozstrzygające w tym zakresie będzie jednak odwołanie się do jednej z funkcji 
petycji, a mianowicie jej gwarancyjnego charakteru. Do istoty petycji należy występo-
wanie do organów państwa i samorządu terytorialnego w tych sytuacjach, w których 
prawo nie przewiduje wprost lub pośrednio możliwości skorzystania z innych, alterna-
tywnych procedur dochodzenia swoich uprawnień. Skoro ze skorzystaniem z prawa pe-
tycji nie będziemy mieli do czynienia w sytuacji: 1) wystąpienia w ramach tzw. inicjaty-
wy ludowej; 2) wystąpienia ze wstępnym projektem uchwały o zarządzeniu referendum; 
3) wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich (i Rzecznika Praw Dziecka); 4) skargą 

26 Forma ustna jest jedyną postacią przewidzianą przez rozporządzeniodawcę w sytuacji organizowania 
i przeprowadzania wysłuchania publicznego dotyczącego projektów rozporządzeń. Zob. rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego projektów roz-
porządzeń (Dz. U. Nr 30, poz. 207).

27 P. Kuczma, Art. 8, [w:] P. Kuczma (red.), Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa. Komentarz, Toruń 2013, s. 121.
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konstytucyjną28, to również wystąpienia w ramach wysłuchania publicznego, bez wzglę-
du na formę i treść, nie można traktować jako skorzystania z prawa petycji i poddać go 
reżimowi ustawy o petycjach.

Na gruncie obecnego stanu prawnego przestaje zatem istnieć dylemat związany 
z podwójną strukturą wysłuchań publicznych: raz jako narzędzia lobbingowego nacisku, 
innym razem jako środka służącego realizacji potrzeb społecznych (obywatelskich), 
czyli prawa petycji.

Procedura inicjowania i przeprowadzenia wysłuchania 4. 
publicznego

Mimo że zarówno petycje, jak i wysłuchania publiczne zaliczane są do instytucji 
obywatelskich, to wysłuchanie publiczne, dokonując odkodowania jego istoty na pod-
stawie wskazań normatywnych, jest parlamentarną lub ministerialną instytucją stano-
wiącą jedną z metod lobbingowych, służącą realizacji zasady jawności działalności lob-
bingowej w procesie stanowienia prawa. Ustawodawca nie zwraca zatem w żaden sposób 
uwagi na jej wymiar „obywatelski”.

Obywatelski charakter wysłuchania publicznego podważa jednak skomplikowana 
procedura zainicjowania wysłuchania publicznego w Sejmie, która może się okazać nie-
dostępna dla jednostki niemającej odpowiedniego zaplecza organizacyjnego lub poli-
tycznego.

Przede wszystkim wysłuchanie publiczne w Sejmie może zostać zainicjowane wy-
łącznie przez posła, który powinien wystąpić ze stosowanym wnioskiem w formie pi-
semnej do komisji zajmującej się procedowaniem nad interesującym deputowanego pro-
jektem ustawy. Bez znaczenia dla organizacji wysłuchania publicznego pozostaje nawet 
ogromna liczba zgłoszonych przez jednostki zainteresowań nad projektem ustawy. 
Przyznanie wyłącznie posłom prawa to uruchamiania tej procedury konsultacyjnej wy-
nika zapewne z zasady autonomii parlamentu. „W uprzywilejowanej sytuacji są silne 
grupy interesów, gdyż z ich szeregów często wywodzą się deputowani. Natomiast zor-
ganizowane interesy o słabszej pozycji ekonomicznej będą musiały nawiązać kontakt 
z parlamentarzystą, co zawsze rodzi niebezpieczeństwo wywierania nadmiernego naci-
sku. Stosunkowo w najtrudniejszej sytuacji są obywatele, którzy nie reprezentują zorga-
nizowanych interesów i którzy nie mają zaprzyjaźnionych parlamentarzystów, gdyż 
muszą oni w tej kwestii liczyć na aktywność pozostałych podmiotów zainteresowanych 
projektem”29. Ewentualnie obywatele mogą skorzystać z prawa petycji i złożyć ją na 

28 W. Sokolewicz, Art. 63, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, 
Warszawa 2005, s. 5.

29 P. Kuczma, Wysłuchanie…, op. cit., s. 617.
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ręce deputowanego, wnioskując, aby ten skorzystał z przysługującego mu prawa zaini-
cjowania procedury wysłuchania publicznego w Sejmie.

Z kolei wysłuchania dotyczące projektów rozporządzeń mogą być inicjowane wy-
łącznie przez podmiot odpowiedzialny za opracowanie projektu, a ich organizacja jest 
fakultatywna. W ten sposób obywatele zostali faktycznie pozbawieni wpływu na uru-
chamianie tej procedury w ministerstwach.

Uchwała w sprawie przeprowadzenia wysłuchania publicznego w Sejmie podejmo-
wana jest przez komisję, do której projekt ustawy został skierowany do rozpatrzenia. Ma 
ona jednak charakter fakultatywny, ponieważ decyzja w sprawie przeprowadzenia wy-
słuchania jest uznaniowa. Regulamin Sejmu30 (dalej: RegSej) nie wymienia choćby przy-
kładowego katalogu przesłanek, których zaistnienie zobowiązywałoby komisję do uru-
chomienia tej procedury. Uchwała komisji może zostać podjęta dopiero po zakończeniu 
pierwszego czytania projektu, a przed rozpoczęciem jego szczegółowego rozpatrywania. 
Uchwała oraz wysłuchanie publiczne muszą zatem poprzedzić czas merytorycznego roz-
patrywania projektu ustawy, tj. poprzedzić wysłuchania ekspertów i przedstawicieli za-
interesowanych treścią ustawy środowisk czy agencji31. Oznacza to, że wysłuchanie pu-
bliczne nie może być zorganizowane wobec tych projektów ustaw, które zostały uznane 
za pilne i wobec których zastosowano skrócone postępowanie przez przystąpienie do 
drugiego czytania niezwłocznie po zakończeniu pierwszego, czyli bez odesłania projektu 
do komisji32.

Organizacja wysłuchania publicznego w Sejmie odbywa się po pierwszym czyta-
niu, co oznacza, że projekt ustawy jest już zaawansowany treściowo, gdyż przeszedł co 
najmniej etap konsultacji, uzgodnień itd. Stanowi to istotną różnicę w porównaniu z pe-
tycjami, które najczęściej albo inicjują w ogóle proces ustawodawczy, albo stanowią 
wyraz krytyki nad obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi. Wydaje się, że w przy-
szłości petycje składane na etapie prac parlamentarnych nad projektem będą należeć do 
rzadkości, a zainteresowani będą starali się wykorzystywać inne narzędzia do oddziały-
wania na proces kształtowania prawa.

Mimo podjęcia uchwały o wysłuchaniu publicznym komisja może wysłuchanie od-
wołać z dość enigmatycznych przyczyn, takich jak: „względy lokalowe lub techniczne” 
czy „liczba osób chętnych do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym” (art. 70e 

30 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. (M. P. z 2015 r. poz. 31).
31 Rację ma Iwona Wróblewska, krytykując rozwiązanie polegające na ograniczeniu możliwości zorgani-

zowania wysłuchania publicznego tylko na jednym etapie procedury ustawodawczej. „Potrzeba uzyska-
nia opinii publicznej w odniesieniu do przygotowywanych ustaw może pojawić się również na później-
szych etapach procedowania nad nią i prawodawca powinien mieć wtedy możliwość skorzystania 
z omawianego instrumentu”. I. Wróblewska, op. cit., s. 99.

32 J. Tracz-Dral, Instytucja wysłuchania publicznego, opracowanie tematyczne OT-590 Biura Analiz i Do-
kumentacji Kancelarii Senatu, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Warszawa 2010, s. 6.
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RegSej). I chociaż w praktyce parlamentarnej dokonano tylko raz odwołania wysłucha-
nia publicznego, to nie nastąpiło to na podstawie przesłanek regulaminowych. Odwoła-
nie uzasadniono wówczas brakiem możliwości dotrzymania terminów związanych 
z dalszym procedowaniem nad projektem.

Ponadto przeprowadzenie wysłuchania publicznego może zostać skutecznie zablo-
kowane przez Sejm działający in pleno. Sejm ma prawo wyznaczyć komisji, w trybie 
art. 39 RegSej, termin przedstawienia sprawozdania. Jeżeli termin ten zostanie wyzna-
czony na dzień wcześniejszy niż data przeprowadzenia wysłuchania publicznego, to wy-
słuchanie nie może zostać przeprowadzone, a uchwała komisji inicjująca wysłuchanie 
stanowić będzie naruszenie prawa33.

Komisja może również ograniczyć liczbę podmiotów biorących udział w wysłu-
chaniu publicznym opierając się na uzasadnionym kryterium zastosowanym jednolicie 
wobec wszystkich podmiotów (art. 70d RegSej). Natomiast prezydium komisji może 
zmienić termin lub miejsce wysłuchania publicznego, podając w Systemie Informacyj-
nym Sejmu przyczyny tej zmiany oraz nowy termin lub miejsce wysłuchania publiczne-
go (art. 70 e ust. 1 pkt 1 RegSej).

Prawo do wzięcia w wysłuchaniu publicznym przysługuje: 1) lobbystom zawodo-
wym; 2) lobbystom okazjonalnym, tj. tym, którzy dokonali zgłoszenia opierając się na 
przepisach ustawy lobbingowej oraz 3) podmiotom, które zgłosiły zainteresowanie pra-
cami nad projektem ustawy na podstawie art. 70b RegSej. Zgłoszenie wnosi się na 
urzędowym formularzu, który podlega opublikowaniu, z wyjątkiem adresów osób fi-
zycznych.

Wysłuchanie publiczne odbywa się tylko na jednym posiedzeniu komisji. Porządek 
dzienny takiego posiedzenia nie może obejmować innych punktów (art. 70 f ust. 2 i 3). 
Ma to gwarantować, że audytorium skupione będzie wyłącznie na argumentach podno-
szonych przez uczestników oraz że wysłuchanie nie zostanie przerwane z uwagi na ko-
nieczność procedowania nad innymi punktami porządku dziennego. Każdy uczestnik 
może wystąpić tylko raz.

Przebiegiem wysłuchania publicznego w Sejmie kieruje przewodniczący komisji, 
natomiast w przypadku wysłuchań dotyczących treści rozporządzeń – przedstawiciel ko-
mórki organizacyjnej urzędu, który opracował projekt. Uprawnienia przewodniczącego 
są bardzo rozległe. Ustala on kolejność i czas wystąpień, który nie musi być – wobec 
milczenia regulaminodawcy – równy dla wszystkich uczestników. Ponadto może on prze-
dłużyć czas wystąpienia uczestnika, przerwać posiedzenie i samodzielnie wyznaczyć 
nową datę, termin i miejsce dla dokończenia wysłuchania publicznego. Uprawnienia te 

33 A. Szmyt, Uchwała komisji sejmowej o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego, [w:] Regulamin Sej-
mu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2010, s. 414 i n.
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umożliwiają przewodniczącemu premiowanie wybranych uczestników i ich argumentów, 
choć w ograniczonym zakresie.

Podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy i wziął 
udział w wysłuchaniu publicznym, może zrezygnować z wystąpienia i podczas posie-
dzenia komisji, na którym przeprowadza się wysłuchanie publiczne, złożyć do protoko-
łu tekst niewygłoszonego wystąpienia (art. 70 i). W ten sposób wystąpienia w czasie 
wysłuchań publicznych mogą przybrać, obok ustnej, formę pisemną.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że w przypadku wysłuchań dotyczących projektów 
rozporządzeń kierujący wysłuchaniem powinni się na bieżąco ustosunkowywać do uwag 
przedstawianych przez uczestników34. Takiemu rozwiązaniu zarzuca się, że „stoi w ewi-
dentnej sprzeczności z ideą wysłuchania publicznego” 35, jednak uczestnikowi pozwala 
na szybką ocenę szans ewentualnego uwzględnienia zgłoszonych przez niego (i innych) 
propozycji.

Ograniczona skuteczność petycji i wysłuchań5. 

Po wprowadzeniu wysłuchania publicznego do polskiego systemu prawnego z tą 
instytucją wiązano spore nadzieje. Wydawało się, że stanowić będzie doskonałą plat-
formę do wymiany myśli, poglądów i uwag na temat projektów ustaw. Tymczasem 
wysłuchania nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem ani członków komisji, któ-
rzy przecież mogliby dzięki nim uzyskiwać wartościowe informacje na temat propozy-
cji zmian czy skutków planowanych rozwiązań prawnych, ani faktycznych adresatów 
projektowanych aktów normatywnych36. Od dnia wejścia w życie przepisów o wysłu-
chaniu, tj. 7 marca 2006 r., do zakończenia prac Sejmu VI kadencji, komisje sejmowe 
przeprowadziły jedynie 18 wysłuchań w sprawie projektów ustaw, podczas gdy liczba 
ustaw uchwalonych w tym okresie wyniosła 1315, natomiast w ministerstwach w tym 
okresie przeprowadzono tylko dwa wysłuchania37. W Sejmie VII kadencji odbyło się 
10 wysłuchań38.

34 Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 2006 r. w sprawie wysłuchania publicznego dotyczącego 
projektów rozporządzeń (Dz. U. Nr 30, poz. 207).

35 T. Schimanek, op. cit., s. 28.
36 P. Kuczma, Niemoc wysłuchań publicznych, „Rzeczpospolita” z 18 kwietnia 2009 r.
37 Dane za: I. Wróblewska, op. cit., s. 89–90.
38 Liczba na dzień 13 maja 2015 r. Lista wysłuchań, które odbyły się (lub są zaplanowane) w Sejmie VII 

kadencji z podaniem daty i przedmiotu wysłuchania: 13 marca 2012 r. w sprawie Obywatelskiego pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23); 7 marca 2012 r. w sprawie prezydenc-
kiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 35); 18 kwietnia 2012 r. 
w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176); 10 grudnia 2012 r. w sprawie 
rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk 
nr 806); 24 czerwca 2013 r. w sprawie poselskich i senackich projektów ustaw z zakresu prawa spółdziel-
czego (druki nr 515, 816, 819, 864, 980, 1005, 1065 i 1353); 27 sierpnia 2013 r. w sprawie rządowego 
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Obecnie nie jest możliwe, z uwagi na brak materiału empirycznego, dokonanie 
oceny skuteczności prawa do petycji, gdyż instytucja w przyjętym kształcie zaczęła obo-
wiązywać dopiero od dnia 6 września 2015 r. Obecnie jednak w demokratycznych kra-
jach Europy Zachodniej obserwuje się znaczący spadek znaczenia i liczby składanych 
petycji. Tymczasem obywateli polskich cechuje jednak silna wiara w to, że ich postulaty 
wyrażone w treści petycji zostaną zrealizowane. Liczba składanych skarg i wniosków 
(traktowanych dotychczas jako instrumenty prawa petycji) jest tak liczna, że organy 
władzy publicznej zmuszone są tworzyć specjalne jednostki organizacyjne lub wyzna-
czać imiennie pracowników do ich przyjmowania i załatwiania.

Bez względu jednak na liczbę składanych petycji lub przeprowadzanych wysłu-
chań skuteczność tych instytucji pozostawać będzie mocno ograniczona. Ich adresaci 
nie mają bowiem prawnego obowiązku uwzględniania uwag zgłaszanych w treści tych 
wystąpień. Można zatem wskazać, że petycje i wysłuchania pełnią funkcję perswazyjną, 
która przyjmuje postać oddziaływania „miękkiego”. Rola autorów wystąpień ogranicza 
się jedynie do przedstawienia swego stanowiska i racji, a sposób wykorzystania podnie-
sionych argumentów pozostaje już wyłącznie w gestii adresata wystąpienia.

Brak jest procedur, które nakazywałyby traktowanie w sposób szczególny materia-
łów zdobytych podczas przesłuchań czy wynikających z treści petycji. „Zgromadzone 
w drodze wysłuchania publicznego informacje mogą być uwzględniane w toku prac le-
gislacyjnych w tym samym stopniu co inne informacje gromadzone przez komisje. Na-
tomiast o wykorzystaniu informacji pochodzących z wysłuchania publicznego komisja 
decyduje w drodze uchwały, zgodnie z zasadami regulującymi posiedzenia komisji sej-
mowych”39.

W sytuacji skorzystania z prawa petycji jej adresat jest zobowiązany do poinfor-
mowania wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia i uzasadnienia stanowiska, nie 
ma jednak obowiązku uwzględnienia zawartych tam uwag. Znaczenie petycji osłabia 

projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży 
Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agen-
cji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antyko-
rupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy 
o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, usta-
wy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1497); 24 września 2013 r. w sprawie 
rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 
(druk nr 1576); 10 grudnia 2013 r. w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samo-
rządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw (druk 
nr 1699); 24 czerwca 2014 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wa-
runki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk nr 2331); 15 września 2014 r. w sprawie 
rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 2604).

39 W.J. Wołpiuk, Ustawa o lobbingu i perspektywy jej realizacji, „Studia Prawnicze” 2006, nr 3(169), 
s. 153. Stanowisko J. Pilczyńskiego, według którego zgłoszone podczas wysłuchań uwagi i postulaty 
muszą być rozpatrzone i będą brane pod uwagę w trakcie dalszych prac ustawodawczych, należy uznać 
za błędne. J. Pilczyński, Lobbing jawny i kontrolowany, „Rzeczpospolita” z 6 marca 2006 r.
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ponadto okoliczność, że „sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi” 
(art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach). Przepis ten może spowodować, że w przyszłości, 
wobec braku istnienia środka nadzorczego mogącego zweryfikować poprawność stano-
wiska zajętego przez adresata petycji, petycje będą rozpatrywane niechlujnie, bez prze-
znaczenia należnej im uwagi i refleksji.

Badanie skuteczności obu instytucji było prowadzone w kontekście analizy metod 
lobbingowych. W Stanach Zjednoczonych lobbyści zapytani o skuteczność metod wska-
zywali, że zasypywanie kongresmenów listami i telegramami nie jest efektywne. Wnio-
ski te potwierdzili amerykańscy kongresmeni, wskazując, że kampanie listowe i petycje 
mają znikome oddziaływanie na proces podejmowania przez nich decyzji politycznych. 
Natomiast kongresmeni za technikę o najwyższej skuteczności uznali wysłuchania prze-
prowadzane przez komisjami Kongresu40.

W Polsce badania ankietowe wśród parlamentarzystów przeprowadziła w 2008 r. 
Fundacja Batorego. Deputowani przyznali, że najczęściej stosowaną wobec nich techni-
ką nacisku jest „wysyłanie pism i petycji”, którą to odpowiedź zaznaczyło 65% ankieto-
wanych. Nie wiadomo jednak, na ile intensywna i skuteczna jest moc oddziaływania 
tego środka41. Mając na uwadze praktykę amerykańską wydaje się, że będzie ona – mimo 
znaczącego rozmiaru ilościowego – skromna. Z uwagi na niewielkie zainteresowanie 
lobbystów wysłuchaniami publicznymi można wysunąć tezę, że i ten środek parlamen-
tarnego oddziaływania na proces ustawodawczy cechuje się niezbyt dużą efektywno-
ścią. Być może, wpływ na to ma okoliczność, że w trakcie fazy parlamentarnej prac nad 
projektem ustawy mało jest czasu na lobbowanie znaczących poprawek. Rzecznicy inte-
resów za najbardziej skuteczny czas do lobbowania uważają etap tworzenia projektu, 
kiedy mogą wprowadzić do projektu korzystne dla nich propozycje rozwiązań praw-
nych. Wysłuchania publiczne służą obecnie raczej jedynie zamanifestowaniu uwag kry-
tycznych do projektu, niż faktycznemu wpłynięciu na dokonanie zmian treści obowiązu-
jącego prawa.

Podsumowanie6. 

Konkludując, należy stwierdzić, że obie instytucje cechuje wiele podobieństw. Mają 
wspólny rodowód, istnieje możliwość zaliczenia ich w poczet instrumentów demokracji 
semibezpośredniej, obie też stanowią istotne narzędzia partycypacji społecznej w procesie 
stanowienia prawa, kwalifikowane są również jako prawa o politycznym charakterze. Ko-
rzystanie z nich wypełnia lukę, jaka współcześnie jest związana z kryzysem demokracji. 

40 P. Kuczma, Lobbing w Polsce, Toruń 2010, s. 90–91.
41 A. Kubiak, Parlamentarzyści o lobbingu, Warszawa 2008, http://www.batory.org.pl/doc/parlamentarzy-

sci_o_lobbingu.pdf [dostęp 14.05.2015].

http://www.batory.org.pl/doc/parlamentarzysci_o_lobbingu.pdf
http://www.batory.org.pl/doc/parlamentarzysci_o_lobbingu.pdf
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Czasami mogą być one wykorzystane i traktowane jako remedium na braki związane 
z nieprawidłowo prowadzonymi procedurami konsultacyjnymi.

Petycje mają jednak tę przewagę nad wysłuchaniami, że cechuje je wysoki stopień 
odformalizowania, są dostępne w zasadzie dla każdego i mogą inspirować (stymulować) 
proces ustawodawczy. Ponadto prawo petycji uznawane jest za publiczne prawo pod-
miotowe o roszczeniowym charakterze. Skorzystanie z niego rodzi po stronie adresatów 
petycji obowiązek zbadania sprawy i rozpatrzenia takiego wystąpienia przez zajęcia sta-
nowiska i udzielenie odpowiedzi podmiotowi występującemu z petycją42.

Z pewnością wysłuchanie publiczne stanowi jedną z możliwości wykonywania 
prawa do petycji43, ale z uwagi na odrębny reżim prawny obu instytucji i odmienne pro-
cedury ich rozpatrywania wysłuchanie publiczne jawi się jako prawo samoistne i auto-
nomiczne wobec petycji.

42 K. Działocha, Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, [w:] Pra-
wo petycji w ustawodawstwie polskim, Opinie i Ekspertyzy OE-85, wrzesień 2008, s. 2.

43 Konstytucyjny katalog możliwości wykonywania prawa petycji wskazuje Ryszard Piotrowski. Zob. 
R. Piotrowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych kierunków zmian legisla-
cyjnych w tym zakresie, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Opinie i Ekspertyzy OE-85, 
wrzesień 2008, s. 25.
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Prawo petycji a actio popularis

Uwagi wstępne1. 

Zgodnie z art. 63 Konstytucji każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi, 
m.in. w interesie publicznym. Mogą być kierowane do organów władzy publicznej oraz 
do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami 
zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania takich petycji, wnio-
sków i skarg składanych w interesie publicznym określa ustawa. To na tle tego elementu 
prawa petycji powstała w doktrynie prawa rozbieżność, czy polska Konstytucja statuuje 
prawo do actio popularis, czyli skargi powszechnej podejmowanej w celu ochrony inte-
resu publicznego.

Poglądy doktryny polskiego prawa konstytucyjnego2. 

W ocenie Anny Rytel-Warzochy petycje stanowią rodzaj actio popularis, czyli 
środka procesowego opartego na zasadzie powszechności, a więc przysługującego 
każdemu, a nie tylko osobie, której interesy prawne zostały naruszone. Autorka uzasad-
nia to stanowisko wskazując, że osoba składająca petycję nie ma obowiązku wykazywa-
nia swojego interesu, gdyż można ją przedkładać również w interesie publicznym. Wy-
nika to również z szerokiego kręgu podmiotów, które mogą korzystać z tego prawa, jak 
i kręgu adresatów, którymi są wszelkie organy wykonujące działalność publiczną. Jak 
zauważa A. Rytel-Warzocha, przedmiot petycji dotyczy wszelkiego rodzaju spraw pu-
blicznych niezależnie od tego, w czyich mieszczą się kompetencjach. Zarówno z szero-
kiego zakresu podmiotowego, jak i przedmiotowego prawa do petycji autorka wywodzi, 
iż stanowią one rodzaj actio popularis1.

1 A. Rytel-Warzocha, Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich – stan obecny i perspektywy, 
Warszawa 2012, s. 16. Podobnie H. Bajorek-Ziaja, Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
oraz skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, za SIP Lex, K. Koralewska-Pietrzak, Skarga 
w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego jako środek actio popularis, „Przegląd Prawa 
Publicznego” 2010, nr 7–8, s. 54–64, R. Hauser, Komentarz do art. 221 kpa, [w:] R. Hauser, M. Wierz-
bowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2015, za SIP Lex oraz postano-
wienie WSA w Poznaniu z dnia 16 listopada 2006 r., II SA/Po 413/06, wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 mar-
ca 2006 r., II SA/Łd 56/06, postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2010 r., IV SA/Po 431/10, 
za Centralną Bazą Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl (dalej CBOSA).
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Odmienne stanowiska zajęła Ewa Wójcicka, która w monografii poświęconej pra-
wu petycji przeciwstawia je actio popularis. Podnosi, iż obie instytucje mają wspólne 
cechy, jednak traktowanie ich jako tożsamych jest nieporozumieniem.

Odwołuje się do historii i ewolucji instytucji actio popularis. Zrodziła się w prawie 
rzymskim w ostatnich dwóch wiekach republiki, stając się w późniejszym okresie istot-
nym instrumentem w procesie kognicyjnym2. Było to działanie podejmowane przez każ-
dego obywatela w celu ochrony interesu publicznego. Skargi popularne miały na celu 
ochronę interesu wspólnego dla całego społeczeństwa, który byłby jednocześnie intere-
sem każdego obywatela, każdej jednostki żyjącej we wspólnocie lokalnej, w odróżnie-
niu od interesu państwa lub rodziny3. Za pomocą skarg popularnych można było chronić 
prawa podmiotowe lub rzeczy, które przysługiwały każdemu obywatelowi, niezależnie 
od jego sytuacji prawnej, takie jak np. korzystanie z miejsc publicznych, czy też posta-
wienie lub zawieszenie czegoś na ścianie domu lub w oknie4. Drugą charakterystyczną 
cechą rzymskich skarg popularnych była legitymacja czynna – posiadał ją każdy obywa-
tel. Rozwiązanie takie motywowane było przekonaniem, iż każdy obywatel powinien 
troszczyć się o dobro swojej wspólnoty5. Skargi te związane były z najważniejszymi 
dziedzinami życia społecznego i dawały ochronę szeroko pojętemu interesowi społecz-
nemu, pojmowanemu jako interes wszystkich obywateli czy mieszkańców.

Autorka podkreśla również, że wyraźnego oddzielenia prawa petycji od actio po-
pularis dokonał ustrojodawca portugalski. W prawoznawstwie portugalskim, ze wzglę-
du na cel, wyróżnia się cztery rodzaje skarg popularnych:

prewencyjna, mająca na celu zapobieganie działaniom, które mogłyby naruszać  –
interes społeczności;
mająca na celu uchylenie aktów administracyjnych niezgodnych z prawem; –
odszkodowawcza, której celem jest uzyskanie wynagrodzenia za wyrządzoną  –
szkodę na dobrach wspólnoty;
subsydiarna (występująca obok innych skarg), mająca na celu ochronę dóbr pu- –
blicznych będących we władaniu lokalnej społeczności6.

Są one jednym z instrumentów obrony prawnej i w założeniu ustrojodawcy portu-
galskiego mają się przyczynić przede wszystkim do zapobiegania, zwalczania i ścigania 

2 B. Sitek, Actiones populares w prawie rzymskim na przełomie republiki i pryncypatu, Szczecin 1999, 
s. 48.

3 B. Sitek, Skargi popularne w Portugalii, [w:] A. Dębiński, M. Wójcik (red.), Współczesna romanistyka 
prawnicza w Polsce, Lublin 2004, s. 217–218.

4 W. Mossakowski, Elementy publiczno-prawne rzymskich skarg cywilnych, [w:] W. Dajczak, E. Gajda, 
Honeste Vivere. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, s. 135; 
W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2009, s. 268.

5 B. Sitek, Actiones..., op. cit., s. 58.
6 B. Sitek, Skargi popularne..., op. cit., s. 220.
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na drodze sądowej przestępstw przeciwko zdrowiu publicznemu, prawom konsumenta, 
jakości życia, ochronie środowiska i dziedzictwa kulturowego, a także do obrony dóbr 
należących do państwa, regionów autonomicznych i jednostek władzy lokalnej. Ustawo-
dawca, wprowadzając ten instrument do porządku prawnego, kierował się założeniem, 
że lokalna społeczność powinna mieć w dyspozycji środek ochrony własnych interesów, 
tym bardziej że to właśnie członkowie tych wspólnot lepiej orientują się w problemach 
życia lokalnego, a tym samym mogą na nie reagować znacznie szybciej niż organy wła-
dzy publicznej.

Analiza regulacji prawa rzymskiego oraz współczesnych rozwiązań portugalskich 
prowadzi autorkę do wniosku, iż zasadniczymi cechami actio popularis tożsamymi z ce-
chami prawa petycji są: brak obowiązku posiadania interesu prawnego oraz przedmiot 
ochrony, którym jest przede wszystkim interes publiczny. Jednak są również elementy 
konstrukcji prawnej actio popularis, które wyraźnie rozgraniczają tę instytucję od prawa 
petycji. Actio popularis stanowi bowiem rozszerzenie czynnej legitymacji procesowej 
każdej osoby i ma na celu ochronę interesu publicznego bądź niektórych fundamental-
nych praw. Jednostka występująca ze skargą powszechną musi zatem posiadać zdolność 
procesową. To odróżnia skargę powszechną od petycji.

Obu instytucjom stawia się inne wymagania formalne. Postępowanie ze skargi jest 
normalnym postępowaniem administracyjnym lub sądowym, inicjowanym wnioskiem 
lub pozwem sporządzanym zgodnie z przepisami właściwego postępowania. Natomiast 
postępowanie wszczęte w wyniku petycji jest uproszczone. Ponadto podmiot wnoszący 
actio popularis jest stroną postępowania ze wszystkimi skutkami związanymi z naby-
ciem tego statusu. W wyniku petycji nie nabywa się takiego statusu, a w związku z tym 
wyłączona jest kontrola instancyjna lub sądowa reakcji organów władzy na petycję7.

Konstytucyjne i ustawowe rozumienie prawa petycji a 3. actio 
popularis

Przeciwko uznaniu prawa petycji za przejaw actio popularis przemawia przede 
wszystkim przyznanie mu charakteru prawa politycznego. Zostało ono umieszczone 
w podrozdziale „Wolności i prawa polityczne” rozdz. II Konstytucji. Jak podkreślają 
komentatorzy, prawo petycji ma służyć nie tylko partycypacji politycznej, jednak w prak-
tyce taką funkcję głównie wypełnia8. Również w toku prac nad Konstytucją, ustanawia-
jąc prawo petycji, kierowano się motywami politycznymi. Jak wskazuje Kazimierz 

7 E. Wójcicka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015, s. 222–226.
8 W. Sokolewicz, Koncepcja politycznych wolności i praw w Konstytucji RP z 1997 r., [w:] M. Kruk (red.), 

Konstytucja RP z 1997 r. na tle zasad współczesnego państwa prawnego. Zagadnienia wybrane, Warsza-
wa 2006, s. 116.
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Działocha, prawa do petycji, obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i skargi konstytu-
cyjnej miały zastąpić prawo do partycypacji obywateli w działalności publicznej, które 
przewidywały niektóre projekty konstytucji9. W literaturze wyrażony jest wręcz pogląd, 
że prawo petycji jest składnikiem prawa obywateli do udziału w kierowaniu sprawami 
publicznymi. Uczestnictwo takie oznacza w najszerszym zakresie wszelkie postacie 
włączania się i angażowania jednostki w procesy decyzyjne, zarówno zdeterminowane 
prawem, jak i pozostające poza prawną regulacją, o charakterze tak rozstrzygającym, jak 
i wspomagającym procesy podejmowania decyzji, takie jak inspirowanie, wnioskowa-
nie, opiniowanie i kontrolowanie10. Prawo petycji jest jedną z instytucji pozwalających 
na angażowanie narodu w procesy decyzyjne, przez wyrażanie poglądów, ocen, życzeń 
i postulatów11.

Przeciwko uznaniu art. 63 za źródło skargi powszechnej opowiedział się również, 
jak się wydaje, Trybunał Konstytucyjny. Oceniając zgodność art. 87 Kodeksu postępo-
wania cywilnego z art. 63 Konstytucji, uznał, że jest on nieadekwatnym wzorcem kon-
troli. Stwierdził, że prawo petycji nie obejmuje możliwości inicjowania postępowań są-
dowych12. Pogląd ten nie został rozwinięty. W innym orzeczeniu dotyczącym prawa 
petycji TK podkreślił jednak, iż z treści art. 63 Konstytucji oraz tego, że zamieszczono 
go wśród przepisów gwarantujących prawa i wolności polityczne, wynika, że petycje, 
wnioski i skargi mają dotyczyć szeroko pojętej działalności władzy publicznej, a Kon-
stytucja akcentuje polityczny aspekt tej instytucji13.

Trzecim argumentem przeciw uznaniu prawa petycji za prawo do skargi powszech-
nej jest utrwalony w orzecznictwie sądów administracyjnych pogląd, iż postępowanie 
w sprawie petycji, uregulowane do 2015 r. w dziale VIII Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego (k.p.a.), nie podlega kontroli sądów administracyjnych14. Nawet bezczyn-
ność organu administracji, który nie rozpoznaje w ogóle petycji albo czyni to przewle-
kle, nie podlega kognicji sądów administracyjnych15. Petycja, podobnie jak skarga 
i wniosek wnoszone na podstawie przepisów działu VIII k.p.a., nie może prowadzić 
zatem do wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego.

Odnaleźć można jednak wiele argumentów, które pozwalają przyjąć, iż petycja 
składana zgodnie z art. 63 Konstytucji jest wyrazem actio popularis. Przemawia za tym, 

9 K. Działocha, Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, [w:] Pra-
wo petycji w ustawodawstwie polskim, Opinie i Ekspertyzy OE-85, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2008, 
s. 1.

10 E. Olejniczak-Szałowska, Prawo do udziału w referendum lokalnym, Łódź 2002, s. 43.
11 E. Wójcicka, op. cit., s. 157.
12 Wyrok TK z dnia 16 listopada 2004 r., P 19/03, OTK-A 2004/10/106.
13 Wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, OTK-A 2008/3/45.
14 Postanowienia NSA z dnia 19 stycznia 2012 r., II OSK 2692/11 oraz z dnia 16 listopada 2011 r., I OSK 

1340/11, za: CBOSA.
15 Postanowienie NSA z dnia 14 października 2010 r., II OSK 2019/10, za: CBOSA.
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po pierwsze, bardzo szeroki zakres tego prawa. Konstytucyjne prawo do przedkładania 
petycji przysługuje bowiem każdej osobie fizycznej, niezależnie od jej obywatelstwa, 
narodowości, miejsca zamieszkania, wykształcenia, statusu majątkowego i zawodowe-
go, korzystania z pełni praw publicznych, posiadania pełnej zdolności do czynności 
prawnych, czy odpowiedniego wieku. Prawo petycji przysługuje również osobom praw-
nym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (np. stowarzy-
szeniom, fundacjom, partiom politycznym, związkom zawodowym, związkom praco-
dawców, organizacjom społeczno-zawodowym, samorządom społecznym i zawodowym, 
nieformalnym grupom mieszkańców, słuchaczom szkoły). Może być ono wykonywane 
zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo przez grupę osób, które realizują przysługujące 
im prawo petycji, składając podpisy na jednym dokumencie dokumencie16.

Istotnym dla uznania prawa petycji za skargę powszechną jest wyłączenie z kręgu 
uprawnionych organów władzy publicznej. Są one bowiem adresatami obowiązków 
związanych z realizacją prawa petycji, a nie adresatami samego prawa. Koncepcja do-
puszczająca możliwość skutecznego wnoszenia petycji, skarg i wniosków przez organy 
władzy publicznej przekształciłaby je w instrument wzajemnej kontroli, nie do pogodze-
nia z zasadą podziału władz oraz systemem kontroli państwowej17.

Po drugie – w sposób bardzo szeroki zakreślono krąg adresatów petycji. Są one 
kierowane do wszystkich organów władzy publicznej, czyli do organów administracji 
publicznej, rządowej i samorządowej, organów władzy ustawodawczej, wykonawczej 
i sądowniczej, a także do wszelkich innych instytucji, które mają ustawowe kompetencje 
do podejmowania decyzji władczych wiążących obywateli i innych podmiotów prawa, 
również tych, które nie mieszczą się w tradycyjnym trójpodziale władzy. Do organów 
zobowiązanych do przyjmowania petycji należy zaliczyć w szczególności zakłady ad-
ministracyjne, wyposażone we władztwo zakładowe i decydujące o dopuszczeniu do 
korzystania z usług zakładu (szkoły, zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki pomocy spo-
łecznej, biblioteki, muzea), korporacja prawa publicznego (np. samorząd zawodowy), 
czy też podmioty państwowo-samorządowe.

Polska Konstytucja jest nadto jedynym aktem, który przewiduje również możli-
wość wnoszenia petycji do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykony-
wanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej18. Powstaje 
wątpliwość, czy petycje mogą być natomiast kierowane do podmiotów prawa prywatne-
go, które wykonują zadania z zakresu władzy publicznej. Mimo odmiennych poglądów 

16 E. Wójcicka, op. cit., s. 230–243.
17 Ibidem, s. 244–245.
18 Ibidem, s. 253–254.
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wyrażanych w literaturze prawa19, sformułowanie „organizacje i instytucje społeczne”, 
należy odczytywać jako wszelkie „organizacje” oraz wszelkie „instytucje społeczne” 
wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, a więc przez pryzmat art. 61 
Konstytucji. Skoro podmioty prawa prywatnego wykonujące zadania władzy publicznej 
są zobowiązane udzielić informacji publicznej, logiczne jest, iż powinny przyjmować 
również petycje.

Najważniejszy – z punktu widzenia rozstrzygnięcia, czy petycja jest rodzajem actio 
popularis – jest zakres przedmiotowy tego prawa. Konstytucja nie wysławia wprost tego 
zakresu. Jednak z treści przepisu i jego umiejscowienia w Konstytucji wynika, że pety-
cje mają dotyczyć szeroko pojętej działalności władzy publicznej20. Pojęcie to obejmuje 
nie tylko sferę wykonywania imperium, ale również formy realizacji zadań publicznych 
pozbawionych elementu władczego. Przykładowego wyliczenia dokonuje art. 2 ust. 3 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zgodnie z którym przedmiotem petycji może 
być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub in-
nego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycje, życia zbiorowego 
lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczą-
cych się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Jest to jednak pojęcie nieostre, 
a zakres petycji sensu stricto będzie się często łączył z zakresem skargi i wniosku.

Przedmiotem skargi, w myśl art. 227 k.p.a., może być bowiem w szczególności za-
niedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich 
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe 
lub biurokratyczne załatwianie spraw. Natomiast przedmiotem wniosku, w myśl art. 241 
k.p.a., mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia prawo-
rządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepsze-
go zaspokajania potrzeb ludności. Oba katalogi spraw wyliczonych w art. 227 i 241 
k.p.a. mają charakter otwarty. Można z nich wywieść, iż przedmiotem skargi jest każda 
sprawa, która dotyczy wykonywania zadań przez właściwe organy, a których realizację 
skarżący uznaje za naganną. Wnioski natomiast mają służyć kierowaniu spraw do orga-
nów władzy publicznej w celu ich urzeczywistnienia21. Treść art. 2 ust. 3 ustawy o pe-
tycjach pozwala przyjąć, iż są one zbliżone do wniosków i raczej zmierzają do zmiany 
sytuacji faktycznej lub prawnej, niż kwestionują działalność publiczną organów władzy 

19 Ibidem, s. 258–260, A. Jaroszyński, Opinia w sprawie projektu ustawy o petycjach, [w:] Opinie prawne 
na temat projektu ustawy o petycjach, Opinie i Ekspertyzy, OE-115, Kancelaria Senatu, Warszawa 2009, 
s. 3.

20 W. Sokolewicz, Uwagi do art. 63, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, tom IV, Warszawa 2005, s. 8.

21 W. Lang, Kilka refleksji na temat najnowszej historii regulacji prawa petycji, wniosków i skarg, „Studia 
Iuridica”, 2003, nr 42, s. 114.
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publicznej lub instytucji społecznych22. Jednak to, co różni petycję od wniosku, to jej 
charakter publiczny. Nawet, gdy petycja jest składana w interesie podmiotu składające-
go lub osoby trzeciej, autor petycji powinien legitymować się interesem publicznym23.

W opisanym wyżej zakresie każdy może skierować petycję do każdego ze wskaza-
nych adresatów, niezależnie od tego, czy ma interes faktyczny, prawny, prawo podmio-
towe, czy też jest jedynie zainteresowany sprawą. Gdy składa petycję w interesie pu-
blicznym, nie musi wykazać żadnej z tych okoliczności.

Podsumowanie4. 

Warto nadto zauważyć, iż funkcja polityczna, mimo iż akcentowana umiejscowie-
niem art. 63 Konstytucji, nie jest jedyną funkcją prawa petycji. Petycje powstawały 
i ewoluowały przede wszystkim jako środek ochrony praw jednostki24. Dopiero później 
stały się mechanizmem partycypacji obywatelskiej. Również dziś podkreśla się, iż jest 
to pozasądowy mechanizm ochrony praw i wolności człowieka25. Jest to odformalizowa-
ny środek ochrony interesów, które nie dają podstaw do wszczęcia postępowania sądo-
wego lub administracyjnego.

Oczywiście środek ten nie jest już podstawowym narzędziem ochrony praw czło-
wieka. W polskim systemie prawnym można odnaleźć wiele bardziej skutecznych 
środków ochrony, takich jak prawo do sądu i ochrona sądowa praw i wolności, skarga 
konstytucyjna lub skarga do organów międzynarodowych, prawo wystąpienia do wy-
specjalizowanych organów ochrony praw i wolności (takich jak rzecznik Praw Obywa-
telskich, Rzecznik Praw Dziecka, czy Rzecznik Praw Pacjenta) lub instytucji tworzo-
nych na podstawie ustaw (jak np. adwokatura, czy podmioty tworzone na podstawie 
ustawy z 25 czerwca 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej). 
Nie można jednak zgodzić się, iż petycja jest w sferze ochrony praw człowieka instytu-
cją marginalną, a jej efektywność jest niewielka26.

We współczesnym świecie, w którym podkreśla się nieefektywność i przewlekłość 
postępowań sądowych, a także nadmierne angażowanie sądów najwyższych i trybuna-
łów, przez co mogą one rozpoznawać jedynie sprawy najpoważniejsze, precedensowe, 

22 M. Orłowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie pol-
skim, Opinie i Ekspertyzy OE-85, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2008, s. 11.

23 K. Działocha, op. cit., s. 4, W. Lang, op. cit., s. 117, R. Piotrowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa 
petycji oraz pożądanych kierunków zmian legislacyjnych w tym zakresie, [w:] Prawo petycji w ustawo-
dawstwie polskim, Opinie i Ekspertyzy OE-85, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2008, s. 24.

24 E. Wójcicka, op. cit., s. 38–54.
25 Ibidem, s. 183, B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 

1997, s. 10.
26 Tak E. Wójcicka, op. cit., s. 185.
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budzące ogromne wątpliwości (tak np. art. 3989 § 1 k.p.c., czy art. 104 ust. 1 pkt 3 usta-
wy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym), to pozasądowe środki ochrony 
praw i wolności mają coraz większe znaczenie27. Jest to szczególnie istotne w odniesie-
niu do ochrony praw człowieka przed działaniami instytucji, które nie podlegają normal-
nej kontroli sądowej, a które wychodzą poza system trójpodziału władz28. Przede wszyst-
kim chodzi tu o zadania i działania z zakresu tzw. nowej administracji publicznej, takie 
jak alokacja zasobów (np. energii, telekomunikacji i transmisji danych przez zaawanso-
wane systemy dystrybucyjne), udzielanie pomocy państwowej w ramach dotacji celo-
wych (jak np. środków pochodzących z UE), planowanie w ramach władztwa przysłu-
gującego państwu lub jednostkom samorządu terytorialnego (jak np. planowanie 
przestrzenne, czy działania na podstawie specustaw, gdy wyłącza się normalne zasady 
prawa urbanistycznego), świadczenie usług publicznych (jak np. usług zdrowotnych, 
edukacyjnych), czy też działania podejmowane w ramach tzw. prywatyzacji zadań, czy-
li działań administracyjnych podejmowanych za pośrednictwem form prawa prywatne-
go lub realizujących zadania publiczne wraz z osobami prywatnymi w formie partner-
stwa publiczno-prywatnego29. W tych sytuacjach organy władzy publicznej działają 
w ramach przysługującego im władztwa, a z uwagi na strukturę, przez którą działania 
publiczne są wykonywane, są one albo wyłączone spod nadzoru sądowego albo nadzór 
ten jest wykonywany w bardzo wąskim zakresie, gdy organ rażąco przekroczy granice 
uznania administracyjnego30. W tych przypadkach jednostka może chronić się środkami 
innymi niż sądowe. O ile jednak wystąpienia do organów ochrony prawa, takich jak 
rzecznik praw czy instytucje pozarządowe, mogą odnieść skutek tylko, gdy podmioty te 
zaangażują się w ochronę jednostki, o tyle petycja pozostaje środkiem bezpośrednio 
zmierzającym do usunięcia naruszenia, który można kierować do naruszyciela albo do 
podmiotu go nadzorującego. W określonych sytuacjach faktycznych, przy dużym zain-
teresowaniu mediów i instytucji pozarządowych i gorącym sporze, petycje mogą wy-
wrzeć skutek jako środek ochrony praw człowieka31.

27 B. Ackerman, Good-bye Montesquieu, [w:] S. Rose-Ackerman, P. Lindseth, Comparative Administrative 
Law, Edgar Elgar, 2010, s. 128–133, B. Ackerman, The New Separation of Powers, “Harvard Law Re-
view” 2000, vol. 113, nr 3, s. 723.

28 M. Tushnet, Advanced Introduction to Comparative Constitutional Law, Edgar Elgar, 2014, s. 112–113.
29 W. Hoffmann-Riem, Eigenständigkeit der Verwaltung, [w:] W. Hoffmann-Riem, E. Schmidt-Aßmann, 

A. Voßkuhle, Grundlagen des Verwaltungsrecht, tom I, München 2012, s. 685–722, B. Stirn, Y. Aguila, 
Droit public français et européen. Presses de Sces Po et Dalloz, Paris 2014, s. 507–512.

30 W. Hoffmann-Riem, op. cit., s. 740–746; F. Schoch, Gerichtliche Verwaltungskontrollen, [w:] W. Hoff-
mann-Riem, E. Schmidt-Aßmann, A. Voßkuhle, Grundlagen des Verwaltungsrecht, t. III, München 2013, 
s. 917–969, E. Łętowska, Prawo w „płynnej nowoczesności”, „Państwo i Prawo” 2014, 3, s. 6–27.

31 Przykładem takiego skutecznego działania jest odrzucenie umowy międzynarodowej ACTA pod wpły-
wem protestów i petycji, a nie działań sądowych – por. opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego w sprawie strategii na rzecz ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej w pań-
stwach trzecich (komunikat), (COM(2014) 389 final), Dz.U. UE C 230/17z dnia 14 lipca 2015 r., por. 
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Analizując tę kwestię, nie można pominąć również kontekstu przepisów prawa eu-
ropejskiego. W tym systemie prawnym instytucja petycji do Parlamentu Europejskiego 
zajmuje bardzo ważne miejsce32. Ma podstawę traktatową w art. 24 i 227 TFUE, a także 
statuuje ją art. 44 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Podkreśla się, że jest to 
istotny pozasądowy mechanizm ochrony praw jednostek33. Podnosi się, że petycje są 
ważnym, bezpośrednim środkiem nawiązywania kontaktów między obywatelem UE 
a organem unijnym, pozwalającym jednostce na lepsze poznanie roli i sposób działania 
instytucji europejskich. Dla Parlamentu Europejskiego petycje stanowią istotne źródło 
informacji o faktycznym wpływie aktywności UE i państw członkowskich na sytuację 
jednostek i często mogą stać się impulsem do podjęcia odpowiednich środków w celu 
przeciwdziałania naruszeniom praw obywateli34.

Art. 63 zd. 2 Konstytucji przewiduje, iż ustawa określi tryb „rozpatrywania pety-
cji”. Ustawa zasadnicza wymaga zatem, aby petycja została rozpatrzona przez jej adre-
sata. Obowiązkiem organu jest zatem przyjęcie petycji, rzetelne jej rozpoznanie, 
a w szczególności zebranie faktów lub dowodów niezbędnych do udzielenia odpowie-
dzi, a nadto udzielenie odpowiedzi na petycję ze wskazaniem sposobu jej załatwienia. 
Oczywiście Konstytucja nie wymaga udziału autora petycji przy zbieraniu dowodów ani 
pozytywnego załatwienia petycji.

Powstaje pytanie, czy trafnie TK uznał, że „prawo petycji nie obejmuje możliwości 
inicjowania postępowań sądowych”, a w szczególności, czy prawo petycji wyklucza ja-
kiekolwiek postępowanie sądowe35. Trybunał Konstytucyjny w żaden sposób nie wyja-
śnił tego stwierdzenia. Tymczasem wydaje się, że stanowisko to jest zbyt kategoryczne. 
Z art. 63 nie można wprawdzie wywieść obowiązku poddania rozstrzygnięcia w spra-
wie petycji sądowej kontroli. Jednak nie sposób również przyjąć, iż ustrojodawca tego 
zakazuje. Warto zauważyć bowiem, iż pojęciem „rozpatrzenia” sprawy posługuje się 
również ustrojodawca w art. 45 ust. 1 Konstytucji, wymagając realizacji prawa dostępu 
do sądu, z którym wiąże się obowiązek wyczerpującego wysłuchania przez sąd. To, co 
różni obie normy, to brak wskazania w art. 63 ust. 1, iż „rozpatrzenie” petycji jest spra-
wiedliwe, jawne, odbywa się bez nieuzasadnionej zwłoki oraz przez niezależny sąd. 
Dlatego z punktu widzenia ustawy zasadniczej petycja może być rozpoznana zarówno 

także J. Barcik, Dostęp do dokumentów Unii Europejskiej (na kanwie negocjacji umowy ACTA), „Pań-
stwo i Prawo” 2013, nr 1, s. 52–64, J. Góral-Kaczmarek, E-konsultacje jako głos społeczeństwa w pro-
cesie legislacji, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2012, nr 12, s. 7–18, I. Lipowicz, Uwagi o polskim sys-
temie stanowienia prawa, „Państwo i Prawo” 2012, nr 7, s. 5–19.

32 E. Wójcicka, op. cit., s. 63–71.
33 A. Łazowski, Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy 

ochrony praw jednostek przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich, Kraków 2002, s. 169.
34 A. Wyrozumska, Jednostka w Unii Europejskiej, [w:] J. Barcz, Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia 

materialne i polityki, Warszawa 2006, s. 362–363.
35 Wyrok TK z dnia 16 listopada 2004 r., P 19/03, OTK-A 2004/10/106.
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w postępowaniu uproszczonym, quasi-administracyjnym, tak jak uregulowano to 
w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, ale także w postępowaniu sądowym wy-
posażonym w pełne gwarancje wynikające z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Kwestia ta zosta-
ła pozostawiona rozstrzygnięciu ustawodawcy. To ustawodawca decyduje, czy i w jakim 
zakresie poddać rozstrzygnięcie w sprawie petycji kontroli sądowej. Może ją wyłączyć, 
jak to uczyniono w polskim systemie prawnym36, albo dopuścić w pewnym zakresie, jak 
to uczynił prawodawca europejski37. Dlatego nie można przeciwstawiać prawa petycji 
prawu do sądu i wynikającym z niego gwarancjom. Prawo petycji może być realizowa-
ne zarówno na gruncie sądowym, jak i pozasądowym.

Ważąc argumenty za i przeciw uznaniu petycji za przejaw actio popularis, autor 
uważa, iż art. 63 Konstytucji statuuje prawo do skargi powszechnej, jako uproszczonego 
środka zmierzającego do ochrony interesu powszechnego. Środek ten może wnieść każ-
dy i skierować go do każdego podmiotu prowadzącego działalność publiczną. Adresat 
petycji ma zaś obowiązek przyjęcia, rozpoznania i udzielenia odpowiedzi na petycję. To 
od decyzji ustawodawcy zależy, czy rozstrzygnięcie w sprawie petycji podda kontroli 
sądowej, a także jakie wymogi formalne postawi przed autorem petycji oraz podmiotem 
ją rozstrzygającym.

Petycja może zostać wniesiona w każdej sprawie publicznej, szczególnie gdy 
z uwagi na ograniczenia prawne nie może zostać zainicjowane postępowanie sądowe. 
Autor petycji może być zarówno tylko zainteresowany sprawą, jak i dysponować intere-
sem faktycznym, interesem prawnym lub nawet prawem podmiotowym, którego doty-
czy sprawa podnoszona w petycji. Nie musi tego jednak wykazywać.

36 Por. jednak wątpliwości M. Jaśkowskiej, która poddaje pod rozwagę dopuszczalność skargi w sprawie 
bezczynności w zakresie nieotrzymania zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi – M. Jaśkowska, 
Komentarz do art. 237 kpa, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, za SIP Lex.

37 Wyrok Sądu UE z dnia 14 września 2011 r., Tegebauer przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, 
T-308/07, Dz. Urz. UE C 311/34/1 z 22.10.2011 r., s. 34 – Sąd dopuścił skargę kierowaną do sądu na 
rozstrzygnięcie w przedmiocie uznania petycji przez właściwy organ za niedopuszczalną.
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Prawo petycji w działalności Senatu i Sejmu RP  
w latach 2010–2015

Wstęp1. 

Prawo petycji, mimo swego umocowania w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej (dalej także: Konstytucja RP)1, przez wiele lat nie doczekało się ustawowego 
rozwinięcia2. Można przypuszczać, że m.in. z tego powodu w doktrynie powstały różne 
poglądy co do wskazanej powyżej regulacji, w których oceniano ją zarówno pozytyw-
nie, jak i krytycznie3. Krytyka ta nie sprowadza się jednak w żadnej mierze do samego 
prawa petycji, lecz do jego zbyt skromnego uregulowania w Konstytucji RP, co jest 
przyczyną trudności w rozgraniczeniu instytucji petycji od skarg i wniosków. Ryszard 
Piotrowski stwierdził wręcz, że zwłoka ustawodawcy w uregulowaniu statusu petycji 
spowodowała, że prawo petycji stało się „nieco archaiczne”4.

Bez względu na tak skrajne opinie niezaprzeczalne pozostaje, że ustrojodawca na-
kazał, by kwestię trybu rozpatrywania petycji uregulowano w ustawie (art. 63 zd. 2 
Konstytucji RP). Równie oczywiste jest, że do dnia uchwalenia, a następnie wejścia 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze 
zm.).

2 Pomijając odniesienie się ustawodawcy do kwestii petycji w art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
K.p.a. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) (dalej także: k.p.a.). Ponadto w doktrynie wskazuje 
się, że także ustawa o działalności lobbingowej zawiera takie postanowienia, które pośrednio wpływają 
na procedurę rozpatrywania petycji. Zdaniem Wojciecha Orłowskiego, „składanie petycji w sprawie pro-
jektów aktów normatywnych będących przedmiotem prac Rady Ministrów, Sejmu lub Senatu, wyczer-
puje definicję działalności lobbingowej zawartą w art. 2 ust. 1 wzmiankowanej ustawy. Zgodnie z jej 
postanowieniami działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwo-
lonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. 
Użycie określenia «każde» nie pozostawia wątpliwości, iż w rozumieniu ustawy, działalnością lobbingo-
wą jest złożenie petycji o ile jej treść dotyczy procesu stanowienia prawa . I dodatkowo nie jest jasne, od 
jakiego momentu należy mówić o procesie stanowienia prawa. Ponadto z chwilą umieszczenia projektu 
w Biuletynie udostępnieniu w nim podlegają wszelkie dokumenty dotyczące prac nad projektem”; 
W. Orłowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji, [w:] J. Tracz-Dral (red.), Prawo petycji 
w ustawodawstwie polskim, Opinie i Ekspertyzy 0E-85, Warszawa 2008, s. 16–18.

3 Zob. np. E. Wójcicka, Ocena regulacji konstytucyjnej prawa petycji – postulaty de lege ferenda, 
[w:] B. Banaszak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 
roku, Wrocław 2010, s. 238–241 i przytaczane tam poglądy przedstawicieli doktryny.

4 R. Piotrowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych kierunków zmian legisla-
cyjnych w tym zakresie, [w:] J. Tracz-Dral (red.), op. cit., s. 26.
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w życie ustawy o petycjach5 powyższa delegacja nie została w zasadzie wykonana. Ten 
stan rzeczy zmienił się dopiero dzięki odpowiednim działaniom podjętym w Senacie. 
20 listopada 2008 r. zmieniono regulamin tej izby w ten sposób, że rozszerzono kompe-
tencje Komisji Praw Człowieka i Praworządności, która jako Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji (dalej także: Komisja) miała zacząć zajmować się także rozpa-
trywaniem wskazywanego tutaj środka prawnego. Nadto do Regulaminu Senatu6 wpro-
wadzono odrębny dział – Xa, zatytułowany „Rozpatrywanie petycji”. Utworzenie wska-
zanego powyżej stałego i obligatoryjnego organu Senatu oraz sformułowanie pierwszych 
postanowień odnośnie do rozpatrywania petycji dało impuls do stworzenia projektu 
ustawy o petycjach. Sama zaś regulacja ustawowa wymogła także zmianę Regulaminu 
Sejmu7. Tu utworzono stałą Komisję do Spraw Petycji (art. 18 ust. 1 pkt 1a Regulaminu 
Sejmu) oraz w dziale II dodano rozdział 9a – postępowanie w sprawach petycji, a także 
znowelizowano kilka innych artykułów wskazanego aktu prawnego8.

Warto zatem prześledzić zarówno regulację regulaminów obu izb parlamentu, jak 
i losy wybranych petycji, czy też pism określonych przez ich autorów jako petycje. Ana-
liza taka powinna być pomocna przy wykładni obecnych uregulowań ustawy o pety-
cjach oraz przy ewentualnym sposobie rozpatrywania petycji wnoszonych do różnorod-
nych organów władzy publicznej. W szczególności wieloletnie doświadczenie wyższej 
izby parlamentu polskiego nie powinno pozostać niezauważone, ponieważ prawo pety-
cji, mimo iż – z jednej strony – uznane może być za „archaiczne”, to jednak z drugiej, 
jak zasygnalizowano powyżej – w dalszym ciągu nie jest do końca ustalone, czym w za-
sadzie jest petycja, a procedura jej rozpatrywania stanowi rozwiązanie nowe, ustalone 
w zupełnie odrębnym akcie prawnym. Rozważania w pierwszej kolejności dotyczyć 
będą właśnie Senatu, jako że unormowanie regulaminu tej izby weszło w życie jako 
pierwsze.

Procedura rozpatrywania petycji w Senacie i w Sejmie2. 

Śmiało można stwierdzić, że podobnie jak niemal każde postępowanie prowadzone 
w celu rozstrzygnięcia określonej kwestii, tak i rozpatrywanie petycji w Senacie można 
podzielić na trzy etapy: wstępny, postępowanie wyjaśniające oraz fazę podjęcia roz-
strzygnięcia. Ten pierwszy zaczyna się od obowiązku Marszałka Senatu przekazania 

5 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).
6 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu (t.j. M. P. 2014 

poz. 529 ze zm.).
7 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej (t.j. M.P. 2012 poz. 32 ze zm.).
8 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2015 poz. 550).
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petycji niezwłocznie po jej otrzymaniu do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji (art. 90 a Regulaminu Senatu). Dodać jednak wypada, że Marszałek Senatu 
zobowiązany jest przekazać Komisji w zasadzie każde pismo, które wpływa do Biura 
Komunikacji Społecznej i może stanowić petycję. Marszałek Senatu nie bada więc 
w żadnym stopniu danej petycji. Dopiero Komisja merytorycznie zajmuje się danym 
pismem i podejmuje decyzje co do jego dalszych losów. W fazie postępowania wstępne-
go Przewodniczący Komisji decyduje, czy przedmiot petycji znajduje się w kompeten-
cjach Senatu, czy też nie. W tym drugim przypadku zobligowany jest przekazać petycję 
właściwemu organowi władzy publicznej, o czym informuje Marszałka Senatu i człon-
ków Komisji (art. 90 b ust. 1 Regulaminu Senatu), a także wnoszącego petycję (art. 90 e 
Regulaminu Senatu). Rozwiązanie to do czasu wejścia w życie ustawy o petycjach mo-
gło rodzić uzasadnione wątpliwości. Proces rozpatrywania petycji – poza omawianą re-
gulacją – nie był przecież dostatecznie ustalony. Organ władzy publicznej, któremu zaś 
przyszło zmierzyć się z daną petycją, musiał ją jednak w jakiś sposób załatwić. Wydaje 
się, że w takim wypadku najbardziej właściwe byłoby potraktowanie takiego pisma jak 
wniosek lub skargę i zastosowanie odpowiednich przepisów k.p.a. Za powyższym prze-
mawia także treść art. 221 k.p.a., który stanowi pokrótce o petycjach9. Co ciekawe, mimo 
wyżej wskazanego formalnego przekazania, na żądanie członka Komisji petycja zostaje 
i tak rozpatrzona na posiedzeniu Komisji (art. 90 b ust. 2 Regulaminu Sejmu). Regulację 
bez głębszej analizy wypada ocenić krytycznie. Może ona doprowadzić do takiej sytu-
acji, w której jedna petycja zostanie rozpatrzona w skrajnie różny sposób przez dwa or-
gany władzy publicznej. Takie zaś działanie niewątpliwie nie mieści się w granicach 
zasady zaufania jednostki (obywatela) do państwa, wywodzonej przecież z zasady de-
mokratycznego państwa prawnego10. Jednakże podkreślić należy, że rozwiązanie to nie-
wątpliwie pełni funkcję gwarancyjną. Dotyczy także szczególnego środka, jakim jest 
petycja (nawet jeśli w poprzednim stanie prawnym uznawana ona była za wniosek). 
W interesie podmiotu wnoszącego petycję leży zaś zawsze, żeby w jej wyniku zostało 
podjęte jakieś działanie, które pozwoli rozwiązać problem, zagadnienie przedstawione 
w petycji. Nie można jednak pominąć, że ostatecznie może to doprowadzić do sytuacji, 
w której zastosowane zostaną dwa środki, z których jeden zniesie ten drugi. Dla przykła-
du, można wskazać, że możliwe jest takie rozwiązanie, w którym organ administracji 
publicznej na skutek złożonego wniosku podejmie postępowanie administracje w celu 
wydania decyzji administracyjnej o treści korzystnej dla strony postępowania, zaś Senat 
– w wyniku załatwienia petycji – uruchomi tryb ustawodawczy, efektem którego będzie 

9 Trzeba jednak zauważyć, że w związku z wejściem w życie ustawy o petycjach z kodeksu postępowania 
administracyjnego zupełnie zostanie usunięta fragmentaryczna regulacja związana z wnoszeniem pety-
cji.

10 Zob. np. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 180–181.
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taka zmiana przepisów, że uzyskanie decyzji administracyjnej w sprawie rozstrzyganej 
lub rozstrzygniętej przez organ administracji publicznej, nie będzie już potrzebne. Osta-
tecznie i taki przypadek nie doprowadzi do naruszenia praw wnioskodawcy (osoby wy-
stępującej z petycją).

Zaznaczyć należy, że Regulamin Senatu milczy w kwestii powołania Działu Pety-
cji i Korespondencji, który wchodzi w skład Biura Komunikacji Społecznej11 (dalej tak-
że: Biuro). Pełni on istotną rolę, przygotowuje bowiem do każdej petycji informację 
o jej przedmiocie. Taka informacja zawiera: prezentację autora petycji, opis postulatów 
petycji i ich uzasadnienie, analizę stanu prawnego regulującego zawartą w niej proble-
matykę i dane dotyczące ewentualnych prac legislacyjnych nad tym zagadnieniem. Po-
nadto we wskazanym opracowaniu przedstawia się przegląd orzecznictwa zarówno Try-
bunału Konstytucyjnego i sądów powszechnych lub administracyjnych, jak i Sądu 
Najwyższego, w kwestiach będących przedmiotem petycji. Wskazuje się także na dzia-
łania rządu lub zainteresowanych organizacji w danej sferze zagadnień. Opisywany do-
kument zawiera także podsumowanie i rekomendację Biura. Do każdego opracowania 
dołącza się także materiały zawierające wniosek autora petycji oraz wybrane akty praw-
ne, projekty ustaw, publikacje lub informacje o wcześniejszych działaniach w przedmio-
cie petycji12.

Warto także zaznaczyć, że ostatnią czynnością fazy wstępnej rozpoznawania pety-
cji jest zawiadomienie przez Przewodniczącego Komisji o terminie posiedzenia w spra-
wie rozpatrzenia petycji, skierowane do przewodniczących właściwych komisji senac-
kich (art. 90 b ust. 3 Regulaminu Sejmu).

Etap postępowania wyjaśniającego w Komisji został uregulowany nader skromnie. 
Postanowiono jedynie, że w jego toku Komisja może zwrócić się do innej komisji senac-
kiej o wyrażenie opinii o rozpatrywanej petycji. Nie można jednak zapominać o przepi-
sach ogólnych dotyczących pracy komisji senackich, w szczególności tych wynikają-
cych z regulaminu Senatu (przede wszystkim Dział VI, art. 58–67 Regulaminu Senatu). 
Ze względu na specyfikę pracy Komisji, uwagę zwraca w szczególności dopuszczalność 
zwołania jej posiedzenia przez samego Marszałka Senatu (art. 59 ust. 1 Regulaminu 
Senatu), obok ustalania terminów posiedzeń przez samą Komisję. Daje to Marszałkowi 
możliwość szybkiego zorganizowania posiedzenia tuż po wpłynięciu petycji. Ważne jest 
także uprawnienie do uczestniczenia w posiedzeniach komisji nie tylko przez jej człon-
ków, lecz także przez innych senatorów, posłów, przedstawicieli Rady Ministrów, orga-
nów administracji rządowej, jak i wybranych w Rzeczypospolitej posłów do Parlamentu 

11 Zob. np. http://www.senat.gov.pl/kancelaria/struktura-organizacyjna/biuro-komunikacji-spolecznej/ 
i przytoczona tam podstawa prawna [dostęp 24.07.2015].

12 Za: Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2010 r. petycji, 
Warszawa 2011, s. 8.

http://www.senat.gov.pl/kancelaria/struktura-organizacyjna/biuro-komunikacji-spolecznej/ 
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Europejskiego (art. 60 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Senatu). Dawało to i wciąż daje, moż-
liwość znacznie szerszego oddziaływania petycji już od momentu jej rozpatrywania, niż 
tylko wewnątrz wyższej izby parlamentu. Co więcej, Komisja (lub jej przewodniczący) 
może zażądać, by przedstawiciele Rady Ministrów, państwowych i samorządowych or-
ganów, instytucji, zakładów i przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego z udziałem 
państwowych lub komunalnych osób prawnych oraz organizacji społecznych korzysta-
jących z dotacji z budżetu państwa współpracowali z Komisją, a w szczególności by 
przedstawili stosowne informacje, wyjaśnienia, czy opinie w formie pisemnej lub przy 
wykorzystaniu odpowiedniego nośnika; przekazali niezbędne Komisji materiały lub też 
czynnie brali udziału w posiedzeniach Komisji (art. 60 ust. 4 Regulaminu Senatu). Tak 
też się w istocie działo. Nadto Komisja zwraca się z wnioskami do ekspertów z danych 
dziedzin o zajęcie stanowiska w sprawie danej petycji13. Jakkolwiek nie wypada bagate-
lizować innych postanowień Regulaminu Senatu dotyczących pracy komisji, to w tym 
miejscu w odniesieniu do poruszanego zagadnienia należy zwrócić uwagę na art. 62 Re-
gulaminu Senatu, który przewiduje wspólne odbywanie posiedzeń komisji senackich 
i podejmowanie wspólnych uchwał. O ile w przypadku petycji co do zasady takich 
wspólnych posiedzeń wykluczyć nie można, o tyle samo rozstrzygnięcie w kwestii pety-
cji pozostaje w wyłącznej gestii Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Po etapie postępowania wyjaśniającego następuje faza rozstrzygnięcia petycji. For-
mą, w jakiej powinno ono zapaść, jest uchwała Komisji, podjęta większością głosów 
przy obecności co najmniej 1/3 członków (art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu). Uchwała 
taka może zawierać trojakiego rodzaju rozstrzygnięcia. Pierwsze jest w istocie wnio-
skiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub uchwałodawczej, który – co podkreślo-
no – musi zawierać projekt ustawy (uchwały) (art. 90 d ust. 1 pkt 1 Regulaminu Senatu), 
ale i odpowiadać wszelkim innym wymogom stawianym przez Regulamin Senatu (zob. 
art. 76 i n. Regulaminu Senatu). Drugim rodzajem rozstrzygnięcia jest podjęcie uchwały 
o upoważnieniu jednego z członków Komisji do złożenia określonego wniosku o cha-
rakterze legislacyjnym w czasie dyskusji nad danym punktem porządku obrad Senatu 
(art. 90 d ust. 1 pkt 2 Regulaminu Senatu). Trzecim zaś jest przedstawienie Marszałkowi 
Senatu opinii w sprawie celowości skorzystania przez Senat lub jego organ z uprawnień 
określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie lub Regulaminie Senatu 
(art. 90 d ust. 1 pkt 3 Regulaminu Senatu). Każde z trzech rozstrzygnięć może zapaść 
wraz którymkolwiek innych, jak też wszystkie mogą zapaść jednocześnie. Prawodawca 
posłużył się bowiem w tym wypadku alternatywą łączną i tym samym stworzył szerokie 
możliwości co do treści rozstrzygnięcia. Komisji pozostawiono oczywiście także prawo 
do niepodejmowania żadnych z powyższych działań. Wówczas jest jednak zobligowana 

13 Ibidem, s. 5.
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do poinformowania o tej okoliczności Marszałka Senatu, wskazując mu jednocześnie 
przyczyny takiej decyzji (art. 90 d ust. 2 Regulaminu Senatu).

Po przegłosowaniu uchwały co do sposobu załatwienia petycji Przewodniczący 
Komisji zobowiązany jest poinformować jej autora o działaniach podjętych w wykona-
niu uchwały, ewentualnie o przyczynach niepodjęcia takich działań (art. 90 e Regulami-
nu Senatu). Czynność ta w zasadzie kończy postępowanie z petycją w Senacie. Zazna-
czyć w tym miejscu można, że Regulamin Senatu nie wskazuje, w jakim terminie petycja 
powinna być rozpatrzona, ani też czy należy to uczynić na jednym, czy też na więcej niż 
jednym posiedzeniu.

Istotne jest także z punktu wnoszącego petycję, że środka tego nie obejmuje zasada 
dyskontynuacji prac parlamentu. Senat nowej kadencji jest zatem zobligowany do roz-
patrzenia petycji, choćby została ona tylko wniesiona w zakończonej kadencji Senatu 
(art. 90 g ust. 1 regulaminu). Co więcej, jeśli na skutek petycji Senat zdecydował o pod-
jęciu inicjatywy ustawodawczej lub uchwałodawczej Komisja może zdecydować o po-
nownym złożeniu stosownego wniosku, w celu podjęcia prac bądź to nad odpowiednią 
ustawą, bądź uchwałą (art. 90 g ust. 2 regulaminu). Wyszczególniona regulacja nie jest 
jednak precyzyjna i to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze posłużono się tutaj 
zwrotem „Komisja decyduje także o ponownym złożeniu wniosku...”. Normę tę można 
rozumieć tak, że Komisja ma obowiązek, a nie tylko uprawnienie, ponownego złożenia 
wniosku o podjęcie stosownej inicjatywy ustawodawczej lub uchwałodawczej. Nadto 
nie jest jasne, czy wniosek ma dotyczyć tego samego projektu ustawy14, czy też może 
być to nowy projekt, odmienny od poprzedniego. Wracając ponownie do brzmienia 
wskazywanego przepisu należałoby stwierdzić, że chodzi tutaj o ten sam wniosek, a za-
tem z tym samym projektem ustawy. Za taką interpretacją przemawia po części brzmie-
nie art. 90 g ust. 2, w którym stanowi się o ponownym złożeniu wniosku, a więc jego 
powtórzeniu, wykonywaniu po raz drugi15. Skoro zatem ma to być ten sam wniosek, 
o którym mowa w art. 90 d ust. 1 pkt 1, a więc taki, który stanowi jedną z form załatwie-
nia petycji, to należałoby się jednak opowiedzieć za obowiązkiem Komisji ponownego 
złożenia wniosku. Inaczej trudno byłoby mówić o gwarancyjnym charakterze regulacji 
trybu rozpatrywania petycji16.

Dodać można, że Komisja ma obowiązek złożyć Senatowi w każdym roku spra-
wozdanie z rozpatrzonych petycji (art. 90 f Regulaminu Senatu). Norma ta jest pewnego 

14 Dla porządku jedynie wypada wskazać, że Senat podejmuje postępowanie w sprawie inicjatywy ustawo-
dawczej m.in. na wniosek którejkolwiek z komisji senackich. Do wniosku takiego komisja musi dołą-
czyć projekt ustawy, który odpowiada szczegółowym wymogom (art. 76 i art.77 Regulaminu Senatu).

15 Za: Słownik Języka Polskiego PWN on-line, hasło: ponowny, http://sjp.pwn.pl/szukaj/ponownie.html 
[dostęp 23.07.2015].

16 Zob. W. Orłowski, op. cit., s. 14.

http://sjp.pwn.pl/szukaj/ponownie.html 
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rodzaju doprecyzowaniem art. 63 ust. 1 Regulaminu Senatu, który stanowi, że każda 
komisja ma obowiązek złożenia sprawozdania w sprawach przedstawionych przez m.in. 
Marszałka Senatu. Nadto każda komisja na zakończenie kadencji ma obowiązek sporzą-
dzić sprawozdanie ze swojej działalności (art. 67 Regulaminu Senatu).

Postępowanie w sprawie petycji co do zasady wygląda podobnie w Sejmie. Wi-
doczne są jednak także wyraźne różnice związane z genezą sejmowej regulacji. Podsta-
wowym jej celem było bowiem nie tyle stworzenie podstaw rozpatrywania petycji 
w sposób niezależny od dotychczasowego prawodawstwa, ile wypełnienie pewnej luki 
w prawie, która istniałaby po wejściu w życie ustawy o petycjach, gdyby Regulamin 
Sejmu nie został znowelizowany17. Uwagę zwraca przy tym okoliczność, że wskazany 
akt prawny został zmieniony niedługo przed wejściem w życie ustawy o petycjach.

Podobnie jak w Senacie, tak i Sejmie wstępna kontrola petycji dokonywana jest 
przez Marszałka Izby (art. 126b Regulaminu Sejmu). Jednak sejmowa regulacja już 
w tym miejscu wielokrotnie odsyła do ustawy (tj. w art. 126b ust. 2, 3 i 4). Ponadto Mar-
szałek Sejmu przekazuje podmiotowi wnoszącemu petycję informację o sposobie zała-
twienia petycji (art. 126e Regulaminu Sejmu). Petycję rozpatruje Komisja do Spraw 
Petycji, która jest zobligowana to uczynić we wskazanym przez Marszałka Sejmu termie 
(art. 126b ust. 4 i art. 126c ust. 1 Regulaminu Sejmu). Regulacja art. 126c ust. 3 Regula-
minu Sejmu przynosi także przykładowy katalog sposobów załatwienia petycji. Może 
ono nastąpić poprzez:

Wniesienie przez Komisję do Spraw Petycji projektu ustawy lub uchwały;1) 
Wniesienie przez powyższą komisję poprawki lub wniosku do projektu ustawy lub 2) 
uchwały w czasie jego rozpatrywania przez inną komisję sejmową lub w czasie 
jego drugiego czytania,
Przedstawienie przez tę komisję innej komisji sejmowej opinii w sprawie rozpatry-3) 
wanego przez nią projektu ustawy lub uchwały;
Wystąpienie przez Komisję do Spraw Petycji z wnioskiem o przeprowadzenie kon-4) 
troli przez Najwyższą Izbę Kontroli;
Nieuwzględnienie przez Komisję do Spraw Petycji żądania będącego przedmiotem 5) 
petycji.
Odnotować także wypada, że Komisja do Spraw Petycji może zwrócić się do innej 

komisji sejmowej o wyrażenie opinii o rozpatrywanej petycji (art. 126c ust. 2 Regulami-
nu Sejmu). Nadto również i petycji rozpatrywanych przez Sejm nie obejmuje zasada 
dyskontynuacji prac parlamentu (art. 126g Regulaminu Sejmu).

17 Zob. Uzasadnienie do projektu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany Regulaminu 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2015 r., druk sejmowy Sejmu VII kadencji nr 3407, 
s. 4.
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Działalność Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 3. 
Senatu w latach 2009–2014

Ze względu na datę uchwalenia stosownej zmiany w Regulaminie Sejmu nie ma 
jeszcze żadnych informacji dotyczących działalności sejmowej Komisji do Spraw Pety-
cji. Odmiennie zaś wygląda sytuacja w przypadku Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji. Przyglądając się statystykom spraw przez nią załatwianych, należy 
stwierdzić, że umożliwienie składania petycji cieszyło się umiarkowanym zainteresowa-
niem. W 2009 r. Marszałek skierował do Komisji 18 petycji, z czego 14 rozpatrzono 
w 2009 r., zaś załatwienie pozostałych przewidziano w dalszym okresie18.

W kolejnym roku Komisja zmierzyła się z 21 petycjami, z czego 20 zostało rozpa-
trzonych jeszcze w tym roku, jedna zaś (z racji tego, że wpłynęła w grudniu) – w następ-
nym19. Warto jednak zauważyć, że w 2010 r. do Kancelarii Senatu napłynęło 737 różne-
go rodzaju pism, z czego 155 w tytule miało słowo „petycja”. Dalej Komisja stwierdza, 
że „Zdecydowanej większości pism skierowanych do Działu Petycji i Korespondencji 
Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu nie można było nadać biegu i rozpa-
trzyć w trybie petycyjnym przede wszystkim dlatego, że nie zawierały one wniosków 
legislacyjnych, a ich autorzy przedstawiali swoje indywidualne sprawy prowadzone 
przed organami wymiaru sprawiedliwości lub przed różnymi organami samorządowy-
mi, wyrażali polemikę lub niezadowolenie z zapadłych orzeczeń i rozstrzygnięć. Znacz-
ną większość korespondencji kierowanej jako petycje stanowiły pisma osób dzielących 
się opiniami, uwagami i krytyką na temat stosowania i przestrzegania prawa”20. Powyż-
szą przyczynę wskazano zresztą w każdym kolejnym sprawozdaniu. Zaznaczyć jednak 
należy, że wszyscy wnioskodawcy otrzymali odpowiedź na wniesione przez siebie pi-
smo.

W 2011 r. Komisja otrzymała 17 petycji, z czego 11 rozpatrzono we wskazanym 
roku, zaś 6 kolejnych w następnym. W sumie do Kancelarii Senatu wpłynęły 753 pisma, 
z czego 183 w tytule miały słowo „petycja” lub zawierały wnioski i propozycje zmiany 
przepisów prawa, co stanowi przyrost o 49 w stosunku do roku poprzedniego. Jednak 
bieg nadano mniejszej liczbie petycji, aniżeli w roku poprzedzającym21.

Kolejny rok oznaczał dla Komisji 18 nowych petycji. Znacznie zwiększyła się licz-
ba pism ogółem skierowanych do Kancelarii Senatu, bo było ich 929, lecz takich, które 

18 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 r. petycji, 
Druk senacki Senatu VII kadencji nr 891, Warszawa 2010, s. 3.

19 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2010 r. petycji, 
Druk senacki Senatu VII kadencji nr 1298, Warszawa 2011, s. 3.

20 Ibidem, s. 5.
21 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2011 r. petycji, 

Druk senacki Senatu VIII kadencji nr 151, Warszawa 2012, s. 5.
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zawierały w tytule słowo „petycja” lub sformułowano w nich wnioski i propozycje 
zmiany przepisów prawa, ubyło. W 2012 r. wniesiono ich 15122.

Taka sama liczba petycji, jak w wskazana w 2012 r., przybyła Komisji rok później. 
Znacząco jednak zwiększyła się ogólna liczba pism skierowanych do Kancelarii Senatu. 
Było ich 1527, z czego 673 zawierały w swoim tytule słowo „petycja” lub też wniosek 
czy propozycję zmiany przepisów23.

W ostatnim roku, za który Komisja przygotowała sprawozdanie, tj. w 2014 r., do 
Komisji wpłynęło 24 nowe petycje. Samych pism do Kancelarii Senatu było 1214, a 451 
z nich zawierało w swoim tytule słowo „petycja” lub też wniosek czy propozycję zmiany 
przepisów24.

Zważając na powyższe, należy zauważyć, że podstawowym kryterium branym pod 
uwagę przez Komisję przy podejmowaniu decyzji co do dalszego losu pisma i nadaniu 
mu biegu jako petycji, było przede wszystkim zawarcie w piśmie wniosków legislacyj-
nych (zmiany prawa lub jego uchwalenia). Wydaje się, że stanowi to warunek sine qua 
non uznania danego wystąpienia za petycję przez Senat. Jest to w sposób czytelny po-
wiązane z jedną z podstawowych – tj. ustawodawczą – funkcji Senatu. Petycja nie po-
winna być powiązana z konkretną, indywidualną sprawą autora, zawisłą przed organami 
wymiaru sprawiedliwości lub przed różnymi organami samorządowymi. Nadto przed-
miotem petycji nie może być polemika lub wyrażenie niezadowolenia z zapadłych orze-
czeń i rozstrzygnięć, jak i opinie, uwagi, czy krytyka na temat stosowania i przestrzega-
nia prawa.

Komisja zwykła dzielić petycje, stosując kryterium przedmiotowe i podmiotowe. 
Jeśli idzie o kryterium przedmiotowe, to sprawy, w których składano petycje, dotyczyły:

kombatantów i osób represjonowanych – 28; –
rent i emerytur odnoszących się do różnych grup uprawnionych – 22; –
finansów, podatków – 11; –
spraw osób niepełnosprawnych – 9; –
prawa karnego – 5; –
prawa wyborczego – 4; –
pragmatyk zawodowych – 4; –
prawa własności – 4 ; –
świadczeń społecznych – 3; –

22 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2012 r. petycji, 
Druk senacki Senatu VIII kadencji nr 402, s. 3, 6.

23 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2012 r. petycji, 
Druk senacki Senatu VIII kadencji nr 687, s. 7, 9.

24 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2012 r. petycji, 
Druk senacki Senatu VIII kadencji nr 687, s. 7, 11.
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spraw mieszkaniowych – 2; –
praw lokatorów – 2; –
prawa pracy – 2; –
nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych – 2; –
innych spraw – 36; –
uchwał okolicznościowych – 6. –

Klasyfikując zaś petycje według kryterium podmiotowego, można wyróżnić pety-
cje indywidualne oraz zbiorowe. Te pierwsze wnoszone są przez osoby fizyczne. Petycje 
zbiorowe zaś są składane przez różnego rodzaju podmioty prawa, jak np. wspólnoty 
mieszkaniowe, spółdzielnie, stowarzyszenia czy fundacje. Ciekawie przedstawiają się 
obydwie kategorie podmiotów. Jeśli idzie o osoby fizyczne, to naturalną rzeczą jest, że 
może ją wnieść każdy człowiek. Ani regulamin Senatu, ani też treść sprawozdań nie daje 
odpowiedzi na pytanie, jakimi cechami musi charakteryzować się autor petycji, aby zo-
stała ona rozpatrzona. Nie ma mowy ani o wieku, ani o zdolności do wystąpienia z pety-
cją, ani też o innych atrybutach, jak np. obywatelstwie polskim. Można zatem stwier-
dzić, że mając na względzie regulację prawa petycji w ustawie zasadniczej oraz 
w Regulaminie Senatu, nie ma żadnych ograniczeń czy też wymagań, jeśli idzie o moż-
liwość wystąpienia z petycją do wyższej izby parlamentu.

Wśród petycji rozpatrywanych przez Senat pojawiają się takie, które zostały 
wniesione wprawdzie przez jedną konkretną osobę, lecz są przy tym poparte przez 
inne podmioty – zarówno osoby fizyczne, jak i inne podmioty prawa. Taką petycją była 
np. ta dotycząca nowelizacji Kodeksu karnego25, przez uchylenie rozdz. XVI Kodeksu 
karnego26, czy ta w której autor domagał się ustanowienia dnia 4 czerwca świętem 

25 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.
26 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 r. petycji, op. 

cit., s. 5. Zob. także petycje:
w sprawie zmiany zasad waloryzacji rent i emerytur byłych żołnierzy zawodowych z cenowej na  –

płacową, przekazaną 6 października 2009 r. przez Marszałka Senatu Komisji. Zob. Sprawozdanie Komi-
sji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 r. petycji, op. cit., s. 5–6;

w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przekazaną w dniu  –
16 października 2009 r. przez Marszałka Senatu Komisji. Zob. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 r. petycji, op. cit., s. 7;

w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia prawa do świadczenia opiekuńczego  –
w związku z podjęciem opieki nad osobą niepełnosprawną bez względu na wiek osoby niepełnosprawnej 
i czas powstania niepełnosprawności oraz przywrócenie praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego 
opiekunom osób niepełnosprawnych, których zostali pozbawieni po 30 czerwca 2013 r. (P8-02/14). Zob. 
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2014 r. petycji, op. 
cit., s. 39–40;

w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu włączenie nauczycieli poradni psycho- –
logiczno-pedagogicznych do kręgu uprawnionych do otrzymywania nauczycielskiego świadczenia kom-
pensacyjnego (P8-18/14). Zob. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z roz-
patrzonych w 2014 r. petycji, Warszawa 2015, s. 39–40.
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państwowym. Nowe święto miałoby upamiętniać rocznicę pierwszych, częściowo wol-
nych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych wyborów do Senatu. Jednocześnie dzień 
ten miał zostać symbolem obalenia komunizmu (P-16/09)27. Inne ciekawe „zbiorowo-
ści” osób fizycznych oznaczono np. jako:

„Mieszkańcy Budynku Mieszkalnego przy ul. Chrzanowskiego 21 w Bytomiu”  –
– petycja w sprawie w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 
ochrony prawnej najemców i zasad wykupu mieszkań zakładowych (P-07/10)28;
„Małopolscy działacze opozycji demokratycznej” – petycja w sprawie podjęcia  –
inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uznania za okresy składkowe pozostawa-
nie bez pracy wskutek represji politycznych (1956–1989) (P-10/2010)29.

Warto także odnotować, że w sprawozdaniu Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji z rozpatrzonych w 2011 r. petycji po raz pierwszy pojawia się pojęcie 
petycji wielokrotnej (zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej, albo też o charakterze 
mieszanym). Nie wyjaśniono przy tym, co to sformułowanie ma oznaczać. Można się 
jedynie domyślać, że jest to odwołanie do definicji znajdującej się w art. 13 ust. 1 pro-
jektu ustawy o petycjach z dnia 14 kwietnia 2011 r.30, któremu zresztą odpowiada art. 11 
ust. 1 obecnie uchwalonej ustawy o petycjach. Stosownie do jego treści, petycja taka 
stanowi w istocie co najmniej dwie połączone do wspólnego rozpatrywania petycje, o ile 
dotyczą one tej samej sprawy, zostały złożone w odstępie nie dłuższym niż miesiąc, oraz 
podmiot zobowiązany do ich rozpatrzenia tak postanowił.

Szczególną uwagę zwracają jednak petycje składane przez organy samorządu tery-
torialnego. W 2009 r. petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej 
usunięcia z życia publicznego komunistycznych patronów ulic i placów wniosła Rada 
Miasta Jastrzębie-Zdrój. Senat uznał taką petycję za dopuszczalną i w efekcie jej rozpa-
trzenia wystąpiono z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej31. Petycję w spra-
wie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nowelizacji ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(P-08/10) wniósł zaś burmistrz Czchowa. Autor petycji wnioskował o skreślenie z ustawy 
z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) art. 7 ust. 2 pkt 2, który stanowił, 

27 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 r. petycji, op. 
cit., s. 9–10.

28 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 r. petycji, op. 
cit., s. 18.

29 Ibidem, s. 20–21.
30 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wniesienia do Sejmu 

projektu ustawy o petycjach. Druk senacki Senatu VII kadencji nr 1036.
31 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 r. petycji, op. 

cit., s. 10.
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że „Nie mają prawa wybieralności osoby, wobec których wydano prawomocny wyrok 
warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyśl-
nego ściganego z oskarżenia publicznego”. Zdaniem autora, regulacja ta była zbyt rygo-
rystyczna, a nadto nie było analogicznych restrykcji w odniesieniu do posłów, senatorów, 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy posłów do Parlamentu Europejskiego. Komi-
sja, z uwagi na prowadzone w Sejmie prace nad Kodeksem wyborczym, zadecydowała 
o wstrzymaniu dalszych prac nad petycją. Jednakże kopię petycji skierowano do odpo-
wiedniej komisji sejmowej wraz z rekomendacją, aby w pracach nad nowelizacją 
uwzględniony został postulat zawarty w petycji32. Ówczesny burmistrz Czchowa próbo-
wał najwyraźniej zabezpieczyć przede wszystkim własny interes, mając na względzie 
fakt, że prawomocnym wyrokiem sądu postępowanie karne toczące się przeciwko niemu 
zostało warunkowo umorzone33. Wśród innych przykładów można wyróżnić petycje zło-
żone przez:

Radę Miasta Siedlce – w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej  –
uznania za ofiary represji osoby, które podlegały represjom w latach 1957–1989 
oraz podjęcia prac nad usystematyzowaniem uprawnień kombatantów 
(P-12/10)34;
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – w sprawie podjęcia inicja- –
tywy ustawodawczej w celu zwolnienia z podatków i opłat loterii fantowych, 
zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć, z których dochody przeznaczane są 
na cele społeczności lokalnych (P8-14/12)35;
Wójta gminy Ostrów Mazowiecka – w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodaw- –
czej mającej na celu zniesienie dla gmin obowiązku podlegania podatkowi od 
nieruchomości (P8-21/14)36;
34 jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego –  –
w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmieniającej ustawę z dnia 5 
stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy w celu wprowadzenia jednomandatowych 
okręgów wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (P8-08/14)37. Jest to 
pierwsza petycja zbiorowa złożona do Senatu przez organy władzy publicznej.

32 Ibidem, s. 19.
33 M. Więcek-Cebula, Burmistrz ma wyrok. Rada: nie ma problemu, „Gazeta Krakowska”, z 28 kwietnia 

2009 r. http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/110427,burmistrz-ma-wyrok-rada-nie-ma-problemu, 
1,id,t,sa.html [dostęp 24.07.2015].

34 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2010 r. petycji, op. 
cit., s. 23.

35 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2012 r. petycji, op. 
cit., s. 36.

36 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2014 r. petycji, op. 
cit., s. 42.

37 Ibidem, s. 36.

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/110427,burmistrz-ma-wyrok-rada-nie-ma-problemu,1,id,t,sa.html
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/110427,burmistrz-ma-wyrok-rada-nie-ma-problemu,1,id,t,sa.html
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Także i inne niż samorządowe organy władzy publicznej korzystały z możliwości 
wniesienia petycji do Senatu. Wskazać tutaj można Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych, który wystąpił z petycją w sprawie podjęcia inicjatywy ustawo-
dawczej dotyczącej rozszerzenia katalogu danych osobowych zawartych w art. 22¹ Ko-
deksu pracy, które mogą być ustawowo przetwarzane przez pracodawcę o kandydatach 
do pracy i pracownikach (P-09/10)38.

Dopuszczalność składania petycji przez różnego rodzaju organy władzy publicznej 
jest wątpliwa. Owszem, ustrojodawca w art. 63 Konstytucji RP określa szeroko krąg 
podmiotów uprawnionych do składania tego środka. Jednak organy władzy publicznej 
są adresatami tej normy tylko o tyle, o ile zobowiązuje je ona do przyjęcia wniesionej 
petycji i jej rozpoznania. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (dalej także: TK) 
wskazano, że rozszerzenie zakresu podmiotowego praw konstytucyjnych na organy 
władzy publicznej prowadziłoby do utożsamienia podmiotów ingerujących w te prawa 
z ich nosicielami, co jest niedopuszczalne39. Ewentualnie wypada się zastanowić nad 
możliwością wyjątkowego dopuszczenia organów władzy publicznej do wnoszenia pe-
tycji. Problem ten jest podobny do tego, który od dawna pozostaje nierozstrzygnięty na 
gruncie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz doktryny prawa konstytucyjne-
go, a dotyczy możliwości wnoszenia skargi konstytucyjnej przez organy władzy pu-
blicznej. Można byłoby zatem zaakceptować, analogicznie jak uczynił to Trybunał Kon-
stytucyjny w odniesieniu do skargi konstytucyjnej, możliwość wnoszenia petycji przez 
wskazane podmioty wówczas, gdy jej przedmiotem są kwestie związane z ogranicza-
niem praw jednostek, utrudniające lub uniemożliwiające wykonywanie zadań z zakresu 
administracji publicznej40. Ponadto, odwołując się przez analogię do stanowiska Sylwii 
Jarosz-Żukowskiej w kwestii wnoszenia skargi konstytucyjnej przez podmioty publicz-
ne, można byłoby dopuścić możliwość składnia petycji przez jednostki samorządu tery-
torialnego wówczas, gdy nie dotyczą one sfery imperium takiego podmiotu, lecz domi-
nium41. Gdy zaś idzie o inne podmioty – organy władzy publicznej, to wystąpienia przez 
nie z petycją należałoby uznać za możliwe jedynie wyjątkowo42.

38 Zob. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2010 r. pety-
cji, op. cit., s. 20.

39 Zob. postanowienie TK z dnia 26 października 2001 r., Ts 72/01. Wszystkie orzeczenia TK przytaczane 
w niniejszej pracy dostępne są w bazie Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (dalej: OTK) pod adre-
sem: http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/ [dostęp 25.07.2015].

40 Zob. ibidem.
41 Tak: S. Jarosz-Żukowska, Prawo do skargi konstytucyjnej – stan obecny i postulaty de lege ferenda, 

[w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim po-
rządku prawnym, Wrocław 2014, s. 830.

42 Por. ibidem, a w szczególności wskazane tam orzeczenia TK dotyczące skarg konstytucyjnych wnoszo-
nych przez podmioty publiczne.

http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/
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Przyglądając się sprawozdaniom Komisji, można także zauważyć, że na jednym jej 
posiedzeniu rozpatrywano zazwyczaj więcej niż jedną petycję i że częstokroć jedna pe-
tycja była rozstrzygana na więcej niż jednym posiedzeniu43. Jeśli zaś idzie o czas, w ja-
kim petycje są rozpatrywane przez Senat, to nie ma tutaj żadnej reguły. Zazwyczaj od 
momentu przekazania petycji przez Marszałka Senatu – a trzeba pamiętać, że nie jest to 
dzień wpływu petycji do Senatu – do rozpatrzenia petycji na pierwszym posiedzeniu 
Komisji mija od kilku dni44 do kilku miesięcy45. Samo zaś załatwianie petycji również 
trwa zazwyczaj kilka miesięcy46.

Warto także zauważyć, że katalog dopuszczalnych rozstrzygnięć, określony 
w art. 90 d ust. 1 Regulaminu Senatu nie zawsze był dla Komisji wystarczający. Przyto-
czyć tutaj można postępowanie Komisji podjęte w wyniku rozpatrzenia petycji złożonej 
przez burmistrza Czchowa, w której wprawdzie zdecydowano o niepodejmowaniu dzia-
łań, o których mowa w art. 90 d ust. 1 Regulaminu Senatu, ale jednocześnie kopię pety-
cji skierowano do odpowiedniej komisji sejmowej wraz z rekomendacją, aby w pracach 
nad nowelizacją uwzględniony został postulat zawarty w petycji47. Ponadto Komisja nie 
zawsze konsekwentnie postępowała z petycjami, co do których prowadzone były prace 
legislacyjne. Bywały przypadki, kiedy przekazywano petycję organowi, który pracował 
nad stosownym projektem ustawy, związanym z rozpatrywaną petycją48, a kiedy indziej 
decydowano o niepodejmowaniu żadnych działań w sprawie49. Warto także zauważyć, 

43 Zob. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2010 r. pety-
cji, op. cit., s. 4, Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych 
w 2011 r. petycji, op. cit., s. 4, Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z roz-
patrzonych w 2012 r. petycji, op. cit., s. 3, Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji z rozpatrzonych w 2013 r. petycji, op. cit., s. 7, Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji z rozpatrzonych w 2014 r. petycji, op. cit., s. 7.

44 Np. petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej objęcia ulgą 49% studentów stu-
diów III stopnia (doktorantów) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobuso-
wego i kolejowego (P-02/09), Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z roz-
patrzonych w 2010 r. petycji, op. cit., s. 8–9.

45 Np. petycja dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie emerytom i renci-
stom uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki (P8-03/13), Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2014 r. petycji, op. cit., s. 14.

46 Choć mogło to być i kilka dni, jak było np. w przypadku petycji w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego, 
która została przekazana Komisji 6 października 2009 r., a rozpatrzona na posiedzeniu 15 października 
2009 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 r. pe-
tycji, op. cit., s. 5.

47 Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 r. petycji, op. 
cit., s. 19.

48 Np. petycja dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia podstawy do wnoszenia 
pism procesowych opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym w postępowaniu sądowoadmi-
nistracyjnym (P8-10/12), Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzo-
nych w 2012 r. petycji, op. cit., s. 33–34.

49 Np. petycja dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zwolnienia z podatków i opłat loterii 
fantowych, zbiórek publicznych i innych przedsięwzięć, z których dochody przeznaczane są na cele 
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że gdy sprawa trafiała już do Komisji, a ta stwierdziła, że działania zaproponowane 
w petycji nie mieszczą się w zakresie jej działania, to nie podejmowała żadnych dzia-
łań50, zamiast np. przekazać sprawę właściwemu organowi.

Do końca 2014 r. w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na skutek 
złożonych petycji przygotowano 22 projekty ustaw i 5 projektów uchwał.

Podsumowanie4. 

Funkcjonowanie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji do-
starczyło całkiem obfitego materiału, który może być przydatny w początkowej fazie 
stosowania nowej regulacji – ustawy o petycjach. Jednocześnie praktyka nie dała jedno-
znacznej odpowiedzi na pytanie, czym w istocie jest petycja. Stało się tak w pewnej 
mierze pewnie z tego powodu, że zakres działalności Senatu w zakresie petycji został 
mocno ograniczony. Powyższe znajduje też swoje odzwierciedlenie w liczbie spraw, 
które zostały uznane za petycje, w porównaniu z tymi, których autorzy jednoznacznie 
wskazywali, że należy je tak właśnie traktować.

Omówiony fragment Regulaminu Senatu zawiera także inne niedostatki. Przede 
wszystkim nie określono jednoznacznie zakresu spraw, które mogą być przedmiotem 
petycji. Jest to o tyle istotne, że sam zakres działalności Senatu jest ograniczony. Petycja, 
nawet jeśli zawiera stosowny wniosek legislacyjny, nie powinna jednak dotyczyć takich 
spraw, w przypadku których możliwość wszczęcia postępowania ustawodawczego przez 
Senat jest ograniczona51 – także w związku z członkostwem Rzeczypospolitej w Unii 
Europejskiej. Uwaga ta dotyczy również petycji rozpatrywanych przez Sejm. Nadto, 
w szerszej perspektywie, trzeba mieć na uwadze związki prawa petycji z obywatelską 
inicjatywą ustawodawczą czy obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Nierozstrzy-
gnięta pozostaje także kwestia relacji między wyszczególnionymi w niniejszym opraco-
waniu przepisami regulaminu Senatu a ustawą o petycjach. Zasadne byłoby jednak zno-
welizowanie tychże postanowień, aby bądź to uwzględniały one wprost postanowienia 
ustawowe, bądź też odwoływały się do nich co najmniej w takim zakresie, jak w przy-
padku Regulaminu Sejmu.

Działalność senackiej Komisji nie może zostać pominięta. Dała ona ostatecznie im-
puls do uchwalenia ustawy o petycjach, mimo pewnych niesprzyjających okoliczności, tj. 

społeczności lokalnych (P8-14/12), Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
z rozpatrzonych w 2012 r. petycji, op. cit., s. 36–37.

50 Np. petycja w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego, która została przekazana Komisji 6 października 
2009 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 r. pe-
tycji, op. cit., s. 5.

51 Zob. np. art. 112, art. 221 Konstytucji RP.
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zakończenia kadencji parlamentu, co przerwało pierwotnie zainicjowane prace. I tak, do-
piero po nieco ponad 17 latach od uchwalenia Konstytucji RP, zrealizowano delegację 
zawartą w art. 63 zd. 2 ustawy zasadniczej. Same zaś postanowienia regulaminu Senatu, 
w którym utworzono zręby postępowania w sprawach petycji, dały możliwość nawet nie 
tyle ich wnoszenia, ile rozpatrywania w pewnym szczególnym trybie.

Nowe postanowienia Regulaminu Sejmu, z pewnością będą już oceniane przez pry-
zmat skuteczności unormowania samej ustawy o petycjach. Ze względu na specyfikę 
funkcjonowania Sejmu należy się spodziewać, że zainteresowanie wnoszeniem do niego 
petycji będzie raczej niskie w porównaniu do tego, które powinno cechować terenowe 
organy administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego.



Rozdział	VI

Ustawowa	recepcja	prawa	petycji
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Identyfikacja treści prawa petycji

Uwagi wstępne1. 

Zgodnie z postanowieniami art. 63 Konstytucji RP z 1997 r. każdemu przysługuje 
prawo składania petycji, skarg i wniosków w interesie publicznym, własnym lub innej 
osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej lub do organizacji i instytucji społecz-
nych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administra-
cji publicznej. Takie umiejscowienie petycji wraz z wnioskami i skargami prowadzi do 
rozbieżności w stanowisku doktryny w kwestii rozumienia prawa petycji. Zasadniczo 
można mówić o trzech stanowiskach.

Typizacja konstytucyjnego pojmowania prawa petycji2. 

Liczni naukowcy zajmujący się zagadnieniami z zakresu prawa konstytucyjnego, 
a także wnioskodawcy projektu ustawy o petycjach1, twierdzą, iż petycja jest instytucją 
odmienną od skarg i wniosków ze względu na inny przedmiot, cel, czy też krąg adresa-
tów. Kazimierz Działocha dowodzi, iż „Prawo petycji jest odrębnym (samoistnym) pra-
wem, różnym od skarg i wniosków pomimo wspólnej regulacji prawnej w art. 63. Wy-
nika to z określania podmiotowego prawa inną, własną nazwą, wysunięcia jej 
w porządku przepisu konstytucji na plan pierwszy [...]. Brakuje określenia treści petycji, 
podobnie zresztą jak skargi i wniosku. Co jednak ważne – te dwie ostatnie instytucje 
znalazły swoje bliższe zdefiniowanie (określenie ich przedmiotu jeszcze przed wejściem 
Konstytucji w życie, bo w ustawie – k.p.a. w art. 227 i 241), natomiast nie doczekało się 
tego pojęcie prawo petycji [...]. Ten stan rzeczy – zdefiniowanie treści (przedmiotu) 
skarg i wniosków w sytuacji braku zasadniczo odpowiedniej definicji (przedmiotu) pra-
wa petycji – stwarza dodatkowy powód traktowania petycji jako odrębnej instytucji 
prawnej”2.

Taki sam pogląd co do zasady, prezentowali wnioskodawcy projektu ustawy o pe-
tycjach „pomimo wspólnej regulacji prawnej w art. 63 prawo petycji jest odrębnym pra-
wem, różnym od skarg i wniosków. Wynika to z określenia tego prawa podmiotowego 

1 Senacki projekt ustawy o petycjach, druk nr 2135.
2 K. Działocha, Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, [w:] Pra-

wo petycji w ustawodawstwie polskim, „Opinie i Ekspertyzy” 2008, nr 85, s. 2.
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inną, własną nazwą, wysunięcia petycji w porządku przepisu Konstytucji RP na pierw-
szy plan, a także historycznych związków z takim prawem w Konstytucji marcowej 
z 1921 r. oraz związków porównawczych z petycjami w prawie innym państw demokra-
tycznych”3. Halina Zięba-Załucka, również przychyla się do zdania prezentowanego 
przez wnioskodawców projektu, twierdząc, że petycja jest osobną formą komunikowa-
nia się społeczeństwa z władzą4. Piotr Winczorek precyzuje, iż „celem petycji jest skło-
nienie władz do zajęcia określonego stanowiska w jakiejś sprawie lub podjęcia oczeki-
wanej przez zainteresowanego decyzji. Wniosek jest natomiast propozycją rozwiązania 
jakiegoś problemu we wskazany przez wnioskodawcę sposób, podjęcia decyzji, której 
treść wnioskodawca sugeruje itp.”5.

Także Bogusław Banaszak różnicuje te trzy prawa: „Różnice te przejawiają się 
choćby w tradycyjnie szerszym kręgu adresatów petycji niż skarg i wniosków. Mam tu-
taj na myśli Sejm i Senat jako adresata petycji. Kodeksu postępowania administracyjne-
go nie można byłoby stosować w przypadku regulowania trybu rozpatrywania petycji 
przez obie izby parlamentu. Uchwalenie ustawy dotyczącej petycji podkreśli nie tylko 
ich znaczenie ustrojowe, ale uwypukli te różnice, co nie pozwoli na ich traktowanie jako 
specyficznej odmiany wniosku bądź skargi”6.

Odmienne stanowisko prezentują głównie przedstawiciele nauki prawa administra-
cyjnego, którzy uważają, iż petycję należy traktować analogicznie jako skargę lub wnio-
sek, zależnie od jej przedmiotu. Natomiast użycie nazw petycja, skarga, wniosek było 
jako „pewien ozdobnik, pozbawiony własnej treści normatywnej”7. Zbieżnie interpretu-
ją ten pogląd także Janusz Borkowski8 i Jacek Lang9, czy też Marek Wierzbowski, twier-
dząc, iż funkcjonalna tożsamość i jednorodność petycji, wniosków i skarg odzwierciedla 
„uznane od wieków prawo petycji, czyli prawo obywateli do zwracania się do władz 
z prośbami i skargami”10.

Również Ryszard Piotrowski traktuje petycję w zależności od treści albo jako skar-
gę, albo jako wniosek „Z tego punktu widzenia petycja – zależnie od treści – może być 

3 Uzasadnienie do projektu ustawy o petycjach, Druk Senacki 1036, s. 2.
4 H. Zięba-Załucka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, 

nr 4, s. 18.
5 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 

2000, s. 86.
6 B. Banaszak, Opinia na temat projektu ustawy o petycjach, [w:] Opinie prawne na temat projektu ustawy 

o petycjach, „Opinie i Ekspertyzy OE-115”, Kancelaria Senatu, Warszawa 2009, s. 5.
7 A. Jaroszyński, Opinia w sprawie projektu ustawy o petycjach, [w:] Opinie prawne na temat projektu 

ustawy, op. cit.,, s. 10.
8 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 

Warszawa 2009, s. 668.
9 J. Lang, Wybrane problemy prawnej regulacji wykonywania prawa do składania skarg i wniosków, „Acta 

Universitatis Wratislaviensis” Prawo CLXVIII, Wrocław 1990, s. 167.
10 Zob. M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2005, s. 244.
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uznana za skargę (w myśl art. 227 Kodeksu przedmiotem skargi może być w szczegól-
ności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności lub 
interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw) albo 
wniosek (w myśl art. 241 Kodeksu przedmiotem wniosku mogą być w szczególności 
sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i za-
pobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności)”11. 
Następnie stwierdza, że „Można odnieść wrażenie, że ustrojodawca w sposób niezbyt 
przemyślany połączył ze sobą instytucje o różnym znaczeniu. Szacowna instytucja pety-
cji – a więc zbiorowych wystąpień obywateli w doniosłych sprawach publicznych – zo-
stała zestawiona z wnioskami i skargami znanymi z przedkonstytucyjnej praktyki ustro-
jowej, z reguły pozbawionymi doniosłości politycznej, chociaż znaczącymi ze względu 
na brak skuteczniejszych środków dochodzenia praw przez obywateli. W ten sposób 
ustrojodawca w pewnym sensie zbanalizował instytucję petycji odbierając jej tożsamość 
związaną z możliwościami, które mogłaby stwarzać jako środek dialogu z władzą”12.

Część specjalistów z zakresu nauki prawa konstytucyjnego – m.in. Wojciech Soko-
lewicz, Leszek Wiśniewski, Wojciech Orłowski – skłaniają się ku innemu, od wskaza-
nych powyżej, rozumieniu prawa petycji. L. Wiśniewski twierdził, iż prawo petycji skła-
da się z indywidualnych skarg i wniosków oraz zbiorowych petycji, czyli „petycje to 
wniosek grupowy, zaś za pomocą wniosku [zgodnie z art. 241 k.p.a. – przyp. aut.] podej-
mowane są działania indywidualne”13. W. Sokolewicz uważał, że „petycja różni się od 
skarg i wniosków tym, że jest zawsze autorstwa zbiorowego – jest składana w imieniu 
grupy podmiotów, oraz zawiera m.in. żądanie określonego działania władzy [...] Petycja 
może zatem w swej treści odpowiadać charakterystyce prawnomaterialnej zarówno 
wniosku, jak i – rzadziej – skargi”14. Zdaniem Jana Lipskiego, „bardzo często wystąpie-
nia do władz łączą elementy petycji, wnioski i skargi [...] Przedmiotem petycji (wnio-
sku) mogą być wszelkie czynności prawne, a zatem ogólne i indywidualne akty prawne, 
jak również stany faktyczne lub brak czynności właściwych organów lub pracowników 
(bezczynność, zaniechanie)”15.

W. Orłowski zauważa, że za petycję należy uznać wniosek złożony przez grupę 
osób w interesie publicznym lub indywidualnym, podczas gdy wniosek jest prawem 

11 R. Piotrowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji oraz pożądanych kierunków zmian legisla-
cyjnych w tym zakresie, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, , op. cit.,, s. 27.

12 Ibidem, s. 26.
13 L. Wiśniewski, [w:] Biuletyn z XVI Posiedzenia KKZN w dniu 21-22 marca 1995 r., Warszawa 1995, 

s. 66.
14 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 63, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

Komentarz, t. IV, Warszawa 2005, s. 4.
15 J. Lipski, Prawo do petycji, skarg i wniosków w polskim systemie prawnym, „Zeszyty Prawnicze Biura 

Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2004, nr 4, s. 119.
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indywidualnym i składa go jeden podmiot. Tak więc, wg W. Orłowskiego, prawo wystą-
pienia z wnioskiem jest indywidualnym prawem jednostki, a zbiorowe wnioski to pety-
cje i nie ma różnicy co do ich przedmiotu16. Stwierdza również „Osobiście jednak uwa-
żam, że z uwagi na tradycje ustrojowe innych państw, petycje należy traktować raczej 
jako instytucję bliższą wnioskom”17.

Takie rozumienie pojęcia petycji może uzasadniać tezę o jego nadrzędności nad 
pojęciami skargi i wniosku. Elżbieta Wójcicka stwierdza, że po 1989 r. większość kon-
stytucji państw postsocjalistycznych zastępowała skargi i wnioski pojęciem szerszym, 
a więc prawem petycji. Za wyprowadzeniem skarg i wniosków z jednego źródła – pety-
cji – przemawia również analiza regulacji konstytucyjnych współczesnych państw18. 
Przeprowadzona przez autorkę analiza ponad 80 konstytucji współczesnych państw, 
przewidujących prawo petycji skłania do wniosku, że większość z nich posługuje się 
pojęciem petycji obejmującym wszystkie wystąpienia do władz publicznych, niezależ-
nie od ich nazwy lub też wymienia z nazwy różne wystąpienia, uznając je za różne for-
my petycji19.

Prawo petycji nigdy nie miało charakteru władczego, czyli nie nakładało na adresa-
ta nakazu bezwzględnego podporządkowania się żądaniom zawartym w petycji. Jak 
słusznie zauważa E. Wójcicka, ze względu na zobowiązanie organu władzy publicznej do 
przyjęcia i rozpatrzenia petycji, ale nie do wprowadzenia jej postulatów w życie, a tym 
samym na brak mocy wiążącej, prawo petycji należy uznać jako jedną z form demokracji 
półbezpośredniej20. Także Mariusz Jabłoński dowodzi, iż nie można nazwać bezpośred-
nim sprawowaniem władzy procedur, które nie nakładają na organy przedstawicielskie 
obowiązku podjęcia określonych działań zgodnych z wolą głosujących21. Piotr Uziębło 
stwierdza natomiast: „Owa forma pośrednia, tworząca swoisty pas demarkacyjny pomię-
dzy obiema klasycznymi formami demokracji jest z reguły nazywana demokracją semi-
bezpośrednią (półbezpośrednią). W jej skład wchodzić mogą wszystkie instrumenty, 
które zakładają udział zbiorowego podmiotu suwerenności, bądź też określonej grupy 
osób, wchodzących w jego skład w procesie podejmowania rozstrzygnięcia, aczkolwiek 

16 W. Orłowski, Prawo składania petycji, wniosków i skarg, [w:] W. Skrzydło (red.), Wolności i prawa po-
lityczne, Zakamycze 2002, s. 159,

17 W. Orłowski, Konstytucyjne uwarunkowania prawa petycji, [w:] Prawo petycji w ustawodawstwie pol-
skim, op. cit., s. 11.

18 E. Wójcicka, Ocena regulacji konstytucyjnej prawa petycji – postulaty de lege ferenda, [w:] B. Bana-
szak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., Wrocław 
2010, s. 241.

19 E. Wójcicka, Petycja w prawie konstytucyjnym państw współczesnych, „Ius Novum” 2008, nr 2, s. 28–29.
20 E. Wójcicka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015, s. 147.
21 M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, „Acta Universitatis Wrati-

slaviensis”, Prawo CCXXIV, Wrocław 2001, s. 17.
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ostateczna decyzja w takiej sprawie należy do organów publicznych, z reguły organów 
o przedstawicielskim charakterze”22.

Prawo petycji jest formą udziału jednostki w życiu publicznym, ale przede wszystkim 
jest to prawo o charakterze politycznym, czego dowodzi umiejscowienie go przez ustrojo-
dawcę w podrozdziale Konstytucji zatytułowanym „Prawa i wolności polityczne”. Na eta-
pie prac w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego ekspert P. Sarnecki dowo-
dził, iż prawo petycji jest przejawem udziału obywateli w sprawowaniu suwerenności23.

K. Działocha dowodzi, iż „Również jej charakter jako prawa politycznego wynika 
z tego, że petycje składane są do organów władzy publicznej w interesie publicznym, 
a gdy są składane do organizacji i instytucji społecznych winny mieć związek ze zleco-
nymi im zadaniami z zakresu administracji publicznej”24. W opinii W. Orłowskiego 
„W zamiarach ustawodawcy takie umiejscowienie powszechnego prawa petycji ma pod-
kreślać, iż powinno być ono raczej wykonywane w interesie publicznym. To właśnie 
decyduje, iż należy traktować je jako prawo polityczne”25. Tezę o tym, iż petycja powin-
na dotyczyć spraw publicznych zgodnie ze wskazaniem w treści art. 63 Konstytucji, że 
petycje mogą być wnoszone w interesie publicznym, a ich adresatem są organy władzy 
publicznej oraz podmioty realizujące zadania z zakresu administracji publicznej, po-
twierdził również Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając, że prawo petycji nie obejmuje 
możliwości inicjowania postępowań sądowych26.

Wydaje się zasadne twierdzenie, że petycje, skargi i wnioski ujęte razem w art. 63 
Konstytucji stanowią trzy różne sposoby realizacji konstytucyjnego prawa petycji27. Jed-
nakże prawodawca w żadnym z aktów prawnych nie wskazał cech indywidualnych każ-
dego z tych wystąpień. Na brak wyraźnych granic między petycjami, skargami i wnio-
skami wskazują m.in. W. Sokolewicz28, B. Banaszak29, P. Winczorek30.

Z ujęcia petycji, skarg i wniosków w tym samym przepisie Konstytucji można wy-
ciągnąć wniosek, że służą one realizacji tego samego prawa konstytucyjnego. Przepisy 
art. 63 Konstytucji jednolicie określają podmiot, który może wystąpić z petycją, skargą 
i wnioskiem (tj. każdy) oraz podmiot, który może być adresatem każdego z tych wystąpień 
(tj. organ władzy publicznej lub organizacja i instytucja społeczna wykonujące zadania 

22 P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna. Wprowadzenie, Gdańsk 2009, s. 18.
23 „Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego” 1995, nr XVIII, s. 22.
24 K. Działocha, op. cit., s. 2.
25 W. Orłowski, Konstytucyjne uwarunkowania..., op. cit., s. 10.
26 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2004 r., P 19/03, OTK-A ZU 2004, nr 10, 

poz. 106.
27 M. Florczak-Wątor, O potrzebie ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, „Zeszyty Praw-

nicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, 2013, nr 2, s. 29.
28 W. Sokolewicz, op. cit., s. 4.
29 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 323.
30 P. Winczorek, op. cit.
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zlecone z zakresu administracji publicznej), a także przedmiot petycji, skarg i wnio-
sków, którym są sprawy należące do zakresu kompetencji organów państwa oraz sprawy 
dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji publicznej wykonywanych przez or-
ganizacje i instytucje społeczne. Każde z tych wystąpień posiada jednak własną nazwę, 
czyli musi posiadać cechy tylko dla niego charakterystyczne, których nie mają pozostałe 
formy.

Należy zgodzić się z opinią E. Wójcickiej, która stwierdza, że: „postulowane przez 
niektórych autorów rozwiązania zawężające petycję tylko do wystąpień zbiorowych są 
niepotrzebnym ograniczeniem prawa petycji, które – oparte na zasadzie powszechności 
– od wieków dawały każdej jednostce możliwość zwrócenia się do władzy i przedsta-
wienia swojej sprawy”31. Jak zauważa również Monika Florczak-Wątor: „zasadność tej 
tezy potwierdza również fakt, że w trakcie prac konstytucyjnych postulowano, by wy-
raźnie zapisać, iż petycja może mieć zarówno charakter zbiorowy, jak i indywidualny. 
Zawarte obecnie w art. 63 Konstytucji wskazanie, że petycja może być wnoszona przez 
każdego w interesie publicznym, własnym lub innej osoby, można uznać za swoiste 
uwzględnienie tego właśnie postulatu”32.

Zarówno nieprecyzyjne regulacje konstytucyjne, jak też brak uściślenia w ustawie 
pojęcia petycji skutkuje brakiem precyzyjnych granic między wnioskiem, skargą oraz 
petycją. Zasadna wydaje się teza E. Wójcickiej, która twierdzi, iż prawo petycji jest in-
stytucją umożliwiającą każdemu, indywidualnie bądź wspólnie z innymi, zwrócenie się 
do organów władzy publicznej w interesie publicznym lub własnym. Petycja jest insty-
tucją niezwykle pojemną treściowo, która w praktyce może przybrać postać wniosku, 
skargi, prośby, apelu, uwagi. Środki te mają podobny cel i pełnią zbliżone funkcje, zaś 
pojęcie petycji należy traktować nadrzędnie33.

Również ustrojodawca posługuje się szerokim rozumieniem pojęcia petycja. 
W art. 233 ust. 1 Konstytucji stwierdza: „ustawa określająca zakres ograniczeń wolności 
i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ogra-
niczać wolności i praw określonych w [...] art. 63 [petycje]”. Tak więc, termin „petycja” 
został w tym przypadku użyty jako pojęcie szersze, obejmujące wszystkie wypowiedzi 
zawarte w art. 63, czyli skargę, wniosek oraz petycję.

Szerokie rozumienie prawa petycji, o którym mowa w art. 63 i art. 233 ust. 1 Kon-
stytucji, skłania do wniosku, że prawo petycji obejmuje skargi oraz wnioski, ale ich 

31 E. Wójcicka, Ocena regulacji konstytucyjnej..., op. cit., s. 238.
32 M. Florczak-Wątor, op. cit., s. 32. Senator A. Grześkowiak podczas prac nad nową konstytucją na posie-

dzeniu KKZN sugerowała, aby przyjąć przepis w brzmieniu art. 42 senackiego projektu Konstytucji RP 
– Obywatele mają prawo wnosić indywidualne lub zbiorowe petycje do wszelkich władz państwowych 
i samorządowych. Zob. Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego 1995, nr XV.

33 E. Wójcicka, Prawo petycji..., op. cit., s. 28.
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istota na tym się nie kończy. Tak więc, jeśli petycja, w tym art. 63, jest wymieniana na 
równi ze skargą i wnioskiem, to pojęcie to musi zawierać również pewne dodatkowe 
(własne) treści. Pod pojęciem „petycji” można zatem rozumieć również postulaty, proś-
by, apele, żądania czy inne wystąpienia, które nie są skargami i wnioskami34. Jak zauwa-
ża B. Banaszak, tego typu określenia: „służą wyrażeniu podobnego celu [...]. Jest nim 
przekazanie organom władzy państwowej pewnych informacji z zamiarem spowodowa-
nia podjęcia działań [...]. Właśnie z powodu tej wspólnej cechy przyjęto w doktrynie 
prawa publicznego ogólną nazwę petycji dla wszystkich tych środków”35. Słusznie 
stwierdza M. Florczak-Wątor, iż „Przykładem petycji niebędącej wnioskiem lub skargą 
w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego może być wystąpienie obywa-
teli skierowane do parlamentu i zawierające postulat podjęcia prac legislacyjnych 
w określonej sprawie”36.

Podsumowanie3. 

Analizując znaczenia pojęcia „petycja” – z których pierwsze zakłada, że jest ono 
równorzędne w stosunku do pojęć skargi i wniosku, drugie zaś stwierdza, że jest wzglę-
dem tych pojęć nadrzędne, ale też zawiera własne treści – należy uznać, iż te dwa rozu-
mienia tego pojęcia nie muszą pozostawać względem siebie w sprzeczności.

Petycja, wniosek oraz skarga, czyli pojęcia składające się na treść artykułu 63 Kon-
stytucji, w obu znaczeniach uważane są za odrębne w stosunku do pozostałych. Oba 
stanowiska doktryny zgadzają się również co do tego, że petycje, skargi i wnioski są 
formą realizacji tego samego prawa konstytucyjnego, czyli prawa petycji w znaczeniu 
prawa zwracania się do władz z określonymi żądaniami. Tak więc, pojęcie petycji może 
być rozumiane sensu stricto, jako jeden z trzech rodzajów wystąpień wymienionych 
w art. 63 Konstytucji, oraz sensu largo, jako prawie konstytucyjnym tak nazwanym 
przez ustrojodawcę w art. 233 ust. 1 Konstytucji. Również w doktrynie taka interpretacja 
pojęcia petycji znajduje swoich zwolenników, np. W. Sokolewicz stwierdza, że: „Prawo 
petycji [...] w świetle art. 63 obejmuje obok petycji w ścisłym tego słowa znaczeniu rów-
nież wnioski i skargi, a zatem wszelkie wystąpienia niezależnie od ich przedmiotu i celu, 
kierowane do wszelkich podmiotów wykonujących z mocy ustawy kompetencje oraz/
lub zadania władzy publicznej. O tym, czy jakieś prawo jest petycją (wnioskiem, skar-
gą), decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna, w szczególności nazwa przydana mu 
przez autora”37.

34 M. Florczak-Wątor, op. cit., s. 40.
35 B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 1997, s. 7.
36 M. Florczak-Wątor, op. cit., s. 40.
37 W. Sokolewicz, op. cit., s. 3–4.
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Uprawniony i zobowiązany. Redefinicja  
czy konkretyzacja?

Podmiot uprawniony do składania petycji1. 

Artykuł 63 Konstytucji RP przyznaje (albo – w zależności od poglądów na uzasad-
nienie obowiązywania praw jednostki – zaledwie „potwierdza”) prawo do składania pe-
tycji „każdemu”1.

Z kolei art. 2 zd. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach2 (dalej jako: „u.p.”) 
stanowi, że „Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę 
organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej «pod-
miotem wnoszącym petycję» [podkreślenie własne – aut.], do organu władzy publicznej, 
a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią 
zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”.

Tytułowy problem postawiony przez redaktorów książki („redefinicja czy konkre-
tyzacja?”) zmierza do odpowiedzi na następujące pytania:

czy regulacja ustawowa utożsamia konstytucyjne pojęcie „każdy” z osobą fizycz-1) 
ną, osobą prawną, jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupą tych 
podmiotów?
czy regulacja ustawowa uzupełnia regulację konstytucyjną, wykraczając w aspek-2) 
cie podmiotowym poza granice wynikające art. 63 Konstytucji RP? Przy takim uję-
ciu zagadnienia poddajemy w wątpliwość konstytucyjne prawo osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną lub grup tych podmiotów 
oraz zawężamy zakres ich ochrony na płaszczyźnie konstytucyjnej do osoby fi-
zycznej.
Twierdząca odpowiedź na pierwsze pytanie oznacza, że ustawa nie tworzy wartości 

dodanej. Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą praw-
ną lub grupa wymienionych podmiotów mieszczą się w konstytucyjnym pojęciu „każ-
dy”. Zasługą ustawodawcy jest jedynie wprowadzenie definicji zakresowej, zupełnej, 

1 „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 wyko-
nywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”.

2 Dz. U. z 2014 r. poz. 1195.
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uwalniając adresata petycji od rozważania kwestii podstawowej (czy powstał obowiązek 
rozpatrzenia petycji?). Jego uwaga przenosi się więc na kwestie proceduralne, organiza-
cyjne (z kim/z czym adresat petycji powinien kontaktować się w trakcie dalszego proce-
dowania?). W takim ujęciu omawiany przepis u.p. uszczegóławia (konkretyzuje) Kon-
stytucję RP, nie tworzy zaś nowych kategorii podmiotów nieznanych konstytucji 
i uprawnionych do składania petycji.

Zgoła odmienny pogląd uosabia odpowiedź twierdząca na drugie z postawionych 
pytań. Opiera się ona na założeniu, że pod pojęciem „każdy” kryje się „każda osoba fi-
zyczna” (niezależnie od kryterium obywatelstwa osoby fizycznej3), nie zaś prawne byty 
wyobrażone opisane w ustawie (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej). W takim ujęciu podmioty inne niż osoby fizyczne posiadają zróż-
nicowany status na płaszczyźnie konstytucyjnej, tzn. ich uprawnienie wynika tylko 
i wyłącznie z regulacji ustawowej, więc nie mogą one oczekiwać ochrony prawa do 
składania petycji jako ich „konstytucyjnego prawa” w rozumieniu art. 79 Konstytucji 
RP. A zatem można powiedzieć, że ustawa traktuje osoby prawne i jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej jako konsekwencję swobody regulacyjnej 
ustawodawcy zwykłego, któremu zasada nieograniczonego zakresu przedmiotowego 
ustawy nie zabrania przecież „kreowania” (słowa „kreować” użyto tu z pełną świadomo-
ścią) nowych praw podmiotowych nieznanych konstytucji.

Opowiedzenie się po stronie jednej z ww. koncepcji wymaga chociażby częściowe-
go przybliżenia fundamentów aksjologicznych Konstytucji RP i doktrynalnego zaklasy-
fikowania prawa do składania petycji w grupie praw człowieka. Nie mniej istotne jest 
dostrzeżenie konstytucyjnego paradygmatu godnego traktowania człowieka wykonują-
cego swe wolności i prawa (art. 30 Konstytucji RP) oraz wtórności praw jednostki 
(w tym wolności i praw politycznych) wobec bytu. Wreszcie, należy zastanowić się nad 
kwestią podstawową: co to znaczy mieć do czegoś prawo? Odpowiedź na to ostatnie 
pytanie wymaga spojrzenia na formy (postacie) wykonywania praw jednostki i nie-
uchronnych pytań o to, komu te prawa przysługują.

3 Chociaż nie należy mieć złudzeń, że uznanie kreującej roli państwa w sferze praw jednostki oraz skrajnie 
pojęta zasada suwerenności (skutkująca prymatem woli wspólnoty politycznej i jej ostatecznym prawem 
do decydowania o bycie praw człowieka) pozwala na forsowanie wariantów interpretacyjnych wyklu-
czających apatrydów lub cudzoziemców z grona uprawnionych.
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Czy uprawnienie z art. 63 Konstytucji RP jest prawem 2. 
człowieka?

Wpływ koncepcji praw człowieka na wykładnię art. 63 Konstytucji 2.1. 
RP

Odpowiedź na śródtytułowe pytanie w połączeniu z naczelnymi zasadami ustroju 
Rzeczypospolitej (zob. art. 5 i 30 Konstytucji RP) pomaga w pewnym stopniu rozstrzy-
gnąć dylemat, czy prawo do składania petycji powinno być zagwarantowane szeroko 
w aspekcie podmiotowym, czy też ustawodawcy przysługuje swoboda w tym zakresie4.

Wstęp do Konstytucji RP oraz art. 5 Konstytucji RP odwołują się odpowiednio do 
przynależności do rodziny ludzkiej oraz obowiązku państwa polskiego – stania na straży 
praw człowieka. Pod pojęciem praw człowieka rozumie się (i często na tym zgodność 
poglądów nauki się kończy) prawa przysługujące jednostkom wyłącznie z faktu przyna-
leżności do ludzkiego gatunku. Są prawami należnymi każdemu w równym stopniu nie-
zależnie od płci, rasy, narodowości i zaplecza ekonomicznego5. Prawa człowieka przy-
sługują każdemu człowiekowi w równym stopniu, są niezbywalne, a także mają 
powszechny (uniwersalny) podmiotowy charakter – „w tym znaczeniu uznajemy wszyst-
kich członków gatunku homo sapiens za nosicieli praw człowieka”6. W rodzimej litera-
turze często stykamy się ze zjawiskiem płynnego przechodzenia do charakterystyki sys-
temów ochrony tych praw, które przybrały postać prawa zwyczajowego lub źródeł prawa 
międzynarodowego lub konstytucyjnego7. Jako punkt wyjścia przywołuje się modelową 
listę praw człowieka zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ przy-
jętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 r.8. Wydaje się, że w ten sposób unika się 

4 „Czy między tymi dwiema zasadami [zasada suwerenności ludu i zasadą poszanowania praw człowieka 
– aut.] nie musi z konieczności dojść do konfliktu? Jeśli lud jest rzeczywiście suwerenny, czyli jako pra-
wodawca stoi ponad ustawami i nie jest związany żadnymi wyższymi normami, może wprawdzie zobo-
wiązywać się do ochrony praw człowieka, lecz w konkretyzacji treściowej tych praw ma wolną rękę. 
Natomiast jeśli ochronie mają podlegać prawa człowieka rozumiane jako absolutne normy o uniwersal-
nej ważności, należy zrelatywizować zasadę suwerenności ludu”, U. Marti, Niedotrzymana obietnica 
demokracji, Warszawa 2010, s. 119–120.

5 M.R. Ishay, The History of Human Rights. From Ancient Times to The Globalization Era, Los Angeles, 
London 2006, s. 3.

6 J. Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, 2013, s. 10.
7 Zob. B. Banaszak, Zagadnienia podstawowe. Terminologia, [w:] B. Banaszak [et. al.], System ochrony 

praw człowieka, Kraków 2003, s. 13–14.
8 Tekst deklaracji dostępny na stronie Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, http://www.unic.un.org.pl/

prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php [dostęp 27.07.2013]. René Cassin, współtwórca De-
klaracji, porównał jej założenia do portyku świątyni, wspartego na czterech filarach-wartościach (god-
ność, wolność, równość, braterstwo) nawiązujących częściowo do haseł rewolucji francuskiej. Dwadzie-
ścia siedem artykułów Deklaracji zostało podzielonych zgodnie z chronologicznym porządkiem, którego 
sekwencja koresponduje z „historią pojawiania się i ewolucji powszechnych praw [człowieka – przyp. 
aut.]” (M.R. Ishay, op. cit., s. 3–4). Pierwszy filar stanowią art. 1 i 2, a drugi – art. 3–19, nazywane pierw-
szą generacją swobód obywatelskich i innych praw epoki oświecenia. Trzeci filar składa się z art. 20–26 
(prawa drugiej generacji, obejmujące prawa polityczne, socjalne i ekonomiczne ukształtowane w okresie 

http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php
http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php
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jednak dyskusji o konsekwencjach filozoficznego sporu o rodowód praw jednostki, a ten 
nie gaśnie od ponad dwustu lat. Dyskusja znajduje swój punkt wyjścia w epoce oświe-
cenia, kiedy to angielski filozof John Locke (1632–1704) stwierdził, że ludzie posiadają 
naturalne, wrodzone, niezbywalne prawa, a podstawowym zadaniem państwa jest ich 
ochrona. Poglądy Locke’a wywarły niewątpliwy wpływ na brzmienie Amerykańskiej 
Deklaracji Niepodległości z 4 lipca 1776 r.9 oraz prawnonaturalny łącznik w postaci 
dziewiątej poprawki do Konstytucji USA10. Jednak koncepcja przyrodzonych, natural-
nych praw człowieka została nazwana później przez Jeremy’ego Benthama (1748–1832) 
„zwyczajnym nonsensem” i „nonsensem na szczudłach”, ponieważ wolność i prawo 
jednostki mogą zostać urzeczywistnione tylko tam, gdzie istnieje prawdziwe prawo po-
chodzące od władzy prawodawczej. Echa tej dyskusji przenikają do polskiego dyskursu 
nad statusem jednostki w polskiej konstytucji (np. Piotr Tuleja pisze o „dwojakim cha-
rakterze praw i wolności konstytucyjnych, które z jednej strony są prawami naturalnymi 
jednostki, z drugiej zaś prawami pozytywnymi gwarantowanymi przez państwo”11). Je-
śli jednak odwołać się do katalogu praw człowieka zawartych w Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, to nie odnajdzie się w nim (a na pewno nie wprost) prawa do składania 
petycji. Można (tylko i aż) argumentować, że znajduje ono swoje umocowanie w prawie 
wolności opinii i wyrażania jej (art. 20 Deklaracji), prawie człowieka do uczestniczenia 
w rządzeniu swym krajem (art. 21 ust. 1 Deklaracji) oraz zasadzie głoszącej, że wola 
ludu jest podstawą władzy rządu (art. 21 ust. 3 Deklaracji). Niewątpliwie możliwość 
składania petycji jest dla człowieka formą artykulacji swoich poglądów i ocen w stosun-
ku władz publicznych i wyraża wolę ukierunkowania władzy państwowej w stronę zała-
twienia jakiejś sprawy lub powstrzymania się od działania, ale przejście drogi od reflek-
sji nad treścią konkretnego prawa człowieka w kierunku jego implementacji w formie 
określonego systemu ochrony jest zupełnie inną sprawą. Prawa człowieka są definiowa-
ne jako „określona praktyka społeczna, oparta na konkretnej koncepcji «istoty ludzkiej», 
wdrażana za pomocą określonych mechanizmów różnego rodzaju. Nie powinny być 
mylone z innymi wartościami i praktykami takimi jak sprawiedliwość społeczna, prawo 

rewolucji przemysłowej), czwarty zaś obejmuje prawa trzeciej generacji (art. 27–28), wykoncypowane 
w epoce postkolonialnej i oparte na założeniu solidarności społecznej i narodowej.

9 „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their 
Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happi-
ness”.

10 „Wymienienie w konstytucji określonych praw nie oznacza zniesienia lub ograniczenia innych praw, 
przysługujących ludowi”. W kontekście rozważań nad prawem petycji warto przypomnieć, że pierwsza 
poprawka do Konstytucji USA stanowi „Żadna ustawa Kongresu nie może wprowadzić religii ani zabro-
nić swobodnego praktykowania jej, ograniczać wolności słowa lub prasy ani prawa ludu do spokojnych 
zgromadzeń lub do składania naczelnym władzom petycji o naprawienie krzywd”.

11 P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności (wybrane problemy), Kraków 
2003, s. 129 i literatura tam powołana.
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natury lub moralny obowiązek”12. W tym ujęciu człowiek, istota samodoskonaląca się, 
pozostaje celem sam w sobie, ale przyznawanie lub ograniczanie (np. w celu rozstrzyga-
nia konfliktujących się interesów zagrażających człowieczeństwu) praw stanowionych 
jest kwestią dynamiczną, zmienną w czasie i uzależnioną od identyfikacji tych potrzeb. 
Pytanie, czy tworząc art. 63 Konstytucji RP i omawiany przepis art. 2 ust. 1 u.p. widzia-
no potrzebę inkluzji wszystkich bez wyjątku, upatrując w tym przesłanki jednostkowego 
rozwoju człowieka – czeka wciąż na odpowiedź.

Oczywiście można twierdzić, że te wyrafinowane problemy filozoficzno-prawne 
nie powinny rzutować na rozważania nad prawem do składania petycji, ale – w ocenie 
autora – to tylko pozorne wrażenie. Zgadzają się oni jednak ze stwierdzeniem, że powo-
łanie się na prawo, zgłoszenie „roszczenia” urzeczywistnia prawo13. Jednocześnie powo-
ływanie się na prawo przysługujące jednostce oznacza, że mamy już do czynienia z kon-
fliktem prawnym, a w jego naturze leży kwestionowanie statusu podmiotowego (o czym 
za chwilę na konkretnym przykładzie).

Korzystanie z praw jednostki w praktyce życia społecznego może przybierać trzy 
zasadnicze postacie14, które można opisać jako:

asertywne (stanowcze) wykonywanie – prawo jest wykonywane, aktualizując obo-1) 
wiązki zobowiązanego, który może uszanować prawo lub też naruszyć je, pono-
sząc tym samym ryzyko sankcji i przymusowego wyegzekwowania swego obo-
wiązku);
aktywne poszanowanie – podmiot zobowiązany uwzględnia w swych działaniach 2) 
lub zaniechaniach uprawnienie przysługujące uprawnionemu; czyni tak pomimo 
tego, że uprawniony w ogóle nie powołuje się na okoliczność, że jakiekolwiek pra-
wo i roszczenie mu przysługuje; podmiot uprawniony i zobowiązany nie wchodzą 
w spór;
obiektywne korzystanie – argument o przysługującym prawie nie zostaje w żaden 3) 
sposób przywołany, a tym bardziej groźba jego przymusowego wyegzekwowania; 
ani uprawniony, ani zobowiązany nie przywiązują do tego żadnej uwagi.
Trzecia postać korzystania z praw jednostki jest najbardziej pożądana, ale trzeba 

mieć świadomość, że w warunkach konfliktu aparat biurokratyczny posiada skłonność do 
kwestionowania praw, m.in. w aspekcie podmiotowym, jak na ironię argumentując, że 
dąży do realizacji swoich obowiązków w granicach prawa i na podstawie prawa. Dobrze 
ukazują to poglądy polskiej doktryny oraz praktyka stosowania art. 61 Konstytucji RP, 
który również został umieszczony w grupie wolności i praw politycznych. Wprawdzie 

12 J. Donnelly, op. cit., s. 17.
13 J. Feinberg, Rights, Justice and the Bounds of Liberty: Essays in Social Philosophy, Princeton, Princeton 

University Press, 1980, s. 150.
14 J. Donnelly, op. cit., s. 8.
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art. 61 ust. 1 Konstytucji RP posługuje się węższym sformułowaniem („obywatel”), to 
jednak nie przeszkodziło to kwestionowaniu prawa prywatnych osób prawnych na pozio-
mie konstytucyjnym15.

Prawa polityczne w poglądach polskiego prawa konstytucyjnego 2.2. 
i ich implikacje dla zakresu podmiotowego prawa petycji

W swej monografii poświęconej prawu petycji Ewa Wójcicka stawia dość stanow-
czą konkluzję: „Powszechnie wyrażany jest pogląd, że prawo petycji jest jednym z pod-
stawowych praw człowieka”16. Autorka nie przytacza jednak ani jednej wypowiedzi, 
która przesądzałaby o powszechności tego poglądu. Jeśli wziąć pod uwagę wcześniej-
sze, obszerne rozważania autorki na temat prawa petycji w porządkach prawnych Euro-
py i półkuli zachodniej17 i wspomniane przez autora anglosaskie propozycje pojmowania 
praw człowieka jako określonej praktyki społecznej (lub też – w polskim ujęciu – „po-
stulat moralny”), to można uznać, że prawo petycji znane już w początkach XIX w. jest 
dość rozpowszechnionym, trwałym uprawnieniem jednostki. Niemniej jednak, ta prak-
tyka nie przekuła się na bezpośrednią artykulację w systemach praw człowieka, mimo że 
petycję traktuje się jako jeden z (niekoniecznie jednolitych pod względem funkcji18) 

15 „Zdając sobie sprawę z precedensowości analizowanej kwestii [tzn. odpowiedzi na pytanie, czy w świe-
tle art. 61 Konstytucji RP osobom prawnym przysługuje prawo do informacji publicznej – przyp. aut.], 
czego wyrazem są zarysowane rozbieżności w piśmiennictwie naukowym oraz orzecznictwie konstytu-
cyjnym, Sejm stoi na stanowisku, że do jej rozstrzygnięcia celowe jest ponowne podkreślenie zawężenia 
przez ustrojodawcę zakresu podmiotowego prawa dostępu do informacji publicznej do obywateli. Taki 
stan rzeczy upodabnia to prawo do konstytucyjnych praw dostępu do służby publicznej (art. 60) oraz 
czynnego prawa wyborczego i referendalnego (art. 62), które – jak wskazano wyżej – w orzecznictwie 
trybunalskim zastrzega się wyłącznie do osób fizycznych, przy czym pogląd ten aprobowany jest w dok-
trynie (...). Przyznanie prawa dostępu do informacji publicznej wyłącznie obywatelom należy uznać za 
świadomy zabieg ustawodawcy konstytucyjnego, nakazujący odmienne, węższe ustalanie zakresu pod-
miotowego tego prawa od zakresów podmiotowych tych konstytucyjnych wolności i praw politycznych, 
które zostały zagwarantowane «każdemu», tj. wolności zgromadzeń (art. 57 Konstytucji), zrzeszania się 
(art. 58 i, w zakresie zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych 
rolników oraz w organizacjach pracodawców, art. 59 Konstytucji/oraz prawa składania petycji, wnio-
sków i skarg (art. 63 Konstytucji). Tym samym za uzasadniony należy uznać pogląd, w myśl którego 
konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje wyłącznie obywatelom rozumianym 
jako osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie”. Zob. stanowisko Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej (BAS-WPTK-2226/14) z dnia 16 kwietnia 2015 r. złożone do akt postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym w sprawie SK 36/14, s. 11, opublikowane na stronie www.trybunal.gov.pl [dostęp 
27.09.2015].

16 E. Wójcicka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015, s. 152.
17 E. Wójcicka, op. cit., s. 33-71.
18 Np. petition w amerykańskim prawie stanowym to nazwa wniosku inicjującego formy demokracji bez-

pośredniej (initiatives lub referendum zmierzające do uchwalenia nowego prawa; pod względem funkcji 
i skutków prawnych ich przeprowadzenia są bliskie polskiej, obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej 
lub referendum ogólnokrajowemu, przy czym na gruncie amerykańskim można mówić o hybrydzie obu 
znanych nam instytucji demokracji bezpośredniej). Z tego powodu należy z dużą ostrożnością podcho-
dzić do umieszczania ich na tle prawa petycji w naszym ujęciu (por. E. Wójcicka, op. cit., s. 52–54), 
ponieważ nie są one wyłącznie sformalizowaną formą artykulacji poglądów i oczekiwań skierowaną do 

www.trybunal.gov.pl
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przejawów uczestnictwa w życiu politycznym własnego państwa. Nie wysłowiono jej 
w Deklaracji Praw Człowieka ONZ, ani – co bardziej istotne ze względu na rodzaj źró-
dła prawa – w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych uchwalo-
nym 16 grudnia 1966 r. (dalej jako: „MPPOiP”)19. Art. 19 MPPOiP chroni swobodę 
rozpowszechniania wszelkich informacji i poglądów (także o państwie i pod adresem 
państwa), zaś art. 21 uznaje prawo do spokojnego zgromadzania się (por. 54 i 57 art. Kon-
stytucji RP). W art. 21 MPPOiP odwołano się do bezpośredniego lub przedstawicielskie-
go uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi (por. art. 4 Konstytucji RP), praw 
wyborczych (por. art. 62 w zw. z art. 99 Konstytucji RP), prawa dostępu do służby pu-
blicznej (por. art. 60 Konstytucji RP). Prawo petycji (right of petition) występujące 
w systemie ONZ (zob. art. 87 Karty Narodów Zjednoczonych) lub regionalnych syste-
mach ochrony praw człowieka20 nie jest poręczeniem możliwości zwracania się do władz 
krajowych państw-sygnatariuszy, lecz środkiem ochrony praw jednostki w przypadku 
naruszania jej praw przez państwo (zob. art. 7 Protokołu Dodatkowego do MPPOiP, 
uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 16 grudnia 1966 r. w Nowym 
Jorku21). W niniejszym opracowaniu również nie dostrzegłem stanowczego zakwalifiko-
wania prawa petycji jako prawa człowieka. Pewnym wyjątkiem są wcześniejsze uwagi 
Ryszarda Balickiego zawarte w I. rozdziale dotyczące petycji w XVII-wiecznej Anglii. 
(zob. R. Balicki, Geneza prawa petycji). Pozostali autorzy analizujący polskie prawo 
petycji stronią od głębszych rozważań na ten temat (S. Grabowska i P. Kapusta, Pojęcie 
i charakter prawa petycji).

Poczynione uwagi i spostrzeżenia nie miałyby znaczenia, gdyby nie fakt, że w pol-
skiej konstytucji dokonano wyraźnego rozróżnienia na prawa człowieka i prawa obywa-
tela. Jeśli dodać do tego koncepcję publicznych praw podmiotowych i mniej lub bardziej 
fortunne przeprowadzenie podziału na „wolności” i „prawa”, przy założeniu ontologicz-
nej niższości „praw” w stosunku do wolności22, to nie powinny budzić zaskoczenia po-
glądy uzasadniające zwiększoną swobodę ustawodawcy przy kształtowaniu „praw po-
zytywnych”23, a wręcz supozycje o możliwości podmiotowego ograniczenia niektórych 

władz publicznych. Wywołują dalej idące skutki prawne, chociażby przez wszczęcie procesu ustawo-
dawczego.

19 Pakt wszedł w życie 23 marca 1976 r. Polska Rzeczpospolita Ludowa ratyfikowała Pakt 18 marca 1977 r. 
(Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167).

20 Szerzej na ten temat C. Dantas, Right of Petition by Indyviduals within Global Human Rights Protection 
System, „SUR International Journal On Human Rights”, nr 17, v. 9, Dec. 2012, s. 187–203.

21 Dz. U. z 1994 r. Nr 23, poz. 80. Polska ratyfikowała Protokół w 1991 r.
22 M. Piechowiak, Służebność państwa wobec człowieka i jego praw jako naczelna idea Konstytucji RP 

z 2 kwietnia 1997 roku. Osiągnięcie czy zadanie?, „Przegląd Sejmowy”, 2007, nr 4(81), s. 69 z powoła-
niem na: „Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego”, 1997, nr XXXIX , s. 33.

23 Szczegółowy podział na prawa pozytywne („prawa świadczące”) i negatywne (wolności skorelowane 
z obowiązkiem zaniechania ingerencji państwa w działania jednostki) jest zresztą oceniany krytycznie 
już na poziomie wykładu akademickiego, np. L. Garlicki, stwierdza, że „rozróżnienie to bywa mylące 
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praw politycznych24. W literaturze pojawia się pogląd, że nie-obywatelom znajdującym 
się pod władzą Rzeczypospolitej można odmówić pewnych konstytucyjnych uprawnień 
o charakterze politycznym bez jednoczesnego naruszania ich godności. Poglądy te uza-
sadnia się dwojako: 1) prawa polityczne nie mogą istnieć poza konkretną wspólnotą 
polityczną, 2) prawa obywatelskie nie mogą poprzedzać istnienia państwa25.

Przy ocenie charakteru podmiotowego petycji konieczne jest spojrzenie nie tyle na 
gramatyczny opis podmiotu uprawnionego, lecz funkcję uprawnienia. Wydaje się, że 
słuszny kierunek obiera E. Wójcicka w momencie, w którym odnosi się do funkcji i re-
lacji prawa petycji z innymi prawami jednostki26. Jeśli więc spojrzeć na petycję jako 
pozasądowy środek ochrony wzywający do ochrony praw podstawowych (prawa do ży-
cia, integralności fizycznej i psychicznej) lub socjalnych, ekonomicznych, kulturalnych, 
to prawo petycji wykazuje instrumentalny, wręcz genetyczny związek z pozostałymi 
prawami jednostki. Wnoszący petycję wyraża swoją wolę w przestrzeni publicznej, 
przed instytucjami politycznymi państwa, ale czyni tak, ponieważ państwo ma możli-
wość (a przynajmniej wnoszący petycję tak uważa) oddziaływania na sferę uprawnień 
wnoszącego petycję (art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 u.p.) lub osób, z którymi wnoszący pozostaje 
w autonomicznej relacji (art. 2 ust. 2 pkt 3 u.p.). Istotą petycji jest sprowadzenie uwagi 
publicznoprawnego adresata na określoną sferę życia społecznego, czasami wyczerpują-
cą się granicami sfery prywatnej jednej tylko osoby. Wtórność petycji wobec innych 
praw właściwych osobom fizycznym, a niekiedy również i prawnym nie powinna pro-
wadzić do sytuacji, w której uznaje się np. wolność działalności gospodarczej, sumienia 
i wyznania podmiotów zbiorowych (zob. art. 20, 25 Konstytucji RP), a z drugiej strony 
– odmawia im sygnalizowania władzom publicznym potrzeb, zagrożeń związanych z tą 
działalnością. Uznanie prawa do składania petycji za prawo człowieka o charakterze 
zarówno indywidualnym i grupowym (co podkreślono niewątpliwie na poziomie usta-
wowym) redukuje częste oskarżenie zachodniej koncepcji praw człowieka o nadmierny 
indywidualizm tych praw, ożywia dyskusję nad prawami kolektywnymi27 i nasyca go 
pewnym duchem współpracy w kierunku dobra wspólnego (por. art. 1 i 82 Konstytucji 

i w Konstytucji z 1997 roku nie występuje konsekwentnie”, L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. 
Zarys wykładu, Warszawa 2014, s. 87.

24 Szczegółowo omówiono to na przykładzie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, M. Bernaczyk, Prawo do infor-
macji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014, s. 274–285.

25 Poglądy doktryny przytacza L. Bosek, Ibidem, s. 206. Autor następująco ustosunkował się do tych poglą-
dów: „W moim przekonaniu można byłoby jedynie uznać, że godność człowieka rzeczywiście nie dozna 
uszczerbku, jeżeli ustawodawca konstytucyjny zdecydowałby się na całkowitą derogację prawa podmio-
towego obywateli do składania petycji albo prawa do udziału w referendum ogólnokrajowym, a nawet 
postanowił wprowadzić konstytucyjne zakazy takich działań”.

26 E. Wójcicka, op. cit., s. 175 i n.
27 Por. J. Donnelly, op. cit., s. 48.
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RP), chociaż nie należy stawiać od razu znaku równości między interesami grupowymi 
a dobrem wspólnym lub interesem publicznym.

Mając na uwadze powyższe, autor opowiada się za kwalifikowaniem prawa petycji 
do kategorii politycznych praw człowieka, umożliwiających udział w życiu publicznym, 
a także wykazujących ścisły związek z prawami podstawowymi jednostki o wymiarze 
indywidualnym i grupowym, a przez to przysługujących zarówno osobom fizycznym, 
osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym prawa prywatnego, nieposiadającym 
osobowości prawnej. Dyrektywa preferencji zawarta w art. 5 Konstytucji RP w zesta-
wieniu z treścią art. 63 Konstytucji RP nie zakazuje odczytywania „każdego” w kierun-
ku interpretacji zrównującej status osoby fizycznej z sytuacją osób prawnych, jeśli 
w ostatecznym rozrachunku przyczynia się do lepszej ochrony praw jednostki (por. 
punkt 4 in fine).

Osoba fizyczna jako podmiot wnoszący petycję3. 

Zważywszy na różnicowanie elementu podmiotowego przy innych konstytucyj-
nych uprawnieniach politycznych („obywatel”, „obywatel polski”), autor uważa, że uży-
cie pojęcia „każdy” w art. 63 Konstytucji RP nie jest kwestią przypadku, lecz intencji 
ustrojodawcy traktującego uprawnionych możliwie szeroko. Pojęcie osoby fizycznej 
z art. 2 ust. 1 u.p. interpretowane przez pryzmat art. 63 w zw. z art. 30, 32 i 33 Konsty-
tucji RP oznacza każdą osobę fizyczną niezależnie od posiadanego przez nią obywatel-
stwa (w tym obywatelstwa polskiego), wieku, narodowości, płci, rasy, wyznania, świa-
topoglądu, a także ewentualnego pozbawienia wolności lub orzeczenia środka karnego 
w postaci pozbawienia praw publicznych.

Ze względy na silne związki prawa petycji z np. prawem do pokojowego zrzeszania 
się28, za w pełni dopuszczalne uważa się objęcie art. 63 Konstytucji RP i art. 2 ust. 1 u.p. 
dziecka (osoby, która nie ukończyła 18. roku życia). Przemawia za tym m.in. treść art. 13 
i 15 Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-
noczonych 20 listopada 1989 r.29 (przepisy Konwencji są „kalką” postanowień Deklaracji 
Praw Człowieka i MPPOiP). W 1989 r. Komitet Praw Człowieka podkreślił, że dzieci 
powinny korzystać z praw obywatelskich. Komitet wskazał, że prawa wyszczególnione 

28 Zob. art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 855 t.j. ze zm.

29 „Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, 
otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w for-
mie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego inne-
go środka przekazu według wyboru dziecka”. Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526.
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w art. 24 MPPOiP30 „nie są jedynymi, które Pakt uznaje w stosunku dzieci, a te jako jed-
nostki uprawnione powinny odnosić korzyści ze wszystkich praw obywatelskich wyrażo-
nych w Pakcie”31. Komentatorzy Konwencji o prawach dziecka przypominają jednak, że 
„w aktualnej rzeczywistości, nadal nie rozpoznaje się dzieci w świetle ich ewoluującej 
dojrzałości, a w praktyce nie uznaje się je za zdolne i kompetentne do wykonywania 
[praw obywatelskich – przyp. aut.]. Wyraźne włączenie praw obywatelskich do Konwen-
cji jest niezaprzeczalnym oświadczeniem o uprawnieniu, zdolności dzieci do cieszenia 
się fundamentalnymi swobodami”32. W ocenie ONZ nie można uznać za wystarczającą 
sytuacji, w której państwa-sygnatariusze Konwencji o prawach dziecka ograniczają się 
do włączenia praw wymienionych w Konwencji do swych krajowych konstytucji w cha-
rakterze praw podstawowych. „Konstytucja i (lub) pozostałe akty prawne powinny do-
kładniej określać, jak te prawa dokładnie stosować w odniesieniu do dzieci, jakie mecha-
nizmy zostały ustanowione celem, aby chronić je w efektywny sposób oraz jakie środki 
są przewidziane w przypadku ich naruszenia”33. Prawo petycji wykonywane przez dzie-
ci, niezależnie od manifestowania własnych potrzeb, może służyć ich integrowaniu z ży-
ciem publicznym i sprzyjać edukacji obywatelskiej. Jednakże wykonywanie prawa pe-
tycji w sposób manifestujący lekceważenie dla porządku publicznego, naruszający 
prawa osób trzecich (np. znieważając, zniesławiając lub w inny sposób naruszając dobra 
osobiste) lub dobro samego dziecka może pociągać za sobą odpowiedzialność prawną 
lub inne skutki o charakterze wychowawczym lub poprawcze34. Na marginesie warto 
odnotować stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zawarte w pkt III 5.2. uzasadnienia 

30 Zgodnie z art. 24 ust. 1 MPPOiP „Każde dziecko, bez żadnej dyskryminacji ze względu na rasę, kolor 
skóry, płeć, język, religię, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuację majątkową lub urodzenie, ma 
prawo do środków ochrony, jakich wymaga status małoletniego, ze strony rodziny, społeczeństwa i Pań-
stwa”. „Każde dziecko powinno być zarejestrowane niezwłocznie po urodzeniu i posiadać nazwisko” 
(art. 24 ust. 2). „Każde dziecko ma prawo do nabycia obywatelstwa” (art. 24 ust. 3).

31 R. Hodking, P. Newell, Implemenation Handbook for The Convention on the Rights of The Child, Gene-
va 2007, s. z powołaniem na: Human Rights Committee, General Comment No. 17, 1989, HRI/GEN/1/
Rev.8, para. 2, s. 183.

32 Ibidem, s 183 z powołaniem na: M. Santos Pais, The Convention on the Rights of the Child, [w:] Manual 
on Human Rights Reporting under six major international human rights instruments, Office of the High 
Commissioner for Human Rights, Geneva; United Nations Institute for Training and Research (UNI-
TAR), United Nations Staff College Project, Turin, United Nations, Geneva, 1997, s. 434–435. Por. rów-
nież następującą wypowiedź Trybunału Konstytucyjnego w pkt III.5.2. uzasadnienia wyroku z dnia 
11 października 2011 r. (K 16/10): „Pojęcie «praw dziecka» w przepisach Konstytucji należy rozumieć 
jako nakaz zapewnienia ochrony interesów małoletniego, który w praktyce sam może jej dochodzić 
w bardzo ograniczonym zakresie (por. wyrok TK z dnia 28 kwietnia 2003 r., K 18/02, OTK ZU Nr 4/A, 
poz. 32). Rodzice winni mieć zatem prawo do reprezentowania dziecka względem osób trzecich, by móc 
efektywnie sprawować nad nim pieczę. Przysługuje im w tym względzie prawo podmiotowe o charakte-
rze przyrodzonym i naturalnym, niepochodzące z nadania państwowego, choć wykonywane pod kontro-
lą państwową i społeczną”.

33 M. Santos Pais, op. cit., s. 434.
34 Zob. art. 4 § 1–3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz. U. 

z 2014 r. poz. 382 t.j.
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wyroku z dnia 11 października 2011 r. (K 16/10): „Pojęcie «praw dziecka» w przepisach 
Konstytucji należy rozumieć jako nakaz zapewnienia ochrony interesów małoletniego, 
który w praktyce sam może jej dochodzić w bardzo ograniczonym zakresie (por. wyrok 
TK z dnia 28 kwietnia 2003 r., K 18/02, OTK ZU Nr 4/A, poz. 32). Rodzice winni mieć 
zatem prawo do reprezentowania dziecka względem osób trzecich, by móc efektywnie 
sprawować nad nim pieczę. Przysługuje im w tym względzie prawo podmiotowe o cha-
rakterze przyrodzonym i naturalnym, niepochodzące z nadania państwowego, choć wy-
konywane pod kontrolą państwową i społeczną”35. Ta instrukcyjna wypowiedź Trybuna-
łu Konstytucyjnego nie przekłada się jednak (wbrew postulatom płynącym ze strony 
ONZ), na szczegółowe reguły rozstrzygania konfliktów między aspiracjami dziecka do 
wykonywania swych praw a przywołanym przez Trybunał prawem rodziców do sprawo-
wania pieczy. Ustawodawca nie określił, czy uznaje małoletnie dzieci zdolne do samo-
dzielnego wykonywania prawa petycji (por. art. 15 u.p. w związku z art. 30 § 1 k.p.a. 
i art. 11–22 k.c.), czy też jego milczenie oznacza paternalistyczne podejście do zagadnie-
nia i pozostawienie zgody na wykonanie prawa petycji (a także złożenie oświadczeń, 
o których mowa w art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 2 i 3 u.p.) w gestii przedstawiciela ustawowego. 
Analogiczne spostrzeżenia towarzyszą wykonywaniu prawa petycji przez osoby ubez-
własnowolnione częściowo.

Jeśli więc uznać zagadnienie prawidłowej reprezentacji osób nieposiadających peł-
nej zdolności do czynności prawnych jako „nieuregulowane”36, a w konsekwencji przejść 
na grunt art. 30 § 1 k.p.a.37, to należy pamiętać, że brak pełnej zdolności do czynności 
prawnych nie pociąga na zasadzie automatyzmu, wymogu reprezentacji przez ustawowe-
go przedstawiciela. W doktrynie i orzecznictwie słusznie wskazuje się, że odwołanie się 
do reguł reprezentacji właściwych dla osób posiadających częściową zdolność do czyn-
ności prawnych przebiega wedle kryterium zdolności rozeznania konsekwencji własnego 
czynu38. W rozpatrywanej sprawie należałoby zaliczyć do tego zgodę na ujawnienie toż-
samości (ograniczenie prywatności i ryzyko jej dalszego naruszania), faktyczne konse-
kwencje publicznego rozpatrzenia petycji (skupienie uwagi opinii publicznej), oczekiwa-
ny sposób załatwienia petycji. Jeśli adresat petycji poweźmie wiedzę o ograniczonej 

35 Zob. pkt III 5.2. uzasadnienia.
36 Co nie jest wcale takie oczywiste: prawo petycji i prawo do informacji publicznej w polskim porządku 

prawnym uznaje się za odformalizowane ze względu na odmienny skutek; rozpatrzenie petycji nie przy-
nosi – co do zasady – zmiany w sytuacji prawnej lub faktycznej wnoszącego. Dopiero sposób załatwienia 
petycji może przynieść jakąś zmianę, lecz nie może on być przedmiotem skargi (zob. art. 13 ust. 2 u.p.), 
w związku z czym nie powstaje problem legitymacji czynnej w postępowaniu sądowym.

37 „Zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa cywilne-
go, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej”.

38 Zob. A. Wróbel, Teza nr 4 w komentarzu do art. 30 k.p.a., [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz 
aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. opubl. w Systemie Informacji Prawnej LEX 
Omega, Warszawa 2015.
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zdolności do czynności prawnych, a charakter przedsiębranych czynności i osobiste 
działanie wnoszącego petycję wskazują, że nie zdaje ona sobie w pełni sprawy z celu 
i skutków tego postępowania, to należy odwołać się do przepisu art. 30 § 2 k.p.a.39

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami 4. 
prawnymi lub grupy tych podmiotów

Ustawa nie pozostawia wątpliwości, że prawo petycji przysługuje również podmio-
tom zbiorowym. Pomijając wcześniejsze argumenty o charakterze konstytucyjnym, ze 
względów czysto prakseologicznych jest to rozwiązanie zasługujące na aprobatę. Osoby 
prawne (zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia) często tworzy się w celu prowadzenia 
działalności na styku interesu publicznego i własnego. Osoby prawne kanalizują podob-
ne lub identyczne oczekiwania wielu osób fizycznych, ograniczając tym samym napływ 
podobnych lub identycznych petycji ze strony osób fizycznych.

Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi to tzw. ułomne osoby praw-
ne, do których zalicza się m.in. spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową, 
spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę akcyjną w organizacji, spółkę z ograniczoną od-
powiedzialnością w organizacji, wspólnotę mieszkaniową, uproszczoną formę stowa-
rzyszenia (tzw. stowarzyszenie zwykłe), europejskie zgrupowanie interesów gospodar-
czych40.

W piśmiennictwie stwierdza się, że podmiotem wnoszącym petycję mogą być pod-
mioty prawa prywatnego41, co eliminowałoby z katalogu podmiotów wnoszących pety-
cję osoby prawne prawa publicznego. Idąc w tym kierunku, należałoby odmówić prawa 
petycji osobom prawnym działającym w typowych dla prawa handlowego formach spół-
ek kapitałowych, aczkolwiek kontrolowanych w całości lub w znacznej części przez 
władze publiczne42. Wydaje się, że argumentem przemawiającym za tym poglądem – 
przynajmniej na płaszczyźnie konstytucyjnej – jest groźba zatarcia granicy między jed-
nostką (lub grupami jednostek) a państwem. Inaczej rzecz ujmując: sprowadza się me-
chanizmy wykoncypowane z myślą o relacji jednostka–państwo do roli procedur 
obsługi konfliktów w obrębie szeroko rozumianych struktur państwowych. Nie obala to 

39 „Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają przez swych ustawowych 
przedstawicieli”.

40 Zob. art. 3 ust. 1 w zw. z art. 2 punkt 10 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu inte-
resów gospodarczych i spółce europejskiej, Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 551 ze zm.

41 Tak też E. Wójcicka, op. cit., punkt 2 i 5, s. 163.
42 W przeszłości odmawiano ochrony konstytucyjnoprawnej np. spółkom akcyjnym o dominującej pozycji 

Skarbu Państwa. Szerzej na ten temat piszę w: M. Bernaczyk, Pojęcie publicznych praw podmiotowych 
w świetle Konstytucji RP [w:] M. Jabłoński (red.), Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. Tom 
I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki w RP, Warszawa 2010, 
s. 232–281.
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jednak wszystkich argumentów na rzecz prawa petycji osób prawnych, ponieważ w ten 
sposób nie dostrzega się pewnej tendencji: uznanie lub przyznanie praw konstytucyjnych 
osobom prawnym (tudzież jednostkom organizacyjnym) była konsekwencją przekonania 
prawodawcy lub sądu konstytucyjnego, że treść uprawnienia nie koliduje z koncepcją 
osoby prawnej (np. trudno sobie wyobrazić „prawo” osoby prawnej do zawarcia związku 
małżeńskiego lub wychowywania dzieci), a przede wszystkim przyczynia się do zwięk-
szania ochrony osób fizycznych tworzących „personalny substrat” osoby prawnej.

Nie wolno tracić z pola widzenia elementarnego doświadczenia życiowego, które 
uczy, iż prawo petycji może być wykonywane w warunkach konfliktu43, sporu lub co 
najmniej spornych wizji obywatela i urzędnika realizującego władztwo publiczne. Na 
przykład, na gruncie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP (a także art. 10 EKPCz) uznano osoby 
prawne za podmiot legitymowany do wykonywania prawa do informacji (media lub 
społecznych watchdogów), umożliwiając im tym samym wsparcie lub ochronę tożsamo-
ści osoby działającej w pojedynkę wszędzie tam, gdzie działanie na własną rękę, np. 
zniweczyłoby efekty śledztwa dziennikarskiego lub zostałoby poddane stygmatyzacji 
przez osoby dążące do ukrycia inkryminowanych działań. W praktyce prawo petycji 
– podobnie jak prawo do informacji publicznej – może wywoływać napięcie między 
suwerenem a funkcjonariuszami państwa, którzy z obawy przed odpowiedzialnością lub 
z innych pozamerytorycznych względów mogą zdecydować się na obstrukcję praw jed-
nostki. Zakres podmiotowy art. 61 jest (z językowego punku widzenia) ewidentnie węż-
szy od art. 63, a mimo to, przy takich restrykcjach, odnotowuje się wyraźną aprobatę 
Trybunału Konstytucyjnego dla ochrony prawa do informacji (publicznej) wykonywa-
nego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne prawa prywatnego44. Osoby prawne 
mogą posiać lepsze środki artykulacji i rozpowszechniania swoich poglądów i argumen-
tów, niż człowiek działający w pojedynkę. Prestiż, autorytet lub określona specjalizacja 
osób prawnych (w szczególności różnego rodzaju organizacji strażniczych) utrudnia de-
zawuowanie ich petycji ze względów politycznych, ideologicznych, co wydaje się ła-
twiejsze w stosunku do jednostki. Wreszcie, integracja społeczna obywateli wokół okre-
ślonej idei łączy się często z formalizacją ich więzi przez fundacje, stowarzyszenia, 
kościoły i związki wyznaniowe. Interesy współdzielone przez ich członków, a następnie 
manifestowane w formie petycji osoby prawnej ulegałyby sztucznej atomizacji na płasz-
czyźnie konstytucyjnej, gdyby przyjąć – w gruncie rzeczy oderwane od realiów życia 

43 I tę atmosferę konfliktu dostrzegano m.in. uzasadniając senacki projekt przepisów umożliwiających 
łączne rozpatrywanie petycji (art. 11 u.p.) lub jej pozostawienie jej bez rozpatrzenia (art. 12 u.p.), zob. 
uzasadnienie projektu, druk sejmowy nr 2135 (Sejm VII kadencji), s. 6.

44 Zob. postanowienia TK z dnia 13 września 2000 r. (SK 4/00) oraz z dnia 9 października 2013 r. (Ts 
98/13). Na temat podobnych dylematów na gruncie EKPCz zob. Wyrok z dnia 22 kwietnia 2014 r., Ani-
mal Defenders International v. United Kingdom (skarga nr 48876/08).
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społecznego – założenie, iż „każdy” wymieniony w art. 63 Konstytucji PR nie obejmuje 
swym zakresem osób prawnych. Z powyższych względów odpowiedź na pytanie redak-
torów brzmi następująco: na poziomie ustawowym należy mówić o podmiotowej kon-
kretyzacji (uprawnionych i „adresatów” petycji), mieszczącej się w szerokich granicach 
normy konstytucyjnej, a nie o tworzeniu pozakonstytucyjnej (nie mylić ze „sprzeczną”) 
wartości dodanej.

Ustawowe 5. nihil novi. Adresat petycji

Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.p. petycję wnosi się do „organu władzy publicznej, a także 
do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadania-
mi zleconymi z zakresu administracji publicznej”. Przepis, wyjąwszy niemające z punk-
tu widzenia egzegezy tekstu prawnego zmiany w funktorach, jest wiernym powtórze-
niem zdania pierwszego art. 63 Konstytucji RP. Nie można powiedzieć, że doszło do 
jakiejkolwiek konkretyzacji w tym zakresie. Brakuje punktu zaczepienia do dyskusji 
o ewentualnym ustawowym rozszerzeniu adresatów petycji. Ustawodawca nie dokonał 
żadnego uszczegółowienia, chociażby w formie przykładowego katalogu podmiotów 
zobowiązanych do rozpatrzenia petycji, w związku z czym należy przyjąć, że petycja 
może być skierowana do:

każdego organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej mieszczącego się a) 
w klasycznym trójpodziale władzy (Sejm i Senat, Prezydent RP, Rada Ministrów 
i administracja rządowa, Sądy i Trybunały), jak i nienależących do niego orga-
nów kontroli i ochrony prawa, Narodowego Banku Polskiego, Rady Polityki Pie-
niężnej; jego konstytucjonalizacja nie ma znaczenia, zaś warunkiem sine qua 
non jest nadanie mu w przepisach prawa statusu organu (kryterium formalne) 
i przyznane mu na mocy prawa władztwo publiczne (kryterium materialne);
organizacji lub instytucji społecznej, niezależnie od tego, czy zostały one utwo-b) 
rzone przez podmioty prywatne czy też publiczne, jednak tylko w takim zakre-
sie, w jakim petycja dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji publicz-
nej; koniecznym warunkiem uznania za adresata w tej grupie jest stwierdzenie, 
że organizacja45 (instytucja) z mocy prawa lub wskutek czynności prawnej ma 
obowiązek realizować zadania z zakresu administracji publicznej, a petycja za-
chowuje merytoryczny związek z realizowanym zadaniem; wygaszenie zdarze-
nia stanowiącego podstawę transferu zadań powoduje wygaśnięcie obowiązku 

45 Pojęcie organizacji społecznej oraz instytucji społecznej stanowi zapożyczenie z dotychczasowej regula-
cji kodeksowej, która zachowała to pojęcie w art. 222 § 1 i 2 k.p.a. w zakresie skarg i wniosków. Kodeks 
postępowania administracyjnego definiuje organizacje społeczne jako „organizacje zawodowe, samorzą-
dowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne”, (art. 5 § 1 pkt 5 k.p.a.).
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rozpatrzenia petycji, a nawet jej przyjęcia; ze względu na ochronę wolności 
(art. 31 ust. 1 Konstytucji RP) musi istnieć wyraźna podstawa do obligatoryjne-
go lub dobrowolnego włączenia podmiotów „niepublicznych”, prywatnych do 
grona podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej. Je-
żeli określone działanie ma wiele cech zadania właściwego administracji pu-
blicznej, jednakże jest rezultatem wykonywania wolności jednostki lub dobro-
wolnych zrzeszeń, to nie można utożsamiać takiej działalności z efektem 
„zlecenia” zadania publicznego46.

46 M. Bernaczyk, Prawo do informacji..., op. cit., s. 418–419.
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Zakres przedmiotowy prawa petycji i jego ograniczenia

Uwagi wprowadzające1. 

Prawo petycji należy do najstarszych praw jednostki, występując zarówno w pań-
stwach demokratycznych czy totalitarnych, w krajach, które przestrzegają praw czło-
wieka, jak i w takich, które prawa te nagminnie łamią. Mimo długich tradycji historycz-
nych oraz powszechności obowiązywania tego prawa określenie jego zakresu 
przedmiotowego nie należy do zadań łatwych. Zwykle akcentuje się polityczny aspekt 
tej instytucji. Nie do końca jednak wiadomo, w jakich wypadkach petycja powinna mieć 
zastosowanie, czy stanowi instrument konkurencyjny wobec innych instytucji praw-
nych, z których może skorzystać jednostka, czy prawo petycji podlega ograniczeniom 
i w jakich sytuacjach może to nastąpić. W ustaleniu zakresu przedmiotowego nie poma-
ga to, że petycja bywa czasami kwalifikowana jako środek, który stanowi nazwę wielu 
innych narzędzi prawnych służących zwracaniu się z krytyką, negatywną oceną pew-
nych zjawisk czy propozycjami zmian prawnych do organów państwowych. W związku 
z tym funkcje petycji i ich zakres różnią się w zależności od ich występowania w kon-
kretnym systemie prawnym, a różnice te uwarunkowane są odmiennym stanem świado-
mości prawnej społeczeństw, poziomem rozwoju kultury prawnej, aktywności jednostek 
przez obecność różnych postaci instytucji społeczeństwa obywatelskiego i tradycje 
w zakresie obowiązywania i rozumienia prawa petycji w danym państwie. Zakres przed-
miotowy prawa petycji na poziomie krajowym różni się ponadto od zakresu prezentowa-
nego przez prawo międzynarodowe i europejskie.

Przedmiot petycji w ujęciu historycznym i porównawczym2. 

Od początku istnienia instytucji petycji miała ona wymiar polityczny, który znajdo-
wał odzwierciedlenie w przedmiocie tych wystąpień1. Mianowicie petycja pełniła rolę 

1 Określenie jednak przedmiotu petycji budziło niemałe kontrowersje – zob. np. polemikę prowadzoną na 
łamach „Northwestern University Law Review” pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
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takiego środka, za pomocą którego jednostka (lub grupa osób) mogła występować do 
organów władzy z pewnym postulatem, najczęściej w imieniu pewnej zbiorowości lub 
w interesie ogółu. „W czasach republiki i pryncypatu delegaci zgromadzeń prowincjo-
nalnych uchwalali petycje do cesarza dotyczące zarządu prowincji, jak również zażale-
nia przeciwko namiestnikom, które następnie były przekazywane senatowi lub cesarzo-
wi […] Podczas panowania dynastii Ming (1368–1644) chińscy obywatele mogli 
przedstawiać pisemne prośby imperialnym cenzorom, odnoszące się do urzędowych 
występków lub błędnych decyzji prawnych lokalnych sędziów pokoju”2. W Wielkiej 
Brytanii pierwsza oficjalnie odnotowana petycja skierowana była do króla Ethelreda II 
Bezradnego, której przedmiotem były żale arystokratów do monarchy i wezwanie go do 
powrotu do kraju po ucieczce do Francji z powodu najazdu Duńczyków. Z kolei pod 
koniec XVIII w. petycje stały się w Anglii sposobem wyrażania swoich opinii przez 
osoby, które były pozbawione praw wyborczych3. W Powszechnym Prawie Pruskim 
z 1794 r. znalazł się natomiast przepis przyznający każdemu swobodę zgłoszenia wątpli-
wości, zarzutów i zastrzeżeń wobec ustaw i innych zarządzeń w państwie4.

Polskie rozwiązania konstytucyjne nie zawierały określenia przedmiotu petycji. 
Z uwagi jednak na wskazanie adresata, którym były wszystkie ciała reprezentacyjne 
i władze publiczne, państwowe i samorządowe (Konstytucja marcowa z 1921 r.) czy 
wszystkie organy państwa (Konstytucja PRL z 1952 r.) można stwierdzić, że petycje 
miały mieć charakter polityczny i dotyczyć spraw związanych ze sprawowaniem władzy 
lub należących do właściwości poszczególnych organów państwowych i samorządo-
wych. Stanowiło to zatem ogólne nawiązanie do klasycznej koncepcji instytucji petycji.

Pewna zmiana w określeniu przedmiotu petycji zarysowała się wskutek noweliza-
cji konstytucji w 1976 r. We wprowadzonym wówczas art. 86 ust. 1 wskazano, że oby-
watele „uczestniczą w sprawowaniu kontroli społecznej, w konsultacjach i dyskusjach 
nad węzłowymi problemami rozwoju kraju oraz zgłaszają wnioski”. Petycje, choć nie 

(wraz z przytaczaną tam literaturą): J.E. Pfander, Sovereign Immunity and the Right to Petition: Toward 
a First Amendment Right to Pursue Judicial Claims Against the Government, „Northwestern University 
Law Review” 1997, vol. 91, nr 3, s. 899 i n.; G. Lawson, G. Seidman, Downsizing the Right to Petition, 
„Northwestern University Law Review” 1999, vol. 93, nr 3, s. 739 i n.; J.E. Pfander, Restoring the Right 
to Petition, „Northwestern University Law Review” 1999, vol. 94, nr 1, s. 219 i n.

2 E. Wójcicka, Petycja w prawie konstytucyjnym państw współczesnych, „Ius Novum” 2008, nr 2, s. 25.
3 E. Wójcicka, Prawo petycji do Parlamentu Wielkiej Brytanii. Geneza i rozwój, „Studia Erasmiana Wra-

tislaviensia” 2010, nr 4, s. 196 i 203. Szerzej nt. genezy instytucji zob. np. G.A. Mark, The Vestigal 
Constitution: The History and Significance of the Right to Petition, „Fordham Law Review” 1998, vol. 
66, s. 2153 i n., szcz. 2161 i n.; C.A. Desan, The Constitutional Commitment to Legislative Adjudication 
in the Early American Tradition, „Harvard Law Review” 1998, vol. 111, s. 1381 i n., 1463 i n.; E.G. Brown, 
The Right to Petition: Political or Legal Freedom? „UCLA Law Review” 1961, vol. 8, s. 729 i n.; 
J.V. Capua, The Early History of Martial Law in England from the Fourteenth Century to the Petition of 
Right, „Cambridge Law Journal” 1977, vol. 36, nr 1, s. 152 i n.

4 E. Wójcicka, Petycja w prawie…, op. cit., s. 27.
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były utożsamiane przez wszystkich z wnioskami5, mogły dotyczyć spraw objętych tą 
regulacją. Petycje stały się w jakimś sensie narzędziem umożliwiającym kształtowanie 
decyzji państwowych, służyć miały przepływowi informacji między władzą a obywate-
lami i wspomagać proces kontroli władzy przez „masy pracujące”. Mimo to w dalszym 
ciągu przedmiot petycji był zakreślony bardzo ogólnie i w zasadzie dotyczyć one mogły 
wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem państwa.

Z perspektywy historycznej zatem przedmiotem petycji mogły być m.in. skargi na 
urzędników państwowych, włącznie z przedstawicielami władzy sądowniczej, a także 
krytyka obowiązujących w państwie przepisów prawa, wydawanych decyzji i zachowań 
przedstawicieli władzy.

Współcześnie określenie przedmiotu petycji w normach konstytucji nie jest po-
wszechne. Przedmiot petycji normuje jedynie połowa wyrażających to prawo ustaw za-
sadniczych i to w sposób ogólny, odsyłając w zakresie szczegółów do ustaw rozwijają-
cych postanowienia konstytucyjne. Obowiązujące konstytucje wskazują w związku 
z tym, że przedmiotem petycji może być obrona praw (np. Brazylia, Wenezuela), podjęcie 
czynności o charakterze ustawodawczym (Włochy, Tonga), żądanie naprawy wyrządzo-
nej przez państwo szkody, usunięcie z zajmowanego stanowiska funkcjonariusza publicz-
nego (Japonia), a także działania w celu ochrony: dziedzictwa publicznego, kulturowego, 
historycznego lub interesów grup społecznych albo środowiska (Burkina Faso)6.

Opierając się na brzmieniu aktów podkonstytucyjnych, zauważyć trzeba, że współ-
czesne petycje mogą dotyczyć próśb i propozycji rozwiązania problemów ochrony i sto-
sowania praw człowieka i wolności, zreformowania instytucji władzy publicznej oraz 
innych ważnych problemów dla społeczeństwa, samorządu czy państwa, które wymaga-
ją zmian w prawie (Litwa)7 lub próśb w celu „zaniechania naruszenia prawa osób lub 
interesu osób, o ile uzyskanie takiego skutku nie znajduje się w kompetencjach innych 
organów, przede wszystkim sądowniczych”8. Ponadto przedmiotem petycji może być po 
prostu prośba skierowana do monarchy, rządu lub parlamentu w sprawie wymagającej 
podjęcia określonej aktywności9.

Niektóre ze współczesnych konstytucji, dookreślając przedmiot petycji, wskazują 
w czyim interesie petycje mogą być składane. Występują tu dwie tendencje. Część 

5 Antoni Rost wskazywał, że utożsamianie petycji z wnioskami nie jest słuszne, gdyż petycja stanowi je-
dynie przedstawienie prośby, nie narzuca natomiast organowi, w przeciwieństwie do wniosku, obowiąz-
ku określonego sposobu postępowania z nią. A. Rost, Prawne formy udziału obywateli w rządzeniu pań-
stwem, UAM Prawo Nr 149, Poznań 1993, s. 88.

6 Ibidem, s. 37.
7 H. Zięba-Załucka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, 

nr 2, s. 14.
8 S. Woronowicz, Węgry, [w:] Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i w Rosji, Biuro 

Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, wrzesień OT-548, Warszawa 2008, s. 60.
9 H. Zięba-Załucka, op. cit., s. 16.
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konstytucji stanowi, że wystąpienia te mogą być składane w interesie własnym (czasa-
mi określanym zamiennie interesem jednostkowym lub indywidualnym) lub interesie 
publicznym (zwanym też interesem zbiorowym, powszechnym, ogólnym). Na tym tle 
wyróżnia się polski ustrojodawca, dopuszczając składanie petycji w interesie innej 
osoby za jej zgodą10.

W prawie międzynarodowym przez petycję rozumie się „odwołanie skierowane 
przez osobę fizyczną, grupę osób lub organizację do organu międzynarodowego, który 
powołany jest do kontroli zobowiązań międzynarodowych przyjętych przez państwa, 
a dotyczące sposobu wykonania tych zobowiązań”11. Przedmiotem petycji jest zatem 
stawiany państwu zarzut niewykonania czy też niewłaściwego wykonania zobowiązania 
międzynarodowego z zakresu praw człowieka. Petycja zawiera w związku z tym kry-
tyczną ocenę działań konkretnego państwa12.

Funkcje petycji3. 

Z uwagi na dość ogólne określenie przedmiotu petycji na gruncie polskiej Konsty-
tucji, o czym szerzej w dalszych rozważaniach, oraz z uwagi na niejednolite rozumienie 
jej przedmiotu w aspekcie historycznym i porównawczym, konieczne do rozstrzygnięcia 
wątpliwości w tym zakresie jest dokonanie analizy prawa petycji w kontekście funkcji, 
jakie instytucja ta współcześnie pełni.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że prawo petycji pełni w państwie ważną 
funkcję gwarancyjną. Istotą tej funkcji jest bowiem możliwość wystąpienia przez jed-
nostkę z petycją we wszystkich tych sytuacjach, w których normy prawne nie tworzą 
pośrednio lub bezpośrednio odpowiednich procedur do dochodzenia swoich uprawnień. 
Jak wskazuje Kazimierz Działocha, prawo petycji ma znaczenie gwarancyjne wobec 
wszystkich wolności i praw jednostki. „W szczególności gdy zawiodą inne środki praw-
ne ochrony praw, to zawsze pozostaje droga petycji”13. „Zatem ze skorzystaniem z pra-
wa petycji nie będziemy mieć do czynienia w szczególności w sytuacji: 1) wystąpienia 
w ramach tzw. inicjatywy ludowej, 2) wystąpienia ze wstępnym projektem uchwały 
o zarządzeniu referendum, 3) wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich (i Rzeczni-
ka Praw Dziecka), 4) skargą konstytucyjną. Te wszystkie środki rozpatruje się bowiem 
w specjalnych postępowaniach. Zgodnie z poglądem Trybunału Konstytucyjnego prawo 

10 E. Wójcicka, Petycja w prawie…, op. cit., s. 16.
11 A. Michalska, Petycje jako środek międzynarodowej kontroli nad realizacją praw człowieka, „Państwo 

i Prawo” 1983, z. 5, s. 50.
12 B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 1997, s. 8.
13 K. Działocha, Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, 

[w:] J. Tracz-Dral (red.), Prawo petycji w ustawodawstwie polskim, Opinie i ekspertyzy OE-85, Warsza-
wa 2008, s. 2.
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petycji, nie obejmuje również możliwości inicjowania postępowania sądowego, a co za 
tym idzie – także i postępowania egzekucyjnego. Tym samym korzystanie przez strony 
i uczestników z wszelkich środków prawnych w ramach odpowiednich procedur, jak np. 
apelacje, kasacje, zażalenia, skargi na czynności komornika, nie stanowi realizacji tego 
prawa”14. Prawa petycji nie stanowi również możliwość zwracania się z prośbami o in-
terwencję do posłów i senatorów na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora15.

Prawo petycji stanowi niejako uzupełnienie tych wszystkich instytucji służących 
ochronie praw człowieka, z których jednostka może korzystać. Petycja nie może zastę-
pować innych środków prawnych przyznanych jednostce, ale pojawia się tam, gdzie 
inne środki zawodzą lub też ich zastosowanie nie jest właściwe. Zakres przedmiotowy 
petycji jest w związku z tym ograniczony zakresem przedmiotowym innych środków 
prawnych przyznanych jednostce.

Gwarancyjny charakter petycji objawia się i w tym, że raz złożoną petycję można 
przedłożyć po raz kolejny, choć skuteczność petycji ponownej może być ograniczona 
(zob. art. 12 ustawy o petycjach16), a ponadto podmiot wnoszący petycję otrzymuje od 
adresata informację o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.

Istotną funkcją petycji jest realizowana funkcja prawotwórcza. Choć właściwa 
inicjatywa ustawodawcza jest przyznana podmiotom inicjatywy ustawodawczej, treść 
petycji może stać się źródłem inspiracji do kreowania nowych aktów prawnych lub 
dokonywania niezbędnych lub potrzebnych zmian w już obowiązujących. „Działalność 
organu państwowego mającego kompetencje prawotwórcze nie może być traktowana 
jako w pełni autonomiczna i arbitralna, gdyż treść prawa wyznaczają różne czynniki, 
w szczególności ekonomiczne, polityczne i natury ideologicznej”17. O wpływie pod-
miotów zewnętrznych na kształt prawa przypominał Ryszard Balicki, zauważając, że 
do Prezydenta wpływają liczne listy pochodzące od stowarzyszeń, organizacji i osób 
prywatnych w celu skorzystania przez niego z inicjatywy ustawodawczej; dodawał 
również, że wszystkie one są poddawane analizie, a w uzasadnieniach ustaw czasami 

14 P. Kuczma, Prawo petycji, [w:] M. Jabłoński (red.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych praw i wolno-
ści jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014, s. 507.

15 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Dz. U. z 1996 r. Nr 73, 
poz. 350.

16 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Dz. U. z 2014 r., poz. 1195.
17 P. Kuczma, Funkcje lobbingu, „Państwo i Prawo” 2012, nr 8, s. 66. Nt. związków między instytucją lob-

bingu, działalnością grup nacisku oraz instytucją petycji, szerzej: N.W. Allard, Lobbying Is an Honorable 
Profession: The Right to Petition and the Competition to Be Right, „Stanford Law & Policy Review” 
2008, vol. 19, nr 1, s. 23 i n.; J.L. Walden, More About Noerr – Lobbying, Antitrust and the Right to Peti-
tion, „UCLA Law Review” 1967, vol. 14, s. 1211 i n.; J. Bopp Jr., R.E. Coleson, Distinguishing „Genu-
ine” from „Sham” in Grassroots Lobbying: Protecting the Right to Petition During Elections, „Campbell 
Law Review” 2007, vol. 29, nr 3, s. 353 i n.
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wskazywani są nawet inspiratorzy konkretnych inicjatyw legislacyjnych18. Z kolei do Se-
natu VII kadencji tylko w związku z pracami nad projektem ustawy o petycjach wpłynęło 
50 petycji, z czego 10 znalazło odzwierciedlenie w konkretnych inicjatywach ustawo-
dawczych19. W praktyce pomysły zmian prawa są często formułowane przez konkretnych 
adresatów norm prawnych, którzy bezpośrednio doświadczają skutków obowiązywania 
(lub braku) pewnych regulacji. W celu zmiany prawa korzystają oni albo z pomocy wy-
specjalizowanych rzeczników interesów (lobbystów), albo ze sformalizowanego narzę-
dzia, jakim jest petycja. Wyniki badań przeprowadzone w 2008 r. wśród polskich parla-
mentarzystów potwierdzają, że najczęściej stosowaną wobec nich metodą wywierania 
wpływu na kształt obowiązującego prawa jest wysyłanie listów i petycji20. Mimo że pol-
skie unormowania nie wskazują wprost, jak np. czyni to Konstytucja Włoch, że przed-
miotem petycji jest „żądanie podjęcia kroków ustawodawczych”21, to zawarcia takiego 
postulatu w treści petycji nie sposób wykluczyć.

Nie ulega też wątpliwości, że petycje pełnią w państwie funkcję informacyjną. Za 
pomocą tego środka następuje bowiem przekazanie pewnych informacji organom wła-
dzy publicznej z zamiarem wywołania u adresata refleksji i w konsekwencji powzięcia 
działań pożądanych przez podmiot występujący z petycją22. „Wyrażone w petycji poglą-
dy jednostki pozwalają organom publicznym nadto na zaznajomienie się z opinią społe-
czeństwa, a informacje uzyskane tą drogą mogą odegrać dużą rolę w procesie podejmo-
wania decyzji”23. Szczególną rolę w ramach tej funkcji przypisać można petycjom 
zbiorowym. Liczba złożonych podpisów poparcia pod takim wystąpieniem ukazuje bo-
wiem skalę zainteresowania pewną kwestią. Petycje stanowią zatem znakomite źródło 
informacji o nastrojach obywateli, jego potrzebach, ocenie stanu obowiązującego prawa 
czy działalności organów państwowych i samorządowych. Przykładowo, w Chinach sys-
tem petycyjny został przywrócony w połowie XX w., gdyż przywódcy partyjni uznali je 
jako znakomite źródło informacji, które miało pomóc partii w umocnieniu politycznej 
kontroli24. W niektórych krajach, np. w USA, można zaobserwować tendencję odwrotną. 

18 R. Balicki, Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu ustawodawczym, Wrocław 
2001, s. 61–62.

19 http://www.marekziolkowski.pl/index.php/aktualnoci/39-news/170-tworzenie-prawa-w-vii-kadencji-
senatu, [dostęp 11.07.2015]. Szczegółowy wykaz tematów petycji, które są adresowane do Senatu, znaj-
duje się pod adresem: http://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/ [dostęp 11.07.2015].

20 Odpowiedź taką zaznaczyło 65% ankietowanych. Zob. A. Kubiak, Parlamentarzyści o lobbingu, raport 
z badań, Warszawa 2008, s. 93, http://www.batory.org.pl/doc/parlamentarzysci_o_lobbingu.pdf [dostęp 
11.07.2015].

21 Art. 50 Konstytucji Włoch z 1947 r.
22 B. Banaszak, Prawo obywateli..., op. cit., s. 7.
23 B. Banaszak, M. Jabłoński, Art. 63, [w:] J. Boć (red.), Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do 

Konstytucji RP z 1997 roku, Wrocław 1998, s. 118.
24 E. Wójcicka, Petycja w prawie…, op. cit., s. 26.

http://www.marekziolkowski.pl/index.php/aktualnoci/39-news/170-tworzenie-prawa-w-vii-kadencji-senatu
http://www.marekziolkowski.pl/index.php/aktualnoci/39-news/170-tworzenie-prawa-w-vii-kadencji-senatu
http://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/
http://www.batory.org.pl/doc/parlamentarzysci_o_lobbingu.pdf
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Mianowicie petycje umożliwiają uzyskiwanie informacji przez podmiot składający pety-
cje, gdyż służą zadawaniu pytań organom państwa25.

Petycje mogą również zawierać elementy o charakterze krytycznym. Jeżeli nega-
tywna ocena dotyczy organów władzy, to petycjom można przypisać funkcję kontrolną. 
Formułowanie zarzutów ma służyć ochronie interesów pewnych grup społecznych lub 
interesowi ogółu i stymulować zmiany w żądanym zakresie.

„Poza tym petycje, jeżeli ich przedmiotem są sprawy natury politycznej, służą sty-
mulowaniu politycznej aktywności praz podnoszeniu stopnia świadomości obywatel-
skiej, czy też przyciąganiu obywateli do rządzenia państwem. Mają też duże znaczenie 
jako środek dochodzenia do pełnej realizacji pozostałych, określonych w Konstytucji 
praw i wolności” 26.

Konstytucyjne i ustawowe ujęcie przedmiotu petycji4. 

Obecnie podstawę do skorzystania z prawa petycji daje art. 63 Konstytucji RP z 2 
kwietnia 1997 r., według którego „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi 
w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy pu-
blicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez 
nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”. Przepisy Konstytucji nie 
precyzują jednak, jakie kwestie mogą stać się przedmiotem petycji. Z treści unormowań 
ustrojowych jednoznacznie wynika jedynie, że przedmiot petycji musi się mieścić w sfe-
rze politycznej, a dokładniej mówiąc, że żądanie powinno dotyczyć spraw należących 
do właściwości działania organów władzy publicznej. Świadczy o tym zarówno charak-
terystyka adresatów wystąpień, jak i umieszczenie art. 63 Konstytucji pośród innych 
przepisów mających na celu gwarantowanie politycznych wolności i praw27.

Przedmiot petycji stanowi „szeroko pojęta działalność władzy publicznej, zwłasz-
cza w jej społecznym odbiorze i niezależnie od tego, w jakich formach prawnych jest 
prowadzona i jak są zorganizowane i usytuowane w mechanizmie sprawowania władzy 
podmioty”28. Oznacza to, że przedmiotem tych wystąpień mogą być wszelkiego rodzaju 
sprawy o charakterze publicznym, bez względu na to, w kompetencjach jakiego organu 

25 D.M. Korzeniowska, Wstęp, [w:] Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i w Rosji, Biu-
ro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu OT-548, wrzesień 2008, s. 3.

26 Ibidem, s. 118.
27 W. Sokolewicz, Uwaga nr 6 do art. 63 Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005, s. 8.
28 K. Kubuj, Opinia prawna na temat senackiego projektu ustawy o petycjach (druk 4261), Warszawa 2001, 

s. 7.
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władzy publicznej sprawy te się znajdują29. W piśmiennictwie za sprawy publiczne uwa-
ża się wszelkie postacie działań lub zaniechań osób tworzących skład osobowy organów 
władzy publicznej oraz innych osób, które na podstawie powierzenia lub porozumienia 
uczestniczą w procesie wykonywania powierzonych im zadań i kompetencji publiczno-
prawnych, zarówno w znaczeniu organizacyjnym, dotyczącym struktury podmiotów, 
organów, jak i pozostałych instytucji, materialnym, jak i formalnym30.

Sformułowanie, że przedmiot petycji musi się mieścić w zakresie zadań i kompe-
tencji adresata petycji, zostało wyrażone expressis verbis przez ustawodawcę. Niestety, 
zabrakło kluczowego, jak się wydaje, doprecyzowania, jak głęboko może sięgać zakres 
petycji w kompetencje organu władzy publicznej. Ustawowe ujęcie nie wskazuje 
w szczególności, czy za pomocą petycji można uruchamiać inne środki prawne przysłu-
gujące jednostce, czy jest środkiem wobec nich akcesoryjnym, a jeśli tak – to w jakim 
wymiarze? Można w związku z tym stwierdzić, że ustawa, gdy idzie o przedmiot pety-
cji, w zasadzie nie wniosła nic nowego i nie wyjaśniła żadnych dylematów związanych 
z zakresem przedmiotowym takiego żądania, a wręcz przeciwnie; w praktyce stosowana 
ustawa w aktualnej stylistyce przyczyni się do powstawania wielu dylematów i wątpli-
wości prawnych przy załatwianiu tego środka przez władze publiczne, a może nawet 
wpłynie na nieuprawnione, bo nie było to zamierzeniem ustawodawcy, ograniczenia 
w korzystaniu z tego środka przez jednostki.

W powszechnym rozumieniu petycje nie służą zastępowaniu, ograniczaniu czy wy-
łączaniu innych środków prawnych przyznanych jednostce. Powinny one stanowić inny, 
dodatkowy, o informacyjnym charakterze środek społecznej partycypacji w działania 
władzy publicznej. Żaden przepis nie daje bowiem petycji przewagi nad innymi forma-
mi wystąpień obywateli. „Prawo petycji ma uzupełniający charakter wobec swoistych 
procedur parlamentarnych, sądowych lub administracyjnych. Dlatego też jego zasięg 
jest ograniczony do tego, co jest najściślej dyskrecjonalne lub uznaniowe, do tego 
wszystkiego, co nie powinno być przedmiotem szczególnie unormowanego postępowa-
nia”31. Niestety, wobec braku precyzyjnego wyznaczenia w ustawie zakresu przedmioto-
wego petycji może się okazać, że petycje nie będą przez adresatów tych wystąpień trak-
towane i rozpoznawane należycie. Można wskazać w związku z tym dwa hipotetyczne 
scenariusze. W pierwszym wypadku organy władzy publicznej mogą traktować petycje 
jako innego typu środki prawne, z których może korzystać jednostka. Jest to związane 

29 A. Rytel-Warzocha, Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich – stan obecny i perspektywy, 
Warszawa 2012, s. 19.

30 M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej – komentarz, Wrocław 2002, s. 17 
i n.

31 E. Wójcicka, Ocena regulacji konstytucyjnego prawa petycji – postulaty de lege ferenda, [w:] B. Bana-
szak, M. Jabłoński (red.), Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Wrocław 
2010, s. 246.
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z faktem, że często zakres żądania może być w przypadku takich wystąpień bardzo po-
dobny. Nie wiadomo zatem, czy Rzecznik Praw Obywatelskich potraktuje żądanie pod-
jęcia działania w sprawie jako petycję, czy jako wniosek do RPO. W drugim wypadku 
może pozostawić petycję bez rozpoznania. Nie jest pewne bowiem, czy żądanie uchwa-
lenia konkretnej ustawy podpisane przez obywatela zostanie zakwalifikowane jako pe-
tycja, czy może zostanie pozostawione bez rozpoznania z uwagi na to, że jego autor albo 
nie jest podmiotem inicjatywy ustawodawczej, albo nie wykaże się posiadaniem intere-
su w tej sprawie.

Oczywiste jest, że petycja nie ma mocy wiążącej wobec adresata. Stąd żądanie 
w niej zawarte należy traktować raczej jako opinię, postulat czy prośbę, a nie uznawać 
za wiążącą dyrektywę. Petycja nie może bowiem zastępować organu władzy publicznej 
w podejmowaniu przez niego decyzji, a jej uwzględnienie nie zwalnia organu od pono-
szenia odpowiedzialności za swoje działania. Nie ulega jednak wątpliwości, że treść 
petycji może stanowić argument za podjęciem konkretnego rozstrzygnięcia, a więc 
wpływać na sferę decyzyjną władzy publicznej.

Brak ustawowego sprecyzowania zakresu petycji może też wywołać liczne kontro-
wersje w zakresie odpowiedzi udzielonej przez organ władzy publicznej. Jak powinna 
wyglądać odpowiedź organu na petycję w sprawie, która zakończyła się już ostatecznym 
(prawomocnym) rozstrzygnięciem? Czy organ będzie się powoływał na przepisy o bra-
ku posiadania statusu strony w sprawie i odmówi udzielenia wszelkich informacji doty-
czących prowadzonego postępowania? Jakich informacji autorowi petycji może i powi-
nien udzielić organ w sprawie, w której toczy się dopiero postępowanie w indywidualnej 
sprawie?

Pojawić się może również problem związany z tym, jak traktować petycję pewnej 
lokalnej społeczności, krytycznie wypowiadającej się, np. wobec budowy krematorium, 
zawierającą pewną specjalistyczną analizę, podczas gdy wnoszący ją nie są stronami 
albo odmówiono im wcześniej statusu stron w ramach postępowania administracyjnego. 
Czy załączona do petycji opinia może posłużyć w sprawie jako jeden z dowodów, jeżeli 
znajdują się w niej informacje mogące się przyczynić do prawidłowego wyjaśnienia 
sprawy? Ewentualnie czy taka petycja może zainicjować podjęcie pewnych działań do-
wodowych przez organ w toczącej się już sprawie, np. zlecających sporządzenie kon-
kretnej ekspertyzy? I tradycyjne już pytanie: jaki będzie zakres odpowiedzi na żądanie 
zawarte w wystąpieniu?

Problemy mogą też wywołać petycje kierowane np. do Marszałka Sejmu, których 
przedmiotem będzie zgłaszanie kandydatur na określone stanowiska (przykładowo 
Rzecznika Praw Obywatelskich). Czy powinny być one pozostawiane bez rozpoznania, 
jako że dotyczą spraw personalnych, czy też mogą wpłynąć na podjęcie decyzji przez 
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adresata? Niejasne jest przy tym ustalenie, jaki zakres informacji powinien znaleźć się 
w odpowiedzi na tak sformułowaną petycję. Czy Marszałek Sejmu powinien w niej 
wskazać szczegółowo motywy, jakimi kierował się wskazując konkretnego kandydata, 
czy może jedynie poprzestać na podziękowaniu autorom za inicjatywę i lakonicznej 
odpowiedzi, że kwestia wskazania kandydata należy do jego indywidualnych kompe-
tencji?

Najwięcej problemów przyniesie jednak w praktyce kwestia precyzyjnego rozróż-
nienia przedmiotu petycji od skarg i wniosków unormowanych w Kodeksie postępowa-
nia administracyjnego (k.p.a.)32. Stylistyka konstytucyjnego przepisu skłania niektórych 
autorów do formułowania wniosku, iż „petycje, skargi i wnioski ujęte razem w art. 63 
Konstytucji stanowią trzy	 różne sposoby realizacji konstytucyjnego prawa petycji”33. 
Stanowi to nawiązanie do poglądu wyrażonego przez Bogusława Banaszaka, według 
którego petycja jest ogólną nazwą dla wszystkich środków służących przekazaniu orga-
nom władzy państwowej pewnych informacji i uzyskania odpowiedzi34. W konsekwen-
cji wskazywano, że przedmiot petycji może pokrywać się z zakresem przedmiotowym 
wniosków i skarg, przy czym istotą petycji jest uruchamianie tego środka w sprawach 
dotyczących jakieś społeczności35.

Pomijając kwestię, że jeszcze przed uchwaleniem ustawy o petycjach wyrażony 
wyżej pogląd budził pewne kontrowersje i nie był powszechnie akceptowany36, to z pew-
nością przyjęcie regulacji poświęconej petycjom zapełnia istniejącą do tej pory lukę 
prawną37 i przesądza definitywnie o tym, że w obecnym stanie prawnym petycje stano-
wią odmienny wobec wniosków i zażaleń środek oddziaływania na organy władzy pu-
blicznej.

Wciąż aktualne pozostaje jednak pytanie, jakie elementy różnią te środki od siebie. 
Do czasu wejścia w życie ustawy o petycjach w doktrynie wskazywano na dwa kryteria 
pozwalające odróżniać petycje od wniosków i skarg. Pod względem podmiotowym środ-
ki te różniły się tym, że petycje miały być autorstwa zbiorowego, zaś skargi i wnioski 

32 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071.
33 M. Florczak-Wątor, O potrzebie ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji, „Zeszyty Praw-

nicze” 2013, nr 2(38), s. 29. „Artykuł 63 Konstytucji jednolicie określa podmiot, który może wystąpić 
z petycją, skargą i wnioskiem (tj. każdy), oraz podmiot, który może być adresatem każdego z tych wy-
stąpień (tj. organ władzy publicznej lub organizacja i instytucja społeczna wykonujące zadania zlecone 
z zakresu administracji publicznej). Jednolicie również wskazany jest przedmiot petycji, skarg i wnio-
sków, którym są sprawy należące do zakresu kompetencji organów państwa oraz sprawy dotyczące za-
dań zleconych z zakresu administracji publicznej wykonywanych przez organizacje i instytucje społecz-
ne”. Ibidem, s. 29.

34 B. Banaszak, Prawo obywateli..., op. cit., s. 7.
35 N. Banaszak, Problematyka petycji jako formy kontroli społecznej, „Casus” 2003, nr 29, s. 12.
36 Zob. więcej P. Kuczma, Prawo petycji…, op. cit., s. 504 i n.
37 S. Geberthner, Opinia o projekcie ustawy o warunkach wykonywania działalności lobbingowej, „Prze-

gląd Legislacyjny” 2002, nr 4, s. 127.
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– indywidualnego. Zakres przedmiotowy petycji miał natomiast dotyczyć spraw z zasady 
publicznych, a skargi i wnioski zagadnień indywidualnych (jednostkowych, prywatny-
ch)38. Także projekty ustaw regulujących prawo petycji nawiązywały do zbiorowego cha-
rakteru petycji39. Do tego klasycznego podziału między środkami nie nawiązano, niestety, 
w ustawie o petycjach.

W celu odróżniania tych środków konieczne jest ustalenie w pierwszej kolejności 
zakresu przedmiotowego wniosków i skarg. Pewien sposób rozumienia wyznaczają 
art. 227 i art. 241 k.p.a., które podają przykładowe sytuacje mogące być kwalifikowane 
jako skargi lub wnioski. Zgodnie z kodeksowym rozumieniem we wniosku formułuje 
się propozycje ulepszenia funkcjonowania organizacji, do której jest skierowany. Przy 
czym postulaty te wybiegają w przyszłość i mają stanowić inspirację dla usprawnienia 
działalności adresata najczęściej przez dokonanie zmian w obowiązującym prawie. 
Skarga natomiast stanowi negatywną ocenę pracy organu lub jego pracowników spowo-
dowaną niewłaściwym wykonywaniem zadań bądź też ich bezczynnością. Może też 
wiązać się z przewlekłym prowadzeniem spraw, które godzą w kodeksową zasadę szyb-
kości postępowania (art. 12 k.p.a.). Cechą skargi jest zwrócenie uwagi na nieprawidło-
wości, czego konsekwencją powinno być ukaranie winnych tego stanu rzeczy. Mimo 
odmiennej definicji ustawowej niekiedy wskazuje się, że „nie ma ścisłego rozgranicza-
nia zakresu stosowania skargi z jednej strony, a wniosku z drugiej; zakresy ich stosowa-
nia raczej pokrywają się. Tak samo często pokrywają się cele, w imię których instytucje 
te są wykorzystywane”40.

Tymczasem przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany prze-
pisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej pod-
miotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej 
ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji ad-
resata petycji (art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach).

Wydaje się, że wskazany w ustawie o petycjach ich zakres przedmiotowy nie po-
zwala obecnie na ich klarowne odróżnianie od środków regulowanych w k.p.a. Można 
wręcz wskazać, że przynajmniej w pewnym zakresie przedmiot tych środków, biorąc 

38 Zob. M. Florczak-Wątor cytująca wypowiedzi A. Kwaśniewskiego i L. Wiśniewskiego, op. cit., s. 30–
31.

39 W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego wskazano, że przed-
miotem petycji mogą być w szczególności sprawy określone dla skarg i wniosków, jeśli dotyczą zagad-
nień życia zbiorowego (druk sejmowy nr 1453/III). Natomiast w projekcie ustawy o petycjach wskazano, 
że przedmiotem petycji mogą być sprawy dotyczące życia zbiorowego lub wartości wymagających 
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organu 
władzy publicznej będącego jego adresatem albo w zakresie wykonywanych przez organizację lub insty-
tucję społeczną będącą jej adresatem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej (Druk senacki 
nr 1036 z 17 listopada 2010 r.).

40 O. Bujkowa, Ochrona obywatela w kodeksie postępowania administracyjnego, Warszawa 1984, s. 74.
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pod uwagę wyłącznie kwestie definicyjne, nakłada się na siebie. W piśmiennictwie 
wskazuje się nawet, że tworzenie podziałów między petycjami a wnioskami i skargami 
jest działaniem zbędnym i sztucznym. Często zdarza się bowiem, że wystąpienie jed-
nostki będzie zawierało elementy charakterystyczne dla różnych instrumentów41.

Celem próby dokonania linii demarkacyjnej między tymi środkami konieczne jest 
odwołanie się do zakresu przedmiotowego k.p.a. w ogólności. Co prawda, w literaturze 
ugruntowane jest stanowisko, że zakres podmiotowy i przedmiotowy skarg i wniosków 
wykracza poza zakres ogólnego postępowania administracyjnego, ale – w kontekście 
uchwalenia ustawy o petycjach – wydaje się, że pogląd ten winien zostać poddany istot-
nej rewizji42.

Z pewnością przedmiot skarg i wniosków będzie się mieścił w pojęciu „sprawy 
administracyjnej”, a dokładniej – w zakresie regulacji kodeksowej wyznaczonej przez 
art. 1 i art. 3 § 4 k.p.a. Zatem całość postępowania w sprawie indywidualnej rozstrzyga-
nej w drodze decyzji administracyjnej, jego weryfikacja w ramach nadzoru instancyj-
nego, sposób prowadzenia czynności przez organ i jego pracowników mogą stać się 
wyłącznie przedmiotem skargi lub wniosku, a nie petycji. Petycja nie może wszczynać 
takiego postępowania, nie może też uruchamiać postępowania odwoławczego w spra-
wie indywidualnej rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej. Za pomocą petycji 
nie zgłasza się również wniosków dowodowych w procesie. Tym czynnościom służą 
wyraźnie przewidziane przez procedurę administracyjną środki wyłącznie temu dedy-
kowane.

Przyjęcie innego rozumienia spowodowałaby swoisty dualizm proceduralny 
i ogromny chaos w załatwianiu petycji, skarg i wniosków. Przykładowo można wskazać, 
że w sprawach administracyjnych strona mogłaby wówczas jednocześnie wszczynać po-
stępowanie administracyjne w celu wydania decyzji oraz występować w tej samej spra-
wie z petycją o „podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej 
podmiotu wnoszącego petycję”.

Natomiast „spod przepisów ogólnego postępowania administracyjnego wyłączone 
zostały przede wszystkim wydawane przez organy administracji państwowej wszelkie 
akty prawne o charakterze ogólnym, a więc zarówno ogólne akty prawne o charakterze 
normatywnym (tworzące normy prawne), jak też inne ogólne akty prawne (instrukcje, 
okólniki itp.). Ponadto, wyłączone zostały sprawy indywidualne rozpatrywane i roz-
strzygane w innej formie niż decyzje administracyjne”43.

41 E. Wójcicka, Ocena regulacji…, op. cit., s. 240.
42 R. Orzechowski, Art. 2, [w:] J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński, Kodeks postępo-

wania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1985, s. 43.
43 R. Orzechowski, Art. 1, [w:] J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński, op. cit., s. 23.
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Oznacza to, że kwestie dotyczące „zmiany przepisów prawa”, niezależnie od tego, 
czy będzie to prawo o ogólnokrajowym lub miejscowym zakresie obowiązywania, czy 
też prawo obowiązujące powszechnie lub wewnętrznie, powinny stać się wyłącznie 
przedmiotem petycji. Taka teza jest uprawniona zarówno w kontekście ustawowej defi-
nicji tego środka, gdzie jest o tym mowa wprost, jak również w świetle funkcji prawo-
twórczej petycji, o której była wcześniej mowa. Dlatego ewentualne propozycje legisla-
cyjne pojawiające się w praktyce, zawierające krytykę lub propozycje de lege ferenda 
zawarte w „skargach” lub „wnioskach”, powinny być traktowane jak petycje i zostać 
poddane rozpatrzeniu według reżimu wynikającego z ustawy o petycjach.

Najwięcej wątpliwości rodzi jednak sformułowanie obecne na gruncie ustawy 
o petycjach, że przedmiotem petycji może być „podjęcie rozstrzygnięcia lub innego 
działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję […]”. Wydaje się, że 
sformułowanie to należy odnieść do wszystkich tych sytuacji, w których rozstrzygnięcie 
nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. W sprawach administracyjnych bo-
wiem właściwe jest skorzystanie z odpowiedniego środka przewidzianego proceduralnie 
dla wszczęcia sprawy lub inicjowania innych czynności organu w trakcie rozpatrywania 
sprawy, a nie z petycji. O tym, czy pismo jest petycją, decyduje bowiem treść żądania, 
a nie jego forma zewnętrzna (art. 3 ustawy o petycjach).

Można zatem stwierdzić, że ograniczeniem zakresu przedmiotowego petycji jest 
zakres przedmiotowy skarg i wniosków w znaczeniu ustalonym powyżej, tj. ograniczo-
nym wyłącznie do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji 
administracyjnej.

Problematyczna okazać się może natomiast możliwość korzystania z petycji: 
1) w postępowaniu w sprawach karnych skarbowych; 2) w sprawach regulowanych 
przepisami Ordynacji podatkowej; 3) w sprawach należących do właściwości polskich 
przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych; 4) w sprawach wynikają-
cych z podległości służbowej pracowników państwowych organów i jednostek organi-
zacyjnych. Kodeks postępowania administracyjnego w art. 3 § 4 expressis verbis wska-
zuje bowiem, że w tych sprawach stosuje się przepisy działu VIII k.p.a. zatytułowanego 
„Skargi i wnioski”, w którym to nie są regulowane petycje.

Ograniczenia prawa petycji5. 

Większość praw i wolności człowieka nie ma charakteru absolutnego i może podle-
gać pewnym ograniczeniom wynikającym z konstytucji lub ustaw. Na tle innych upraw-
nień jednostki prawo petycji nie stanowi w tym względzie wyjątku. „Niektóre konstytu-
cje stanowią wprost, iż petycja nie może naruszać podstawowych praw i wolności 



418

Artur Preisner, Paweł Kuczma

człowieka (Czechy, Słowacja), godności ludzkiej (Etiopia) bądź też ogólnie prawa (Laos). 
Tak więc korzystanie z tego prawa powinno uwzględniać interesy innych osób, gdyż tyl-
ko wtedy można korzystać z ochrony prawnej nie będąc samemu narażonym na odpowie-
dzialność karną”44.

Zarówno w art. 63 Konstytucji, jak i w ustawie o petycjach, nie zostały wymienio-
ne wprost ograniczenia zakresu przedmiotowego prawa petycji. Nie oznacza to jednak, 
że takie nie istnieją.

Prawo petycji podlega bowiem generalnym zasadom ograniczania praw określo-
nych w treści art. 31 ust. 3 Konstytucji. „Mają one zastosowanie zawsze wtedy, gdy jakiś 
przepis Konstytucji nie zawiera – tak jak tutaj – osobnych klauzul ograniczających wol-
ność lub prawo, którego dotyczy”45. Zastosowanie ograniczeń prawa petycji jest dopusz-
czalne wówczas, gdy następuje na podstawie aktu prawnego w randze ustawy, przy 
czym ustawa taka „musi samodzielnie określać wszystkie podstawowe elementy ograni-
czenia danego prawa i wolności tak, aby już na podstawie lektury przepisów ustawy 
można było wyznaczyć kompletny zarys (kontur) takiego ograniczenia”46. Jednocześnie 
ograniczenie może być ustanowione tylko wtedy, gdy jest konieczne w demokratycz-
nym państwie dla ochrony jednej z następujących wartości: bezpieczeństwa, porządku 
publicznego, środowiska, zdrowia, moralności publicznej, wolności i praw innych 
osób47.

Mimo że w ustawie nie wyrażono wprost takiego zakazu, to konieczne jest wska-
zanie, że petycje nie mogą ingerować w sprawowanie wymiaru sprawiedliwości48. Pety-
cje próbujące naruszać niezawisłość sędziowską oraz oddziałujące na niezależność są-
dów będą bezskuteczne. Judykatywa jest bowiem władzą niezależną od innych organów 
władzy, ale również powinna być odporna na naciski formułowane przez obywateli. 
Z tego też względu stronie w sprawie zawisłej przed sądem przysługują przewidziane 

44 E. Wójcicka, Petycja w prawie…, s. 45.
45 K. Działocha, op. cit., s. 5. „Brak wskazania w konkretnym przepisie konstytucji możliwości wprowa-

dzenia ograniczeń nie oznacza, że prawo to ma charakter absolutny i stanowi zakaz ustawodawczej inge-
rencji w kształt tych wolności i praw. Brak klauzul ograniczających musi być interpretowany jako ode-
słanie do art. 31 ust. 3 konstytucji, a ich wykluczenie pojawi się tylko w sytuacji, gdy konstytucja 
w sposób wyraźny uzna dane prawo lub wolność za nienaruszalne lub, gdy nienaruszalność danego pra-
wa lub wolności wynika z umów międzynarodowych”. Wyrok TK z dnia 10 kwietnia 2002 r., K 26/00.

46 Wyrok TK z dnia 12 stycznia 2000 r., P 11/98.
47 Zob. P. Kuczma, Prawa człowieka w zarysie, Polkowice 2011, s. 31 i n.
48 Ta kwestia nie jest jednak tak jednoznaczna, jak mogłoby się wydawać. Genetycznie petycja przełamy-

wała, przynajmniej w krajach anglosaskich, ograniczenia wynikające z podziału władz i – jak się wydaje 
– także współcześnie w niektórych systemach prawnych adresowanie petycji do organów wymiaru spra-
wiedliwości uznaje się za dopuszczalne. Rzecz jasna, w grę nie wchodzi ingerencja w sferę niezależności 
sądu czy niezawisłości sędziego, w praktyce mogą się jednakże trafiać sytuacje, których jednoznaczna 
kwalifikacja nie będzie łatwa. Szerzej zob. C.R. Andrews, After Be & K: The „Difficult Constitutional 
Question” of Defining the First Amendment Right to Petition Courts, “Houston Law Review” 2003, 
vol. 39, nr 5, s. 1299 i n.
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odpowiednimi ustawami konkretne środki procesowe, do których petycja nie należy. 
Wyraźnie zresztą przeciwko stosowaniu petycji jako akcesoryjnego środka procesowego 
wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 16 listopada 2004 r., 
stwierdzając, że petycje nie mogą inicjować postępowania sądowego.

Nie oznacza to jednak, że kierowanie petycji do organów władzy sądowniczej jest 
w ogóle niedopuszczalne. Organy te bowiem podejmują również działania niezwiązane 
bezpośrednio z wymierzaniem wymiaru sprawiedliwości. Zatem działania pozaorzecz-
nicze, tj. niedotyczące wprost samego stosowania prawa w indywidualnej zawisłej spra-
wie, mogą stanowić przedmiot zainteresowania jednostek w ramach petycji.

Nie można też wykluczyć korzystania z petycji jako adekwatnego środka nacisku na 
decyzje związane z samym odbywaniem kary i jej długością kierowanego do Prezydenta 
z żądaniem zastosowania prawa łaski lub do podmiotów inicjatywy ustawodawczej 
w celu uchwalenia ustawy amnestyjnej. Petycje mogą również zawierać uwagi krytyczne 
dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości (np. w związku z powszechną 
w Polsce przewlekłością prowadzonych postępowań sądowych). Te inicjatywy jednak nie 
stanowią ingerencji w konstytucyjnie chronioną niezależność sądów oraz niezawisłość 
sędziowską i stąd wynika ich dopuszczalność.

Przedmiotem petycji nie mogą być ponadto sprawy, które nie dotyczą szeroko po-
jętej działalności publicznej. Zatem z petycją nie będzie się mieć do czynienia, jeżeli 
zakres i charakter żądania (rodzaj sprawy) będzie władny rozstrzygnąć wyłącznie pod-
miot prawa prywatnego, który nie realizuje zadań zleconych z zakresu administracji pu-
blicznej.

Ostatnie ograniczenie prawa petycji na gruncie ustawy o petycjach zostało wyzna-
czone kategorią „interesu”. Ustawodawca wskazał bowiem, że petycja może być złożo-
na w interesie: 1) publicznym; 2) podmiotu wnoszącego petycję; 3) podmiotu trzeciego, 
za jego zgodą (art. 2). Innymi słowy, autor petycji musi się w każdym wypadku legity-
mować pewnym, ustawowo wskazanym interesem, gdyż w przeciwnym razie nie bę-
dziemy mieli do czynienia z petycją.

Kategoria „interesu” była już podważana w toku prac legislacyjnych nad norma-
tywną konstrukcją konstytucyjnego ujęcia prawa petycji. „Z prawnego punktu widzenia 
nie jest możliwe precyzyjne ustalenie w każdej konkretnej sprawie, w czyim interesie 
wystąpił autor (autorzy) – publicznym lub społecznym czy jak najbardziej egoistycznym 
własnym, grupowym czy indywidualnym. Czy np. petycja okolicznych mieszkańców 
przeciwko przeprowadzeniu w pobliżu ich mieszkań drogi szybkiego ruchu, hałaśliwej 
z natury rzeczy, ale potrzebnej danej społeczności jako całości, miastu jako takiemu, jest 
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wywołana interesem publicznym czy też jej motywację musimy definiować w zupełnie 
inny sposób?”49.

Interes publiczny może się zatem przeplatać z interesem własnym. Trudno jest też 
wyobrazić sobie sytuację, w której składa się petycję, która jest w interesie „niczyim”. 
Petycja bowiem, jeżeli została skierowana do właściwego do jej rozpatrzenia organu 
władzy, zawsze będzie spełniała kryterium interesu „odpowiedniego”, tj. co najmniej 
jednej z wymaganych ustawą o petycjach form interesu. Z tego też względu, jak również 
z uwagi na niedookreśloność zastosowanych zwrotów wprowadzenie tego kryterium 
przez ustawodawcę wydaje się wielce niepraktyczne50. To, czy petycja została złożona 
w interesie publicznym, czy prywatnym (jednostkowym), powinno być sprawą drugo-
rzędną dla prawidłowego rozpatrzenia i wyciagnięcia wniosków na przyszłość wskutek 
takiego wystąpienia. Tymczasem obecna stylizacja art. 2 ustawy o petycjach dopuszcza 
hipotetyczną sytuację, w której organ władzy publicznej pozostawia petycję bez rozpo-
znania, uzasadniając to brakiem wykazania się odpowiednim interesem przez podmiot 
wnoszący petycję.

Dopuszczenie możliwości występowania z petycjami w interesie podmiotu trzecie-
go budziło kontrowersję już na etapie prac KKZN. „Obawiano się ewokowania postaw 
pieniackich, naruszania prywatności osób trzecich, zapytywano z niepokojem o dopusz-
czalność domniemanej zgody pewnych kategorii osób, jak dzieci czy niepełnospraw-
ni”51. W konsekwencji w Konstytucji zawarto możliwość korzystania z tej postaci pety-
cji, ale za zgodą osoby, w interesie której jest ona składana.

Tymczasem konieczność uzyskania zgody osoby trzeciej – pomijając już zagadnie-
nie tego, jaką ta zgoda powinna mieć formalnie postać, oraz problem zgody domniema-
nej – stanowi ograniczenie prawa petycji. Rozwiązanie to jest nie tylko niepotrzebne, ale 
wręcz szkodliwe w wymiarze społecznym, gdyż ogranicza możliwość występowania 
w interesie ogólnym (ponadjednostkowym)52.

W niektórych państwach zezwala się na ograniczanie prawa petycji w czasie obowią-
zywania stanów nadzwyczajnych. W Polsce jednak prawo petycji zostało zaliczone do 
tzw. praw niederogowalnych, które nie mogą zostać zawieszone ani ograniczone nawet 
w sytuacji wprowadzenia któregokolwiek ze stanów nadzwyczajnych. W ten sposób pra-
wo petycji doznaje szczególnego zabezpieczenia przed jego ewentualnym naruszaniem 
przez władzę i jej funkcjonariuszy w sytuacjach szczególnego zagrożenia dla jednostki.

49 W. Sokolewicz, op. cit., s. 9.
50 Uwagi krytyczne w piśmiennictwie formułowane były w piśmiennictwie m.in. przez W. Sokolewicz, op. 

cit., s. 9; E. Wójcicka, Ocena regulacji…, op. cit., s. 248; N. Banaszak, Petycje w prawie konstytucyjnym 
Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa i Administracji” 2001, nr XLVII, s. 76.

51 W. Sokolewicz, op. cit., s. 10.
52 B. Banaszak, Petycja w projekcie nowej konstytucji, „Rzeczpospolita” z 18 listopada 1996 r.
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Podsumowanie6. 

Zakres przedmiotowy petycji został na gruncie ustawy o petycjach określony dość 
mgliście, zwłaszcza na tle konkurencyjnych środków, jakimi są skargi i wnioski. Usta-
wodawca próbował uwzględnić dorobek doktryny oraz wcześniejsze regulacje prawne 
dotyczące tego prawa, ale rezultat okazał się mizerny. W zasadzie wiadomo jedynie, że 
przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa. Co do innych spraw, 
sytuacja nie wygląda już tak klarownie. W naszych wywodach zaproponowano, co 
prawda, pewien sposób rozróżniania zakresu przedmiotowego petycji, skarg i wniosków, 
ale dopiero przyszłość i praktyka pokażą rzeczywisty sposób interpretacji i stosowania 
ustawy. Nie można wykluczyć, że ustawa o petycjach, właśnie wskutek wadliwie skon-
struowanego zakresu przedmiotowego petycji, okaże się regulacją przysparzającą wiele 
dylematów i problemów.

Kompletnie chybionym pomysłem było wprowadzenie do ustawy kryterium „inte-
resu” przy korzystaniu z petycji. Jest ono bowiem zupełnie nieprzydatne, a w praktyce 
może rodzić trudności w korzystaniu z tej instytucji przez jednostki, a przez to ograni-
czać to prawo.

Mimo wielu doświadczeń innych państw, długiej tradycji funkcjonowania petycji 
w polskim porządku prawnym, tworzenia współcześnie przez instytucje państwowe wy-
specjalizowanych organów zajmujących się rozpoznawaniem petycji, nie udało się 
stworzyć przejrzystej i precyzyjnej definicji petycji, określić charakteru (istoty) tej insty-
tucji i ustalić jej zakresu przedmiotowego w taki sposób, aby nie kolidował z zakresem 
przedmiotowym innych środków. Z tego też względu wydaje się, że szybka nowelizacja 
ustawy o petycjach, poprzedzona jednak rzetelną dyskusją naukową i analizą obowiązu-
jących rozwiązań prawnych wydaje się nieunikniona, a przede wszystkim konieczna.





423

Krzysztof Wygoda
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski

Forma petycji

Uwagi wstępne1. 

Próbując wyjaśnić, czym jest petycja w swej formalnej warstwie, należy zauważyć, 
iż w doktrynie czy orzecznictwie (w odróżnieniu od dość bogatej dyskusji na temat jej 
przedmiotowego czy podmiotowego zakresu)1 nie poświęcano temu zagadnieniu spe-
cjalnej uwagi. Jeśli w ogóle wspominano o formie petycji, to uwagi te pojawiały się 
zupełnie marginalnie2 i sprowadzały się do mimowolnego wskazania, że jest to pismo 
czy dokument. Najczęściej jednak można było odnieść wrażenie, że autorzy milcząco 
zakładają konieczność pisemnego wyartykułowania określonej treści i skierowania tego 
dokumentu do konkretnego podmiotu władzy publicznej. Podejście takie, w gruncie rze-
czy, nie powinno jednak dziwić, biorąc bowiem pod uwagę zarówno dość długą historię 
tego publicznego prawa podmiotowego, która implikowała tradycyjne formy kontaktów 

1 Zob. np.: B. Banaszak, Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnioskami, Warszawa 1997; 
J. Lang. Kilka refleksji na temat prawa petycji, wniosków i skarg, „Studia Juridica” 2003, XLIII; W. Or-
łowski, Prawo składania petycji, wniosków i skarg, [w:] W. Skrzydło (red.), Wolności i prawa polityczne, 
Zakamycze 2002; A. Rytel-Warzocha, Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań europejskich – stan obec-
ny i perspektywy, Warszawa 2012 i pozostała literatura przedmiotu wskazywana we wcześniejszych roz-
działach.

2 Jako przykład tego typu wypowiedzi mogą służyć choćby następujące sformułowania definiujące isto-
tę petycji: „Prawo petycji (jak będziemy je w skrócie nazywać) w świetle art. 63 obejmuje obok pety-
cji w ścisłym tego słowa znaczeniu również wnioski i skargi, a zatem wszelkie wystąpienia, niezależ-
nie od ich przedmiotu i celu, kierowane do wszelkich podmiotów wykonujących z mocy ustawy 
kompetencje oraz/lub zadania władzy publicznej. O tym, czy jakieś pismo jest petycją (wnioskiem, 
skargą), decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna, w szczególności nazwa przydana mu przez auto-
ra (por. art. 222 k.p.a.)ˮ, W. Sokolewicz, Nota do art. 63 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Komentarz, (red.) L. Garlicki, t. IV, Warszawa 2005, s. 4–5; „Jest ona formalnym doku-
mentem pisanym, który może zawierać elementy krytyki przedstawionych w nim zjawisk. Może być 
użyta w celu uchylenia obowiązującego prawa, wniesienia inicjatywy pod głosowanie, odwołania wy-
branych władz albo stanowić formę apelu o rozwiązanie jakiegoś problemu, także na szczeblu 
lokalnymˮ, H. Zięba-Załucka, Prawo petycji jako forma społeczeństwa obywatelskiego, „Samorząd 
Terytorialny” 2011, nr 4, s. 20–21; „Treść art. 63 Konstytucji nie wskazuje żadnych kryteriów, na pod-
stawie których można byłoby dokonać wyraźnego rozróżnienia petycji, skarg i wniosków. Pojawia się 
zatem podstawowy problem rozróżnienia tych trzech pokrewnych instytucji. Brak jasnej definicji le-
galnej powoduje, iż również w doktrynie pojęcia te rozumiane są rożnie. W literaturze przedmiotu, 
termin «petycja» pojawia się w dwóch kontekstach. Po pierwsze, nazwa ta używana jest na określenie 
wszelkiego rodzaju pism kierowanych do władz publicznych, niezależnie od ich merytorycznej zawar-
tości. Takie rozumienie petycji wynika z etymologii niniejszego terminu i pokrywa się z jego współ-
czesną definicją słownikowąˮ, A. Rytel-Warzocha, op. cit., s. 9.
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między wnioskodawcą i odbiorcą petycji, jak i funkcję, jaką spełniała ona przez wieki, 
można było właśnie jako aksjomat przyjmować, że właściwą sobie formę przybiera pe-
tycja właśnie jako dokument zawierający wyartykułowane postulaty podpisany przez 
wnoszące go osoby lub ich reprezentantów skierowany do określonego w nim podmiotu 
władzy publicznej.

Mimo że Polsce brak było legalnej definicji pojęcia petycji (petitio), nie definiowa-
ła go nawet Konstytucja RP z 1997 r., przekonanie o pisemności petycji potwierdzały 
choćby definicje pojawiające się w różnych słownikach języka polskiego3 czy wspólna 
tradycja prawna wielu krajów mieszczących się zarówno w kręgu kontynentalnej kultu-
ry prawa4, jak i systemu common law. Zdarza się nawet, że przepisy najwyższej rangi 
państwowej wskazują na słuszność takiego założenia – warunek pisemnej formy petycji 
expressis verbis wyrażony jest choćby w treści konstytucji Grecji (art. 10), Holandii 
(art. 5) czy Hiszpanii (art. 29 i 77).

Reasumując, można przyjąć, że na tle istniejącego do 11 lipca 2014 r. stanu praw-
nego, brak legalnej definicji, nie przeszkadzał zasadniczo w wypracowaniu stanowiska, 
iż petycje, mimo wspólnej regulacji prawnej w art. 63 Konstytucji ze skargami i wnio-
skami, są w wąskim rozumieniu odrębnym	(samoistnym) prawem, co wynikało choćby 
z określania tegoż prawa podmiotowego inną, własną nazwą i wysunięcia petycji w po-
rządku przepisu Konstytucji na plan pierwszy. Ponadto w odróżnieniu od różnego ro-
dzaju listów otwartych, apeli itp. powinny być kierowane, czy posługując się tradycyjną 
terminologią wnoszone, do konkretnego podmiotu, musiały zatem przybierać formę 

3 Nie wdając się w zbędne mnożenie przykładów, odwołać się można choćby do kilku lakonicznych defi-
nicji: „pismo skierowane do władz, zwykle w imieniu zbiorowości, zawierające postulaty, prośby”, 
Słownik współczesnego języka polskiego, B. Dunaj (red.), Warszawa 1996, s. 736; „pismo skierowane do 
władzy mającej możliwość zmiany określonego stanu rzeczy͈ˮ, Wielki słownik wyrazów obcych, A. Latu-
sek (red.), Kraków 2008, s. 676; „pismo wnoszone zwykle w imieniu zbiorowości, zawierające postulaty, 
wnioski lub prośbyˮ, A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 
2001, s. 581; „pismo zawierające zbiorową prośbę kierowaną do osoby na stanowisku lub instytucjiˮ, 
Wielki słownik języka polskiego (dostępny na http://wsjp.pl/); „oficjalne pismo, zwykle zbiorowe, zawie-
rające prośbę lub żądanie skierowane do władz lub do osób na wyższym stanowisku ˮ, Słownik języka 
polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/ [dostęp 30.07.2015].

4 Do wyjątków zaliczyć należy rozwiązanie przewidywane w art. 40 Konstytucji Ukrainy z 1996 r., w któ-
rym wprost przeciwstawia się formę pisemną petycji możliwości jej osobistego (a zatem innego niż pi-
semne, np. ustnego) zgłoszenia „Art. 40.	Wszyscy mają prawo zwracać się indywidualnie lub zbiorowo, 
w formie pisemnej lub osobiście do organów władzy państwowej, organów samorządu lokalnego i do 
osób zajmujących stanowiska urzędowe oraz służbowe w tych organach, które są zobowiązane rozpa-
trzyć podania i udzielić odpowiedzi wraz z uzasadnieniem w terminie określonym w ustawieˮ. Podobną 
regulację odnaleźć można też w konstytucji Rosji z 1993 r. „Art. 33. Obywatele Federacji Rosyjskiej 
mają prawo zwracać się osobiście, jak również kierować indywidualne i zbiorowe petycje do organów 
państwowych i organów samorządu terytorialnegoˮ. Choć w tym przypadku nie artykułuje się formy 
pisemnej jako przeciwstawnej osobistemu zwróceniu się to leksykalne znaczenie zwrotu обращаться 
лично implikuje również możliwość odzywania się czy przemawiania, a zatem samodzielnego ustnego 
zgłoszenia petycji.

http://wsjp.pl/
http://sjp.pwn.pl/
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dokumentu, który mógł zostać mu doręczony i dawał szansę zapoznania się ze swoją 
treścią – choćby po to, by podmiot ów miał możliwość, jak pisał Kazimierz Działocha, 
„[...] «rozpatrzenia» petycji, a także, co się z tym wiąże udzielenia odpowiedzi na pety-
cję. Wynika to implicite z rozumienia prawa petycji przez ustrojodawcę jako nakładają-
cego na adresatów petycji co najmniej taki obowiązek [...]ˮ5.

Wbrew pozorom, nie są sprzeczne z tym stanowiskiem poglądy Wojciecha Soko-
lewicza, który w odniesieniu do rozwinięcia ustawowego prawa petycji, jakie istniało na 
gruncie art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj-
nego	(dalej	k.p.a.), zauważał, że przepisy „[...] ustawowe względnie oparte na nich wy-
konawcze wyjaśniają kwestię formy przedkładania petycji (w szerokim znaczeniu) 
– może być dowolna, pisemna (pismo, telegram, dalekopis, telefaks, poczta elektronicz-
na), ale także ustna, przez złożenie oświadczenia do protokołu.

Za petycje (wnioski, skargi) uznaje się także materiały prasowe, stwarzające – ze 
względu na swoją treść – osobną grupę tych wystąpień (zob. w szczególności art. 248 
i art. 251 k.p.a.).

Z pojęcia wniosków i skarg wyłącza się natomiast pisma niepodpisane (anonimo-
we), choćby nawet w swej treści i charakterze odpowiadały charakterystyce wniosku 
(skargi)ˮ6. Jak łatwo zauważyć, tak dowolną formę wnoszenia ma, jego zdaniem, nie 
tyle petycja traktowana jako odrębna instytucja prawna, ile stricte wniosek lub skarga 
traktowany jako przejaw realizacji prawa petycji. Świadczy o tym kilka przesłanek.

Po pierwsze widoczne jest wyraźne odesłanie do prawa petycji sensu largo, a więc 
tego, w którym następuje objęcie pojęciem petycji również wniosków i skarg7 – w pierw-
szym akapicie.

Po drugie wymienne użycie słowa petycja uzupełnionego uściśleniem „(wnioski, 
skargi)ˮ – w drugim akapicie – z występującymi już samodzielnie wnioskami i skargami 
– w akapicie trzecim.

Po trzecie bezpośrednie odwołanie do przepisów k.p.a. (art. 248 i 251) – w drugim 
akapicie – które regulują wyłącznie kwestie skarg i wniosków, a nie petycji.

Po czwarte, gdyby przyjąć, iż Autor nie „utożsamiłˮ petycji wyłącznie z wnioskiem 
lub skargą, to wnioskiem płynącym a contrario z akapitu trzeciego, byłaby potencjalna 
możliwość innego, niż w przypadku wniosków i skarg, potraktowania petycji niepodpi-
sanych (anonimowych).

5 Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian, [w:] Prawo petycji 
w ustawodawstwie polskim, Biuro Informacji i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych 
Kancelarii Sejmu, Opinie i ekspertyzy OE-85, Warszawa 2008, s. 6–7.

6 W. Sokolewicz, op. cit., s. 11.
7 Por. przypis 2.
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Biorąc pod uwagę wskazane argumenty, sądzę, iż można przyjąć, że W. Sokole-
wicz nie traktował, relatywnie swobodnego trybu i formy wnoszenia skarg i wniosków 
wynikającego z k.p.a., jako właściwego dla wniesienia samej petycji.

Uchwalenie aktu normatywnego poświęconego wyłącznie petycji zdaje się istotnie 
zmieniać istniejące status quo. Pojawiła się m.in. legalna definicja petycji, określono 
tryb jej złożenia i rozpatrzenia, wyłączono petycje z art. 221 k.p.a. – czego konsekwen-
cją jest osiągnięcie czystości pojęciowej działu VIII k.p.a., którego regulacje dotyczą 
obecnie wyłącznie wskazanych w jego tytule skarg i wniosków. Co ciekawe, mimo wy-
łączenia zeń przepisu mówiącego o petycji, k.p.a. nie straciło jednak całkowicie znacze-
nia przy realizacji prawa petycji. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o pety-
cjach (dalej u.p.) w zakresie nieuregulowanym tą ustawą stosuje się odpowiednio właśnie 
k.p.a., co jest o tyle istotne, że u.p. nie jest aktem określającym całość elementów proce-
su rozpatrywania i wnoszenia petycji. W kontekście zagadnienia tytułowego to właśnie 
do k.p.a. należy się odwołać w celu określenia tego, czym jest np. forma pisemna czy 
podpis wnoszącego petycję itd. Przypatrując się nieco dokładniej, należy mieć świado-
mość, że problematyka formy petycji zmusza do poszukiwania wyjaśnienia niedopowie-
dzianych w k.p.a. kwestii w innych aktach normatywnych, np. w: ustawie z dnia 7 paź-
dziernika 1999 r. o języku polskim, ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o języku migowym i innych środkach komunikowania się, ustawie z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, usta-
wie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i in.

Zagadnienia związane z formą petycji nie sprowadzają się oczywiście wyłącznie 
do rozważań związanych z rozstrzygnięciem wątpliwości, jakie mogą się pojawiać na tle 
art. 4 u.p. wskazującego formę pisemną jako podstawową dla jej wnoszenia, ale obejmu-
ją również pojęcie „pismaˮ ujawniającego treść żądania – od której to zależy uznanie go 
za petycję (art. 3 u.p.). Na tle tej regulacji pojawia się również kłopot ze stwierdzeniem, 
co decyduje o objęciu pojęciem petycji tych, które formalnie nie dadzą się uznać za 
„pismaˮ. Jeśli wnioskując a contrario forma zewnętrzna (w tym tytuł pliku) nie jest tu 
decydująca, a potencjalnie informacja/komunikat w nim zawarty nie musi być wyrażony 
znakami pisarskimi, to co rozstrzyga o uznaniu petycji złożonej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej za petycję właśnie.

Wprawdzie nie jest to bezpośrednim przedmiotem analizy tej części opracowania, 
niemniej nie uda się pominąć całkowitym milczeniem kwestii treści petycji, wskazanej 
w u.p., ma ona bowiem częściowo bezpośredni związek z formą, przy czym nie tyle 
chodzi o główne elementy treści wskazane w art. 4 ust. 2 u.p., ale o te wymienione 
w dalszej jego części. Oczywiście, z tego punktu widzenia na plan pierwszy wysuwają 
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się elementy związane z obowiązkiem podpisania petycji wnoszonych w formie pisem-
nej (art. 4 ust. 4 u.p.) czy możliwością opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, tych wpły-
wających za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 4 ust. 5 u.p.). Dodatkowo 
namysłu wymaga art. 4 ust. 3 u.p., w myśl którego „petycja może zawierać zgodę na 
ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go ob-
sługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu [...]ˮ, w in-
teresie którego jest ona wnoszona. Przy czym należy rozważyć, czy mamy do czynienia 
ze zgodą na przetwarzanie danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (dalej	u.o.d.o.), czy jest to odrębne oświadczenie woli 
o skutkach konstytutywnych dla procesu rozpatrywania petycji. Należy również zauwa-
żyć, że u.p. w odniesieniu do podmiotów, w interesie których wnoszona jest petycja, 
wymaga de facto dwóch, potencjalnie niezależnych od siebie zgód. Pierwsza umożliwia 
publikację danych osobowych takiego podmiotu (art. 4 ust. 3 u.p.), a druga obejmuje 
akceptację samego wniesienia petycji (art. 5 ust. 2 u.p.).

Forma pisemna2. 

Wprawdzie o priorytecie formy pisemnej wnoszenia petycji, poza samą tradycją, 
zdaje się świadczyć również fakt poświęcenia jej największej uwagi przez ustawodaw-
cę, ale z uwagi na szybki rozwój informatyzacji nie musi ona dominować w rzeczywi-
stych procesach składania petycji.

Sposób rozumienia użytego pojęcia, w świadomości społecznej, jak się wydaje, 
dość jednoznacznie utożsamia „formę pisemną” z postacią „papierową” dokumentu, 
który został opatrzony własnoręcznym podpisem przez jego autora. Wprowadzanie wy-
mogu „formy pisemnej” oznacza dla przeciętnego obywatela również i to, że ustawo-
dawca miał w zamyśle utrwalenie przekazywanych treści, a nie jedynie „ustne”, a więc 
ulotne ich przekazanie. Jak słusznie zauważa Andrzej Szmyt, jest „[...] teoretycznie 
możliwe i metodologicznie poprawne założenie, że pojęcie pisemności oznaczałoby 
każde wyrażenie (słowa), które można odczytać (powielić, przekazać) bez względu na 
to, na jakim nośniku się ono znajduje. Wtedy logiczna byłaby opozycja pojęć «forma 
pisemna» – «forma niepisemna» (ustna), a «pisemność» mogłaby dotyczyć tak postaci 
papierowej, jak i elektronicznej [...]ˮ8. Wobec daleko idącej powściągliwości ustawo-
dawcy w definiowaniu tego pojęcia w samej u.p., sięgnąć należy nie do obiegowego, 
potocznego jego rozumienia, czy słusznych postulatów doktryny, ale do k.p.a. – gdyż to 

8 A. Szmyt, Opinia prawna w sprawie pojęcia „forma pisemna” w odniesieniu do przepisów zawartych 
w regulaminie Sejmu, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2014, nr 4(44), s. 50.
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ów akt wskazany został przez samego prawodawcę (w art. 15 u.p.) jako stosowany od-
powiednio w zakresie nieuregulowanych w ustawie.

Bez wątpienia kluczowym przepisem k.p.a. związanym z formą pisemną jest art. 14 
nakazujący załatwianie spraw w tej właśnie formie9 lub w formie dokumentu elektro-
nicznego. Jak słusznie zauważają Małgorzata Jaśkowska i Andrzej Wróbel, w tym kon-
tekście dokumentu elektronicznego nie należy utożsamiać z dokumentem elektronicz-
nym jako dowodem (środkiem dowodowym) w znaczeniu dokumentu publicznego lub 
dokumentu prywatnego, w tym przypadku bowiem dokument elektroniczny jest jedynie 
formą załatwienia sprawy10 (na temat formy elektronicznej szerzej w kolejnym pkt roz-
działu). Załatwienie sprawy wymaga oczywiście zazwyczaj podejmowania wielu róż-
nych czynności, które jednak powinny zostać utrwalone właśnie w formie pisemnej (lub 
w formie dokumentu elektronicznego) – w przeciwnym razie czynności te nie będą mia-
ły wartości dowodowej.

Nieco upraszczając, można stwierdzić, iż załatwianie spraw w formie pisemnej 
prowadzi do wytworzenia dokumentów „tradycyjnychˮ, a działania zmierzające do za-
łatwienia sprawy w formie dokumentu elektronicznego nie muszą się wiązać z wytwo-
rzeniem dokumentów elektronicznych posiadających wszystkie cechy dokumentów 
„tradycyjnychˮ (jest też oczywiście możliwe, że dokumenty tradycyjne i elektroniczne 
będą współistniały w ramach jednego postępowania).

Choć sam dokument nie został ściśle zdefiniowany11 w k.p.a., to, jak wskazuje 
Grzegorz Łaszczyca, można przyjąć, że zarówno w kodeksie, jak i nauce postępowania 
administracyjnego, uznaje się go za akt pisemny, stanowiący wyrażenie określonych 
myśli lub wiadomości (pisemne uzewnętrznienie określonych myśli lub informacji), 
którego istota wyraża się w utrwaleniu wiadomości przy użyciu pisma lub innych zna-
ków na określonym materiale. Materiał ów nie musi być jednak papierem, choć bez 

9 „Art. 14.	§ 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów reali-
zujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235), doręczanego środkami komunikacji elektronicz-
nej. § 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie 
stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w ak-
tach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.ˮ k.p.a.

10 Por. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz bieżący do art. 14 kodeksu postępowania administracyjnego 
– Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, LEX/el. 2010.

11 „K.p.a. nie definiuje terminu «dokument», choć się nim posługuje. Pojęcia tego używa bądź bez jakiego-
kolwiek dookreślenia (art. 75 § 1, art. 90 § 2 pkt 1), bądź z doprecyzowaniem, w szczególności co do 
charakteru, formy czy treści dokumentu – m.in. mowa jest w przepisach o dokumentach urzędowych 
(art. 76), dokumentach w formie dokumentu elektronicznego (art. 14 § 1, art. 46, 57 § 5, art. 63 § 3 a, 
art. 107 § 1, art. 124 § 1), dokumentach zachowanych w formie pisemnej lub elektronicznej (art. 66 a 
§ 2), innym (niż zeznanie na piśmie) dokumencie mającym znaczenie dla sprawy (art. 70), dokumencie 
wykazującym umocowanie (art. 33 § 3), oryginale dokumentu (art. 76 a § 1), poświadczonym odpisie lub 
wyciągu z dokumentu (art. 76 a § 1)ˮ, G. Łaszczyca, Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administra-
cyjnym, Warszawa 2014, s. 73.
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wątpienia jest on najczęściej wykorzystywany do utrwalania wiadomości. Na gruncie 
k.p.a. można też zakładać, że jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, konstytu-
tywnym składnikiem dokumentu jest podpis wystawcy, który z natury powinien stano-
wić ostatni (końcowy) jego element – potwierdzający niejako autentyczność poprzedza-
jących go części dokumentu12.

W odniesieniu do warunków wynikających z art. 4 u.p. – petycja wnoszona w for-
mie pisemnej powinna być traktowana jako tzw. dokument prywatny. Charakteryzują go 
cztery, występujące łącznie, elementy widoczne na gruncie przepisów u.p.:

– element	przedmiotowy – bez wątpienia dokument jest rzeczą (przedmiotem) 
o funkcji utrwalającej (art. 4 u.p.), przy czym rodzaj użytego materiału jako podłoża nie 
ma znaczenia. Będzie nim najczęściej papier, ale może być także, znany z używania 
w chwilach uroczystych, pergamin, czy inne nośniki. Z uwagi na obowiązek cyfrowego 
odwzorowania (skanu) jego treści (art. 8 ust. 1 u.p.) można przyjąć, że warunkiem do-
datkowym stawianym takiemu dokumentowi jest także możliwość poddania go operacji 
skanowania, czy utrwalenia na fotografii cyfrowej itp. – dające w efekcie możliwość 
upublicznienia go na stronie internetowej adresata;

– element	graficzny – tworzą go znaki graficzne. przez które wnoszący petycję 
komunikuje/wyraża treści ujęte w art. 4 u.p. – co do zasady znaki te należy utożsamiać 
z pismem (ogółem liter, cyfr i znaków diakrytycznych). Teoretycznie element graficzny 
mogą wypełniać również inne znaki, np. tzw. emotikony (nie powinny być one jednak 
traktowane jako elementy przekazujące treść petycji) czy pismo Braille’a (to z kolei 
może być nośnikiem treści – inna interpretacja stałaby w sprzeczności z art. 21 lit. b 
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych)13, lub fotografie, rysunki itd. (mogą one 
mieć określoną/istotną dla wnoszącego petycję wartość treściwą współtworzoną z pi-
smem). Zarówno pismo, jak i inne znaki mogą być ręczne lub maszynowe, ewentualnie 
inne – jeśli tylko dają gwarancje odczytania ich przez adresata;

– element	 treściowy – „dokument uzewnętrznia określoną myśl ludzką. Myśl, 
o której mowa, może przyjąć postać oświadczenia wiedzy (informacji), oświadczenia 

12 Szerzej na temat dokumentów w postępowaniu administracyjnym, ich klasyfikacji i wymogów formal-
nych zob. Ibidem, s. 68–86.

13 „Artykuł 21 Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji Państwa Strony 
podejmą wszelkie odpowiednie środki, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z prawa do wolno-
ści wypowiadania się i wyrażania opinii, w tym wolności poszukiwania, otrzymywania i rozpowszech-
niania informacji i poglądów, na zasadzie równości z innymi osobami i poprzez wszelkie formy komuni-
kacji, według ich wyboru, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 niniejszej konwencji, między innymi 
poprzez: [...] (b) akceptowanie i ułatwianie korzystania przez osoby niepełnosprawne w sprawach urzę-
dowych z języków migowych, alfabetu Braille’a, komunikacji rozszerzonej (augmentatywnej) i alterna-
tywnej oraz wszelkich innych dostępnych środków, sposobów i form komunikowania się przez osoby 
niepełnosprawne, według ich wyboru, [...]ˮ Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 
grudnia 2006 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1167.
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woli, a także «prezentację» uczuć – co do dowolnego faktu, stanu lub zmiany wycinka 
rzeczywistości [...]ˮ14. W kontekście art. 4 u.p. petycja zawierać będzie zarówno oświad-
czenia wiedzy (art. 4 ust. 2 pkt 1–3, ust. 4, art. 5 ust. 1 u.p.), jak i woli (art. 4 ust. 2 pkt 4, 
ust. 3, art. 5 ust. 2 u.p.). Nie można również wykluczyć, iż w treści petycji ujawnione 
zostaną jakieś elementy świadczące o uczuciach składającego – związanych np. z oceną 
zaistniałego stanu, na zmianę którego zamierza wpłynąć;

– element	podmiotowy – w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1) i ust. 4 u.p. musi nastąpić 
wskazanie podmiotu, „[...] od którego dokument pochodzi (cecha nominalności doku-
mentu). Obejmuje w istocie dwa poziomy ujawnienia: wskazanie wystawcy oraz po-
twierdzenie pochodzenia dokumentu od wystawcy, realizowane przez złożony podpisˮ15 
(szerzej na temat podpisu w pkt 4 rozdziału).

Choć sama u.p. zdaje się pomijać wszelkie inne formy wnoszenia petycji (poza 
pisemną i za pomocą środków komunikacji elektronicznej), to jednak art. 14 § 2 k.p.a. 
sugeruje konieczność uwzględnienia innych możliwości, zwłaszcza związanych z ust-
nym wniesieniem petycji potwierdzonym sporządzonym protokołem. Dotyczyć to bę-
dzie z pewnością tych sytuacji, w których wnoszącym petycję będzie np. osoba	do-
świadczająca	 trwale	 lub	 okresowo	 trudności	 w	 komunikowaniu się, uznana za 
uprawnioną na gruncie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania 
się16 (dalej u.j.m.) – w tym przypadku katalog podmiotów, które są zobligowane do przy-
jęcia petycji, w formie wybranej przez wnoszącego, ulegnie jednak zawężeniu do wska-
zanych w art. 6 u.j.m.17. Podkreślić jednak należy, że choć samo przyjęcie petycji nastą-
pi „ustnieˮ, to sporządzony protokół będzie już spełniał wymóg zachowania formy 
pisemnej petycji.

Na marginesie wskazanego wyjątku, dotyczącego pierwotnej formy wnoszonej pe-
tycji, nie sposób nie zgłosić wątpliwości związanych z brakiem możliwości ogranicze-
nia zakresu podmiotowego, po stronie adresatów petycji wskazanych w art. 63 Konsty-
tucji, opartego na kryteriach wynikających z przesłanek zupełnie innej regulacji prawnej 
niż sama ustawa zasadnicza czy u.p. Takie podejście zdaje się nosić znamiona dyskrymi-
nacji łamiącej nie tylko samą Konstytucję, ale i wspominaną wyżej Konwencję o pra-
wach osób niepełnosprawnych.

14 G. Łaszczyca, op. cit., s. 72.
15 Ibidem.
16 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. 

z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z 2012 r., poz. 986.
17 Podmiotami zobowiązanymi będą zatem: organy administracji publicznej, jednostki systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne, podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej, jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straże gminne oraz 
jednostki ochotnicze działające w tych obszarach.
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Forma elektroniczna3. 

W odróżnieniu od formy pisemnej, ustawodawca nie wskazał konkretnej – w tech-
nicznym rozumieniu tego słowa – formy wniesienia petycji za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej. W szczególności nie nakazał wnoszenia jej pod postacią „[...] 
dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1114), doręczanego środkami komunikacji elektronicznejˮ, jak wynikało-
by z art. 14 k.p.a. Przyjęcie założenia o istnieniu formy elektronicznej petycji, opiera się 
zatem na prostej konstatacji faktu, braku możliwości posługiwania się środkami komu-
nikacji elektronicznej18 z zamiarem wniesienia petycji, jeśli ona sama nie uzyska sto-
sownego formatu pozwalającego wykorzystać tego typu środek komunikacji.

Mając na uwadze możliwości techniczne adresatów petycji, należących do szerokie-
go kręgu organów władzy publicznej, oraz obowiązujące ich ramy prawne zapewne poja-
wi się naturalne dążenie do uznania petycji wnoszonych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej za dokumenty elektroniczne w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o informaty-
zacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne19 (dalej u.i.d.p.). Bez wąt-
pienia wnoszone w omawiany sposób petycje, w przytłaczającej części przypadków, rze-
czywiście odpowiadać będą znaczeniowo definicji legalnej dokumentu elektronicznego20.

Przyjmując roboczo, że petycja jest dokumentem elektronicznym, należy podkre-
ślić, że zasadniczo spełniać powinna jako dokument te same funkcje, jakie spełnia doku-
ment pisemny – czyli przede wszystkim realizować postulat utrwalenia określonych 
w u.p. treści. Gdyby w zakresie porównania sugerować się jednak, wskazanymi wyżej, 
czterema elementami immanentnie związanymi z formą pisemną, od razu można zauwa-
żyć, iż ostatni z nich, czyli element podmiotowy, będzie spełniony tylko częściowo. 
Ustawodawca nie żąda bowiem kategorycznie podpisywania takiego dokumentu, wska-
zując jedynie, iż petycja ta „[...] może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu [...]ˮ 
(art. 4 ust. 5 u.p.) – i niejako w zamian za brak tego elementu potwierdzającego pocho-
dzenie dokumentu ustanawia, w dalszej części omawianego ustępu wymóg wskazania 
adresu „[...] poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycjęˮ – co, z jednej strony, 

18 „5) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne 
i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na 
odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczegól-
ności pocztę elektronicznąˮ – art. 2 pkt 5) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 (dalej u.ś.d.e.).

19 T.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114.
20 „Dokument elektroniczny – stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych 

w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danychˮ – art. 3 pkt 2) 
u.i.d.p.
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rozszerza zakres informacji wskazujących wystawcę, a z drugiej – ułatwiając kontakt, 
pozwala na „zastępcząˮ weryfikację pochodzenia petycji w sytuacjach wątpliwych.

Druga funkcja związana ze wskazaniem e-maila nie jest jednak dominująca, o czym 
świadczy bezwzględny charakter ujawnienia tej informacji, nawet w przypadku podpi-
sania petycji bezpiecznym podpisem, czy użycia do jej przekazania konta ePUAP. Lite-
ralna wykładnia przepisów u.p. prowadziłaby zatem do uznania reguły wykluczającej 
możliwość korzystania z omawianej drogi wnoszenia petycji w przypadku braku, po 
stronie wnoszącego, adresu poczty elektronicznej. Jest to o tyle kuriozalne, że ustawo-
dawca nie określa wprost celu wskazania owego e-maila – a nawet obowiązki związane 
z zawiadomieniem o sposobie załatwienia sprawy jak wynika z art. 13 u.p. pozwalają 
alternatywnie wybierać drogę pisemną lub skorzystać ze środków komunikacji elektro-
nicznej. Patrząc na sprawę, z praktycznego punktu widzenia brak adresu nie stanowi 
jednak istotnego problemu, formalnie poprawne będzie nawet wskazanie adresu krótko-
okresowego (dostępnego powszechnie i używanego w sytuacji, gdy podmiot zmuszany 
do jego wskazywania nie ma ochoty podawać adresu głównego czy stałego), który po 
weryfikacji (jeśli taki mechanizm przewidywał, będzie dany adresat petycji) może wy-
gasnąć.

Można oczywiście zakładać, że wskazując na ścieżkę wniesienia petycji przy uży-
ciu środków komunikacji elektronicznej, ustawodawca sądził, iż dominującym sposo-
bem będzie właśnie korzystanie z poczty elektronicznej, jest to jednak wniosek nie-
uprawniony w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Ponadto wydaje się, że 
główną intencją rezygnacji z dokładnego dookreślania form komunikacji było dążenie 
do maksymalizacji efektu w postaci napływu petycji, który mógłby zostać zniweczony, 
gdyby prawodawca dał możliwości korzystania z tej drogi wyłącznie posiadaczom pro-
fili zaufanych ePUAP, czy osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny we-
ryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Nakaz posiadania konta 
poczty elektronicznej należy do podobnego, nieuzasadnionego w demokratycznym pań-
stwie, kręgu ograniczeń, co prowadzi do postawienia tezy o opcjonalnym jego obowią-
zywaniu – podmioty posiadające takowy, powinny go podać, inne (niedysponujące kon-
tem pocztowym) są z tego wymogu zwolnione.

Elementem formalnym petycji wnoszonej za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej może stać się również adres poczty elektronicznej podmiotu, w interesie któ-
rego wnoszona jest petycja. W tym jednak wypadku nie jest on obligatoryjnie wymaga-
ny (podmiot ten nie musi przecież dysponować takim adresem), a jego zamiennikiem 
jest zwykły adres do korespondencji wskazywany obok innych informacji identyfikują-
cych ów podmiot (art. 5 ust. 1 u.p.).
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Wobec daleko idącego odformalizowania formy elektronicznej wnoszonych pety-
cji, zasadny zdaje się wniosek o możliwości potraktowania wymogów treściowych okre-
ślonych w art. 4 u.p. w sposób rozdzielny. Od strony formalnej spełniać może warunki 
prawne korespondencja mailowa, w której część elementów (np. dane wnioskodawcy, 
podmiotu, w interesie którego występujemy z petycją itd.) stanowić będzie treść wiado-
mości, a samo wskazanie przedmiotu petycji stanowić może załącznik. Tak samo trakto-
wać można petycję złożoną z kilku dokumentów elektronicznych o mieszanym charak-
terze – np. jeden z nich to dokument tekstowy, inny stanowi obraz czy nawet film, jeszcze 
inny zawiera nagrane wypowiedzi wnioskodawców, część zaś to zgody na upublicznie-
nie danych czy wniesienie petycji – w przypadku petycji wielokrotnych może się nawet 
zdarzyć, że część z nich przybierze formę pisemną, a reszta elektroniczną.

Podejście takie może jednak zostać zakwestionowane przez powołanie się na art. 3 
u.p. wskazujący, że o tym „[...] czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego 
forma zewnętrzna [...]ˮ. Przy założeniu, że dotyczy on również dokumentów elektro-
nicznych (które zapewne w większości stanowić będą dokumenty „tekstoweˮ), niepełne 
ujęcie treści wymaganych na gruncie art. 4 u.p. w każdej z części petycji (np. wiadomość 
e-mail z załącznikami) prowadzić może do uznania, że petycja nie została złożona lub że 
tylko część dokumentów stanowi petycję.

W kontekście formy elektronicznej petycji, kolejny problem formalny wiąże się 
z obowiązkiem wypływającym z art. 8 u.p. „Odnosząc się do kwestii »cyfrowego od-
wzorowania« petycji, wydaje się, że literalne utożsamienie go przez ustawodawcę w uop 
[u.p.] z jej skanem należałoby uznać za niezręczność językową, a nie podstawę wniosku, 
że powyższy obowiązek dotyczy jedynie petycji wniesionych w formie pisemnej, gdyż 
tylko takie podlegać mogą zeskanowaniu w powszechnym rozumieniu tej czynności 
technicznej. Jakkolwiek ustawodawca powinien wykazać się większą poprawnością ję-
zykową w swojej legislacji, to nie powinna raczej budzić wątpliwości intencja umiesz-
czenia na stronie internetowej także kopii petycji wniesionej drogą elektroniczną. Z racji 
jej cyfrowej natury treść e-petycji będzie stanowić jej cyfrowe odwzorowanie (kopię 
cyfrową) w rozumieniu art. 8 ust. 1 [...]ˮ21 u.p.

Na uwagę zasługuje również pominięcie przez ustawodawcę w u.p. części kanałów 
łączności wprost wymienionych w art. 63	§ 1 k.p.a.22. Zabieg ten wydaje się celowym 
działaniem ustawodawcy, a wnoszenie petycji telegraficznie zdaje się anachronizmem. 

21 A. Malczewska, Aspekty cyfrowe ustawy o petycjach, „IT w Administracji” 2015, nr 2 (87), s. 35.
22 „Art. 63 § 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, tele-

graficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji 
elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na 
podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zada-
nia publiczneˮ k.p.a.
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Podobnie można obecnie traktować telefaks, niemniej odmienne stanowisko można było 
odnaleźć na stronach senatu jeszcze w 2011 r. „Nie ma powodu, żeby nie uwzględnić 
telefaksu, jako dopuszczalnej formy składania petycji. Jest to bowiem nadal rozpo-
wszechniony środek komunikacjiˮ23. Należy jednak sądzić, że postęp techniczny wyparł 
praktycznie, lub stanie się to niebawem, analogowe urządzenia tego typu z urzędów itp. 
Działające obecnie urządzenia wielofunkcyjne służące do obrazowania widomości, za-
pewniające obsługę funkcji faksu, mieszczą się już w pojęciu środków komunikacji 
elektronicznej.

Podpis4. 

Jak już wspomniano, ustawodawca traktuje podpis jako element formalny – nie-
mniej obligatoryjnie występujący – jedynie w przypadku petycji składanych w formie 
pisemnej. W przypadku wniesienia jej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu jest traktowany jako fakultatywny jej element. Podobnie potraktować należy 
podpis systemowy ePUAP czy podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Generalnie można przyjmować, iż podpis może być jedynym elementem ujawnia-
jącym (wskazującym i potwierdzającym) osobę, która wnosi petycję (jeśli jest czytelny), 
w innym wypadku musi być poprzedzony wcześniejszym oznaczeniem wystawcy (art. 4 
ust. 2 pkt 1 u.p.). Bez wątpienia ustawodawca zakłada, że petycja zostanie opatrzona 
podpisem własnoręcznym, jednak w przypadku opisanym w art. 63 § 3 zd. 2, gdyby pe-
tycję wnosiła osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, petycję lub protokół ją 
zawierający (w przypadku wniesienia ustnego) podpisuje za nią inna osoba przez nią 
upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu (podpis zastępczy).

„Na podstawie wypowiedzi doktryny i orzecznictwa można wskazać pewne mini-
malne wymogi podpisu: ma to być co najmniej nazwisko, choć nie musi być w pełnym 
brzmieniu i dopuszcza się używanie skrótu, który nawet nie musi być w całości czytelny. 
Powinien się jednak składać z możliwych	 do	 stwierdzenia	 liter,	 umożliwiających	
identyfikację	podpisującego, a także pozwalając na porównanie i ustalenie przez po-
wtarzalność, że ma postać zwykle używaną, nawet gdy jest mało czytelny; chodzi więc 
o cechy indywidualne i powtarzalne. Istotne jest to, by napisany znak ręczny, przy całej 
tolerancji, co do kształtu własnoręcznego podpisu, stwarzał w stosunku do osób trzecich 

23 Kancelaria Senatu biuro analiz i dokumentacji, Opinie w sprawie projektu ustawy o petycjach (druk se-
nacki nr 1036), Opinie i ekspertyzy OE-165, Kancelaria Senatu 2011, s. 5.
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pewność, że podpisujący chciał się podpisać swoim pełnym nazwiskiem. Wymóg, by 
podpis zawierał litery, wydaje się przy tym oczywisty i bezwzględnyˮ24.

Jak słusznie wskazuje G. Łaszczyca, choć samo k.p.a. nie określa zakresu podpisu 
własnoręcznego, to nie „[...] jest dopuszczalne posłużenie się «technicznym» odwzoro-
waniem podpisu, np. faksymile, kserograficzną odbitką własnoręcznego podpisu, a tym 
bardziej zastąpienie go «wydrukiem« czy pieczątką zawierającą wskazanie osoby wno-
szącej (także wówczas, gdy «wydrukowany podpis» zawiera w ocenie wnoszącego ele-
menty «oryginalne», np. zastosowano rzadko wykorzystywaną czcionkę)ˮ25.

Brak podpisu własnoręcznego – jako brak formalny petycji – możliwy jest do usu-
nięcia w trybie określonym w art. 7 ust. 2 u.p., zgodnie z którym podmiot właściwy do 
rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wno-
szący petycję do uzupełnienia treści petycji (czyli złożenia podpisu) w terminie 14 dni 
z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona, nie będzie rozpatrzona. 
Działanie takie jest możliwe tylko pod warunkiem uprzedniej prawidłowej realizacji 
obowiązków wynikających z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 u.p., gdyż bez oznaczenia podmiotu 
wnoszącego petycję i wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszą-
cego petycję oraz adresu do korespondencji nie jest w zasadzie możliwe zwrócenie się 
doń ze stosownym wnioskiem. Ustawodawca wyraźnie też wskazuje na poważne konse-
kwencje takich braków: „Art. 7. 1. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa 
w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzeniaˮ.

Nieco na marginesie problematyki podpisywania petycji pojawia się kwestia poję-
cia osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, które prima facie nie wydaje się 
tożsama pojęciem pełnomocnika. Jak wspomniano, osoby takie są wskazywane w treści 
samej petycji i w związku z tym nie zachodzi potrzeba uwiarygodniania faktu występo-
wania w imieniu podmiotu wnoszącego. Niemniej pomocnicze stosowanie k.p.a. daje 
asumpt do twierdzenia, że w świetle przepisów rozdz. 6 tego kodeksu nie można wyklu-
czyć chęci podjęcia działań zmierzających do realizacji prawa petycji przez pełnomoc-
nika. O ile w przypadku osób prawnych, organizacji itd. dalej można będzie twierdzić, 
że wystarczać będzie wskazanie go jako osoby reprezentującą taki podmiot, co powinno 
zwalniać z dalszych obowiązków wynikających z odpowiedniego stosowania k.p.a., to 
w przypadku osób fizycznych (które na gruncie u.p. powinny w zasadzie działać samo-
dzielnie), korzystających z pełnomocników, zasadne zdaje się twierdzenie o konieczno-
ści odpowiedniego zastosowania art. 33 k.p.a. – zatem obok samej petycji pojawić się 

24 Postanowienie sądu okręgowego w Katowicach z dnia 11 marca 2014 r. IV Cz 177/14 – na: http://orze-
czenia.ms.gov.pl/ [dostęp 30.07.2015 ], zob. również wyrok z dnia 8 maja 1997 r., II CKN 153/97, lex 
nr 55391; wyrok z dnia 8 marca 2012 r., III CSK 209/11, LEX nr 1168545; wyrok z dnia 24 czerwca 
2009 r., I CSK 447/08, LEX nr 584189).

25 G. Łaszczyca, op. cit., s. 99.

http://orzeczenia.ms.gov.pl/
http://orzeczenia.ms.gov.pl/
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powinno pełnomocnictwo lub jego uwierzytelniony odpis (przy czym art. 33 § 3 a k.p.a. 
przewiduje również możliwość składania ich drogą elektroniczną).

Zgody5. 

Jak wspomniano w uwagach wprowadzających, u.p. wskazuje na kilka różnych 
zgód, które potencjalnie muszą lub mogą zostać dołączone do petycji. W kolejności 
omówienia będą to:

zgoda na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję  –
lub urzędu go obsługującego danych osobowych/danych podmiotu wnoszącego 
petycję (art. 4 ust. 3 u.p.);
zgoda na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję  –
lub urzędu go obsługującego danych osobowych/danych podmiotu, w interesie 
którego wnoszona jest petycja (art. 4 ust. 3 u.p.);
zgoda podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja, na jej złożenie (art.  –
5 ust. 2 u.p.).

Dwie zgody, które dotyczą możliwości ujawnienia danych, zdają się nie być obli-
gatoryjnymi elementami petycji, ostatnia zaś ma, jak się wydaje, charakter konstytutyw-
ny i jest obligatoryjna. Przy czym tylko w tym ostatnim przypadku jest pewne, że zgoda, 
choć niezbędna, nie musi być integralną częścią samej petycji – o czym świadczy stwier-
dzenie, iż jest ona „[...] dołączana do petycjiˮ (art. 5 ust. 2 zd. 2 u.p.). Wykładnia języ-
kowa jest w tym przypadku jasna, choć z punktu widzenia funkcji, jaką spełnia petycja, 
nie będzie przeszkodą uniemożliwiającą jej rozpatrzenie sytuacja, w której stałaby się 
ona integralną częścią petycji – np. w formie odręcznie sporządzonego dopisku na wno-
szonym dokumencie.

Obie zgody dotyczące przetwarzania danych, w zakresie ich ujawnienia w Interne-
cie, jak wskazywałaby literalna interpretacja zwrotu „[...] petycja może zawierać zgodę 
na ujawnienie [...]ˮ, z pewnością mogłyby być integralnym elementem samej petycji 
(np. w postaci dodatkowej klauzuli podpisywanej przez uprawnionego lub podmiot da-
nych), niemniej zwrot ten zdaje się posiadać przede wszystkim istotne znaczenie w kon-
tekście wymienionych w art. 4 ust. 2 u.p. niezbędnych elementów treści petycji – wska-
zując dobitnie, że zgoda taka nie musi być jej kolejnym obligatoryjnym elementem26. 
Fakt uwzględnienia jej w treści dokumentu lub dołączenia doń osobnego dokumentu, 

26 Jej pominięcie skutkować będzie oczywiście brakiem możliwości ujawnienia danych osobowych/danych 
wnoszącego ją (lub podmiotu z art. 5 ust. 1 u.p.) w Internecie, nie wpłynie jednak na realizację pozosta-
łych obowiązków wynikających z art. 8 u.p. ani tym bardziej nie będzie uniemożliwiał rozpatrzenia pe-
tycji.
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zawierającego zgodę na upublicznienie danych osobowych/danych, stanowi bowiem 
kwestię czysto techniczną.

Biorąc pod uwagę, że w analizowanym przepisie mowa jest zarówno o sytuacji wy-
rażania zgody przez podmiot wnoszący petycję, jak i podmiot, w interesie którego jest 
ona składana, trudno uznać, iż ustawodawca reguluje ten proces bardziej rygorystycznie 
niż samo wyrażenie zgody na złożenie petycji (gdzie uznaje za dopuszczalne dołączenie 
dokumentu zgody). Wymóg przyjęcia założenia o racjonalności prawodawcy przesądza 
zatem o konieczności funkcjonalnej interpretacji art. 4 ust. 3 u.p. Przynajmniej w sytuacji 
wniesienia petycji w interesie innego podmiotu możliwe zatem być musi dołączenie jego 
zgody na publikację danych osobowych/danych w Internecie, w formie odrębnego doku-
mentu (np. obejmującego dwie klauzule zgody na wniesienie samej petycji i na upublicz-
nienie danych w niej zawartych) lub czynności ujawniającej taką wolę w przypadku zło-
żenia petycji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sytuacja, w której petycję składa się w interesie publicznym lub własnym, może – 
choć nie musi – być jednak oceniana odmiennie. Wobec braku procedury analogicznej 
do wynikającej z art. 5 ust. 3 u.p. nic nie stoi na przeszkodzie do uznania, że sporządza-
jąc petycję pomiot, od którego zależy całość jej treści, jest zobligowany a priori do 
uwzględnienia stosownych zwrotów czy klauzul wyrażenia zgody, jeśli jego wolą jest 
szersze ujawnienie swej tożsamości. Jeśli staną się one integralną częścią samej petycji, 
nie będzie bowiem wątpliwości, jaki dokument objęty jest wyrażaną zgodą. Niemniej 
z punktu widzenia funkcjonalnego jasne określenie przedmiotu zgody również powinno 
wywierać skutek w postaci upublicznienia danych osobowych/danych podmiotu wno-
szącego petycję, w przypadku ujawniania ich w odrębnym od petycji dokumencie (przez 
analogię do podmiotów, w interesie których wnosi się petycję, można jednak domnie-
mywać, iż powinien on być jednak doń dołączony), skierowanym do podmiotu zobligo-
wanego do jej rozpatrzenia.

Zgoda na upublicznienie informacji o podmiocie wnoszącym petycję, wydaje się 
obejmować „[...] ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję 
lub urzędu go obsługującego danych osobowych [...]ˮ (art. 4 ust. 3 u.p.), zatem zdaje się 
istotna jedynie w przypadku osób fizycznych. Pojęcie danych osobowych w polskim 
porządku prawnym obejmuje bowiem jedynie ludzi – art. 6 ust. 1 u.o.d.o. nie pozostawia 
co do tego najmniejszych wątpliwości27. Niemniej w kontekście art. 8 ust. 1 u.p., który 
zakłada umieszczenie informacji zawierającej „[...] imię i nazwisko albo nazwę podmio-
tu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana [...]ˮ 
w zależności od „[...] wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 [...]ˮ u.p., rodzą się 

27 „Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfiko-
wanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznejˮ u.o.d.o.
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wątpliwości co do rzeczywistego zakresu zgody wymaganego dla upublicznienia tych 
informacji. Z jednej strony (w art. 4 ust. 3 u.p.) wymaga się zgody na upublicznienie 
danych osobowych, z drugiej zakłada się upublicznianie, do którego dojdzie w przypad-
ku jej wyrażenia, jedynie imienia i nazwiska lub nazwy pomiotu – a więc de facto infor-
macji niebędących danymi osobowymi (nawet samo imię i nazwisko może nie być uzna-
ne za dane osobowe w rozumieniu u.o.d.o., jeśli nie zostanie osadzone w konkretnym 
kontekście – np. przypadku petycji, której wnioskodawcą będzie Kowalski. Nowak, 
Kaczmarek itd.).

Zważywszy na obowiązek wyrażony w art. 8 ust. 1 u.p., obejmujący umieszczenie 
na stronie internetowej informacji zawierającej „[...] odwzorowanie cyfrowe (skan) pe-
tycji, datę jej złożenia [...]ˮ, to dodając do tego elementy obligatoryjne treści petycji, 
w szczególności: obowiązek oznaczenia	„[...] podmiotu wnoszącego	petycję; jeżeli 
podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać ozna-
czenie	 każdego	 z	 tych	 podmiotów	 oraz	 osobę	 reprezentującą	 podmiot	wnoszący	
petycję	[...]ˮ (art. 4 ust. 2 pkt 1 u.p.), oraz „[...] wskazanie	miejsca	zamieszkania	albo	
siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu	do	korespondencji; jeżeli podmio-
tem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce	za-
mieszkania	lub	siedzibę każdego	z	tych	podmiotów	[...]ˮ (art. 4 ust. 2 pkt 2 u.p.) i do-
datkowo w przypadku petycji składanych w formie pisemnej konieczność jej podpisania 
(art. 4 ust. 4 u.p.) – trudno odnaleźć jakiekolwiek ratio legis omawianej regulacji inter-
pretowanej wyłącznie wg reguł wykładni językowej. Odwzorowanie cyfrowe (skan) pe-
tycji ma być bowiem zamieszczane niezależnie od zgody na ujawnienie danych osobo-
wych, samo zaś imię i nazwisko albo nazwa podmiotu upubliczniane na podstawie 
zgody są jedynie elementem dodatkowym zamieszczanym na stronie internetowej.

Zakładając, że klauzula zgody przybierać będzie formę zbliżoną do: „Wyrażam 
zgodę na ujawnienie moich danych osobowych poprzez ich zamieszczenie na stronie 
internetowej ..................................................................................... (nazwa podmiotu 
rozpatrującego petycję) w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjachˮ28 to, w świetle u.o.d.o., obejmie również niewątpliwie dane znajdujące się 
w treści petycji – jej brak, w świetle wykładni literalnej spowoduje zaś jedynie nieza-
mieszczenie informacji dodatkowych obejmujących imię i nazwisko (które i tak będą 
widoczne w samej treści petycji).

28 Pod zgodą powinien pojawić się podpis osoby wyrażającej zgodę. Jeśli jednak klauzula ta stanowiłaby 
integralną część samej petycji, wystarczyłby podpis pod petycją. Przy czym należy zaznaczyć, że sama 
zgoda wyrażona w formie pisemnej ze wskazaniem celu przetwarzania dawałaby z punktu widzenia 
u.o.d.o. możliwość ujawnienia nawet danych szczególnie wrażliwych, gdyby takie znalazły się w treści 
petycji.
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W przypadku osób prawnych i innych podmiotów niebędących osobami fizyczny-
mi stosowna klauzula mogłaby mieć formę „Wyrażam zgodę na ujawnienie danych 
identyfikujących podmiot wnoszący petycję (ewentualnie w interesie którego wniesiono 
petycję) poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej ............................... (nazwa 
podmiotu rozpatrującego petycję) w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjachˮ, po czym pojawiałby się podpis upoważnionego do reprezentacji 
takiego podmiotu – przy czym należy zaznaczyć, że sama zgoda nie ma w tym wypadku 
nic wspólnego z u.o.d.o., a jest oparta wyłącznie na wymogu sformułowanym w u.p. 
Podobnie jak poprzednio brak owej zgody powodować miałby jedynie niezamieszczenie 
informacji dodatkowych obejmujących nazwę podmiotu wnoszącego petycję (ewentual-
nie w interesie którego wniesiono petycję), która i tak będzie najczęściej widoczna w sa-
mej treści petycji – z uwagi na konieczność jego oznaczenia wynikającą z art. 4 ust. 2 
pkt 1 i 2 u.p.

Jedynym racjonalnym wyjściem z przedstawionej sytuacji będzie próba funkcjo-
nalno-systemowego podejścia do problemu zakresu zgody na ujawnienie danych.

Po pierwsze – należy przyjąć, że brak stosownych klauzul będzie powodował ko-
nieczność przynajmniej częściowej anonimizacji petycji (przed umieszczeniem ich ska-
nów w Internecie) w odniesieniu do danych osób fizycznych, co wsparte jest założeniem 
o konieczności respektowania zasad wynikających u.o.d.o. i art. 5 ust. 2 u.d.i.p. Za-
mieszczoną w petycji klauzulę zgody traktować można jako zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w celu ich upublicznienia w Internecie29 (na gruncie u.o.d.o.) i jed-
noczesną rezygnację z zachowania prawa do prywatności (na gruncie u.d.i.p.). Przy 
czym forma owej zgody również powinna przybrać postać pisemną (dla petycji pisem-
nych stanowiąc ich integralną część lub dodatkowy dokument) lub też może zostać wy-
rażona za pomocą środków komunikacji elektronicznej (jeśli sama petycja wpłynęła tą 
drogą, a nie spełnia wymogów pozwalających uznać ją za pisemną w świetle k.p.a.).

Po drugie, w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi, należy za-
znaczyć, że ochrona informacji identyfikujących te podmioty wypływa wyłącznie z re-
guł, jakie można wyprowadzić z u.p. (a nie z zasad u.o.d.o.). Opierając się na jej regula-
cjach (szczególnie art. 4 ust. 3 i art. 8 ust. 1), można wyprowadzić zasadę ochrony nazwy 
podmiotu wnoszącego petycję (lub podmiotu w interesie którego jest ona wnoszona), 
mającą znamiona tajemnicy prawnie chronionej – co na gruncie u.d.i.p. dawać będzie 
podstawę do wyłączenia objętych nią treści z możliwości upublicznienia (na mocy art. 5 
ust. 1 u.d.i.p.). Tajemnicę tę znosić będzie zgoda takiego podmiotu na ujawnienie danych 

29 Na samo przetwarzanie danych osobowych związane z rozpatrzeniem petycji przez jej adresata zgoda 
nie jest konieczna; jest ono bowiem oparte na przepisach prawa, co stanowi przesłankę ujętą w art. 23 
ust. 1 pkt 2 i art. 27 ust. 2 pkt 2 u.o.d.o.
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w Internecie. Wymogi formalne owego oświadczenia będą, takie jak wskazane wyżej, 
przy założeniu, iż czynności wyrażenia zgody dokona osoba umocowana do reprezento-
wania podmiotu. Przyjęcie założenia o ustanowieniu nowego rodzaju tajemnicy prawnie 
chronionej implikuje również konieczność ochrony objętych nią informacji ujawnionych 
w treści petycji. Choć literalnie (art. 8. ust. 1 u.p.) obejmuje jedynie nazwę podmiotu, to 
podejście funkcjonalne wymusza rozszerzenie zakresu ochrony na wszystkie informacje 
pozwalające ustalić ową informację (w szczególności chodzić może o siedzibę, osobę 
reprezentanta, adres do korespondencji, e-mail).

Po trzecie zgoda na ujawnienie danych osobowych, choć wywołuje skutki na grun-
cie u.o.d.o., nie jest regulowana jej przepisami w zakresie formy wyrażenia czy możli-
wości cofnięcia. Pisemność zgody opiera się zatem wyłącznie na przesłankach u.p., co 
pozwala np. na przyjęcie dowolnego mechanizmu elektronicznego potwierdzania zgody 
na ujawnienie danych w przypadku petycji wnoszonych za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej30. Brak możliwości cofnięcia zgody, z uwagi na pominięcie tej operacji 
w u.p., wydaje się konsekwencją szerokiego upublicznienia informacji i znikomą moż-
liwością jej wtórnego włączenia do sfery prywatnej.

Trzeci rodzaj zgody, określony został w art. 5 ust. 2 u.p. i, jak wspomniano wyżej, 
jej udzielenie umożliwia merytoryczne rozpatrzenie petycji. Ujmując rzecz ściślej, pod-
miot, w interesie którego wnoszona jest petycja, objęty został uprawnieniem obejmują-
cym wyrażenie zgody na jej złożenie, a udzielenie owej zgody implikuje możliwość 
dalszego, merytorycznego rozpatrzenia samej petycji. Zgodnie z założeniem przyjętym 
przez ustawodawcę, zgoda ta składana jest w formie pisemnej albo za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej – czyli analogicznie do samej petycji. Jak już wskazano, nie 
musi jednak stanowić jej integralnej części (choć oczywiście może), gdyż wymogiem 
ustawowym jest jedynie jej dołączenie do samej petycji. Zakładając, że petycja podpisy-
wana jest przez wnioskodawcę, to zgoda na jej wniesienie powinna być podpisana przez 
uprawnionego reprezentanta podmiotu, w interesie którego jest ona wnoszona – jak się 
wydaje, w odniesieniu do osób fizycznych, powinny być one wskazane w treści samej 
petycji, więc nie będzie konieczności ich szerszego identyfikowania w samej zgodzie. 
W przypadku innych podmiotów, w treści samej petycji oznaczyć należy wyłącznie taki 
podmiot, zatem jego reprezentant będzie musiał być zidentyfikowany na podstawie da-
nych ujawnionych w zgodzie.

Z punktu widzenia formuły użytej do wyrażenia zgody, musi być ona wystarczają-
co jasna dla adresata petycji. W razie wątpliwości co do istnienia lub zakresu zgody 

30 Można przyjąć, że jeśli podmiot publiczny stworzy mechanizm wnoszenia petycji drogą elektroniczną, 
podobny do tych ustanowionych w zakresie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, to zgoda 
na upublicznienie będzie mogła opierać się na oznaczeniu odpowiedniego pola czy przesłaniu zwrotnej 
informacji z podanego adresu email.
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powinien on skorzystać z możliwości wynikających z art. 5 ust. 3 u.p. Zakładać więc 
można, iż zwłaszcza w przypadku petycji wnoszonych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, może dochodzić do zmiany formatu wiadomości zawierającej zgodę, 
w porównaniu z samą petycją. Zważywszy na obowiązek wnioskodawcy obejmujący 
wskazanie adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej podmiotu, w inte-
resie którego działa, nie jest wykluczone, iż w reakcji na brak dołączonej zgody nastąpi 
wymiana e-maili, a jeden z nich stanowić będzie potwierdzenie istnienia zgody lub samą 
zgodę.

Język6. 

Ostatnim elementem formy petycji wymagającym omówienia jest język, w którym 
się ją sporządza. Bez wątpienia podstawową wskazówkę dotyczącą tego problemu odna-
leźć można w art. 27 Konstytucji RP, wskazującym, iż językiem urzędowym obowiązu-
jącym na terytorium naszego państwa jest język polski. Przepis ten interpretowany musi 
być jednak w sposób gwarantujący nienaruszanie praw mniejszości narodowych wyni-
kających z ratyfikowanych umów międzynarodowych. Co zresztą potwierdza sama usta-
wa zasadnicza w art. 35.

Można przyjąć, iż zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie akceptowane jest sta-
nowisko, że „[...] język polski jest nie tylko językiem działania rządowych i samorządo-
wych organów, urzędów czy instytucji władzy publicznej (administracji), lecz w ogóle 
językiem z zakresu kompetencji tych organów. Odnosi się on zatem zarówno do porozu-
miewania się poszczególnych władz w ich wzajemnych relacjach, jak i komunikowania 
się władzy z obywatelami. Oznacza to, że nakaz stosowania języka polskiego odnosi się 
do wykonywania przez podmioty publiczne wszelkich czynności i innych aktów wład-
czych w ramach wyznaczonych prawem kompetencji, w sprawach interesu publicznego, 
interesu społeczeństwa czy jednostkiˮ31.

Reguła ta umocowana jest również w art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. 
o języku polskim32 (dalej u.j.p.). Zgodnie z tym przepisem zasada wymogu dokonywa-
nia czynności urzędowych w języku polskim dotyczy:

konstytucyjnych organów państwa;1) 
organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, 2) 
w jakim wykonują zadania publiczne;
terenowych organów administracji publicznej;3) 
instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych;4) 

31 M. Trzebiatowski, Zasada wykonywania czynności urzędowych w języku polskim, „Przegląd Legislacyj-
ny” 2011, 1, 68, s. 100.

32 T.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.
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organów, instytucji i urzędów podległych organom wymienionym w pkt 1 i pkt 3, 5) 
powołanych w celu realizacji zadań tych organów, a także organów państwowych 
osób prawnych w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne;
organów samorządu innego niż samorząd terytorialny oraz organów organizacji 6) 
społecznych, zawodowych, spółdzielczych i innych podmiotów wykonujących za-
dania publiczne.
Zważywszy, iż zgodnie z art. 5 ust.	1 u.j.p. podmioty wykonujące zadania publicz-

ne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych 
oraz składają oświadczenia woli w języku polskim (chyba że przepisy szczególne stano-
wią inaczej), a zasadę tę (zgodnie z ust. 2 tego art.) stosuje się odpowiednio do oświad-
czeń woli, podań i innych pism składanych organom, o których mowa w art. 4 u.j.p. 
– należy założyć, iż zakres podmiotów zobligowanych do przyjmowania petycji na 
gruncie u.p. jest zasadniczo zbieżny ze wskazanym powyżej. Art. 4 pkt 6 u.j.p. z pewno-
ścią obejmuje bowiem również organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zada-
nia zlecone z zakresu administracji publicznej (które w art. 2 ust. 1 u.p. wskazane są jako 
potencjalni adresaci petycji), gdyż owe zadania zlecone zawsze są tożsame z zadaniami 
publicznymi. Oznaczać to będzie obowiązek formułowania samych petycji w języku 
polskim.

Z uwagi jednak na daleko idące odformalizowanie pracy podmiotów niebędących 
organami władzy publicznej nie jest wykluczone, że decydować się one będą również na 
przyjmowanie petycji w językach obcych (np. organizacje zajmujące się pomocą dla 
uchodźców, azylantów itd.). W świetle orzecznictwa33 dopuszczalne jest bowiem nie tyl-
ko przyjmowanie dokumentów w języku obcym (nawet przez organy władzy publicznej), 
które ma miejsce już w toku postępowań administracyjnych (a dokumenty owe stanowią 
dowód w sprawie), jeśli są one przetłumaczone na język polski – przyjmuje się oryginał 
i tłumaczenie – ale również dokumentów nietłumaczonych. Przy czym nie jest to obowią-
zek, a jedynie swobodna decyzja podmiotu przyjmującego dokument. W przypadku pod-
jęcia takiego działania na organie prowadzącym postępowanie spoczywa jednak obowią-
zek dokonania tłumaczenia złożonego dokumentu. Podejście takie nie dotyczy jednak 
w zasadzie pism inicjujących postępowania, a jedynie pojawiających się w jego toku. 
Odnosząc tę praktykę do składania petycji, można przypuszczać, że mniej formalny spo-
sób działania NGO-sów będzie skłaniał je również do przyjmowania samych petycji 
w językach obcych – nie mają one jednak takiego obowiązku (a i sama możliwość rodzi 

33 Zob. np.: wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 czerwca 2007 r. I OSK 796/06, wyrok WSA w Gliwicach 
z dnia 28 lutego 2008 r., II SA/Gl 16/08, wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 stycznia 
2009 r., I SA/Go 914/08 i wskazane w nich orzeczenia.
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wątpliwości prawne) – co jednak zmuszać je będzie do dokonania ich tłumaczenia w celu 
realizacji obowiązku publikacji na stronie internetowej treści petycji.

Pamiętać jednak należy o nieco odmiennej sytuacji, jaka dotyczy członków mniej-
szości narodowych czy etnicznych, jaka została ukształtowana na podstawie art. 35 
Konstytucji i ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicz-
nych oraz o języku regionalnym (dalej u.m.n.)34. Art. 9 ust. 1 u.m.n. wskazuje, że „[...] 
przed organami gminy, obok języka urzędowego, może być używany, jako język pomoc-
niczy, język mniejszości [...]ˮ, co bez wątpienia daje możliwość wnoszenia petycji do 
takich organów w konkretnym języku pomocniczym właściwym na terenie gminy. 
Uprawnienie to obejmuje zarówno możliwość zwracania się do organów gminy w języ-
ku pomocniczym w formie pisemnej lub ustnej (oczywiście na gruncie u.p. dotyczy to 
również formy elektronicznej), jak i uzyskiwania, na wyraźny wniosek, odpowiedzi tak-
że w języku pomocniczym w formie pisemnej lub ustne (in fine z art. 9 ust. 3 u.m.n.).

Mamy tu jednak do czynienia z wyjątkiem od zasady stosowania języka polskiego, 
a zatem jego wykładnia nie powinna być prowadzona w kierunku rozszerzenia kręgu 
adresatów petycji o inne podmioty będące potencjalnymi adresatami petycji – nawet 
jeśli działają na terenie takiej gminy. Po stronie wnoszących petycje stosowany dotyczy 
zaś wyłącznie osób fizycznych, a nie innych podmiotów uprawnionych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego „[...] język pomocniczy może być uży-
wany jedynie w gminach, w których liczba mieszkańców gminy należących do mniej-
szości, której język ma być używany jako język pomocniczy, jest nie mniejsza niż 20% 
ogólnej liczby mieszkańców gminy i które zostały wpisane do Urzędowego Rejestru 
Gmin, w których używany jest język pomocniczy [...]ˮ (art. 9 ust. 2 u.m.n.). Rejestr ów 
prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszo-
ści narodowych i etnicznych, a wpisy dokonywane są na podstawie wniosku rady gmi-
ny35. Zasięg terytorialny stosowania wyjątku jest relatywnie niewielki, gdyż obecnie 
w rejestrze figurują jedynie 33 gminy. Można w nich, jako pomocniczym, posługiwać 
się językiem: niemieckim (22 gminy), białoruskim (5 gmin), kaszubskim (5 gmin), li-
tewskim (1 gmina).

Choć na gruncie art. 9 ust. 3 u.m.n. możliwość używania języka pomocniczego wy-
daje się dotyczyć osób należących do mniejszości, to jednak w świetle art. 4 ust. 1 i 3 
u.m.n. prawo to de facto przysługuje każdej osobie fizycznej wnoszącej petycję. Dzieje się 
tak z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 4 ust. 3 u.m.n. nikt „[...] nie może być obowiązany do 

34 T.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 573.
35 Szczegóły wpisu i prowadzenia rejestru określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język 
pomocniczy, Dz. U z 2005 r., Nr 102, poz. 856 – lista gmin znajdujących się w rejestrze dostępna jest na 
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/ [dostęp 30.07.2015].

http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/
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udowodnienia własnej przynależności do danej mniejszościˮ, a ponadto każda „[...] osoba 
należąca do mniejszości ma prawo do swobodnej decyzji o traktowaniu jej jako osoby 
należącej bądź też nienależącej do mniejszości [...]ˮ (art. 4 ust. 1 u.m.n.).

Biorąc pod uwagę obowiązek publikacji petycji na stronie internetowej i obowią-
zek dokonywania czynności w języku polskim, na adresacie petycji (tu wyłącznie orga-
nach gminy) będzie spoczywał obowiązek opublikowania, obok oryginału petycji w ję-
zyku pomocniczym, również treści tego dokumentu przetłumaczonej na język polski 
– nie ma natomiast podstaw do żądania od wnoszącego petycję dołączania do niej jakie-
gokolwiek tłumaczenia, gdyż byłoby to ewidentnie sprzeczne z ratio legis u.m.n.

Podsumowanie7. 

Reasumując wątki poruszone w poprzednich punktach, należy podkreślić daleko 
idącą powściągliwość ustawodawcy w zakresie określenia formy petycji. Nie ustanowił 
on żadnego obowiązującego jej wzoru, a lakonicznie opisany sposób wnoszenia nie daje 
możliwości wyprowadzenia sztywnych reguł dotyczących tego etapu realizacji prawa 
petycji. Dotyczy to zwłaszcza tych składanych za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej.

Wyłaniający się z analizy zarówno przepisów prawa bezpośrednio dotyczących 
petycji, jak i odpowiednio stosowanych przepisów k.p.a. (i innych aktów, do których 
sięgnąć należy w kontekście jego prawidłowej interpretacji) obraz formalnych warun-
ków stawianych petycji pozwala stwierdzić, że jest to zazwyczaj dokument posiadający 
określoną przepisami u.p. treść36, podpisany przez wnoszącego, który w pewnych sytu-
acjach może wymagać dołączenia dodatkowych dokumentów, np. różnych zgód. 
W przypadku wniesienia petycji za pomocą środków komunikacji elektronicznej ten 
skromny katalog przesłanek formalnych ulega dalszemu zawężeniu, bowiem podpis 
wnoszącego nie stanowi już elementu obligatoryjnego (dochodzi wprawdzie obowiązek 
podania adresu e-mail – jak jednak wskazują powołane wcześniej argumenty, nie może 
być on traktowany obligatoryjnie), a użycie różnych form podpisów elektronicznych jest 
wyłącznie fakultatywne. Użyty do wniesienia petycji elektronicznej format zależy od 
składającego ją – choć bez wątpienia powinien stwarzać adresatowi możliwość zapo-
znania się z jej treścią.

Petycja powinna być generalnie wnoszona w języku polskim, choć jego przedsta-
wienie nie zawsze zostanie odzwierciedlone przy wykorzystaniu powszechnie używane-
go alfabetu. Jest to czynność wolna od opłat i spełnienia innych warunków formalnych.

36 Zawiera ona sformalizowane elementy dotyczące wskazania: wnoszącego/ych petycję, ewentualnie pod-
miotu, w interesie którego jest ona wnoszona, ich miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu do kore-
spondencji i adresata petycji, oraz element niesformalizowany, czyli wskazanie przedmiotu petycji.
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Postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia petycji

Wstępna analiza petycji (uzupełnienie petycji)1. 

Na gruncie omawianych przepisów ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach1 (da-
lej jako: u.p.) podstawowym obowiązkiem organu władzy publicznej lub organizacji 
(instytucji) społecznej jest ocena złożonego dokumentu (lub kilku powiązanych ze sobą 
dokumentów; zob. dalsze uwagi na temat formy i sposobu wniesienia petycji) według 
następującej chronologii:

adresat pisma bada, czy zawarta w nim treść jest petycją, czy też stanowi skargę, 1) 
wniosek (rozpoznawane w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę-
powania administracyjnego2, dalej jako k.p.a., lub przepisów art. 41a-41e ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych3, dalej jako p.u.s.p.), 
wniosek o udostępnienie informacji publicznej (zob. art. 10 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej4, dalej jako u.d.i.p.) 
lub inne pismo wszczynające postępowanie administracyjne (albo sądowe) w spra-
wie indywidualnej (zgodnie z zasadą falsa demonstratio non nocet zawartą art. 3 
u.p. wzorowaną na art. 222 k.p.a.);
w przypadku zakwalifikowania wniesionego dokumentu do kategorii petycji adresat 2) 
bada swą właściwość do rozpatrzenia petycji (art. 6 u.p.) i podejmuje decyzję o:

przekazaniu petycji w całości zgodnie z właściwością alboa) 
wyodrębnieniu zakresu żądania wedle własnej właściwości rzeczowej i miej-b) 
scowej, i przekazaniu pozostałej części żądania zgodnie z właściwością,

jako podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji przystępuje do oceny wymogów for-3) 
malnych (art. 7. ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 u.p.) i w zależności od reakcji 
wnoszącego petycję na wezwanie do uzupełnienia braków pozostawia ją bez rozpa-
trzenia albo kieruje do rozpatrzenia w trybie art. 10-13 u.p.; zob. także dalsze uwagi 
na temat podmiotu właściwego do wykonania dyspozycji art. 7 ust. 1 u.p.;

1 Dz.U. z 2014 r., poz. 1195.
2 Dz.U. z 2013 r., poz. 267 – tekst jednolity.
3 Dz.U. z 2015 r., poz. 133 – tekst jednolity ze zm.
4 Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.
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Powyższy model postępowania opiera się na założeniu, że pierwszym i podstawo-
wym warunkiem zastosowania przepisów omawianej ustawy jest stwierdzenie, że mamy 
do czynienia z petycją. Jeśli pismo wniesione do potencjalnego adresata petycji zostało 
tak nazwane, lecz jego treść jest całkowicie niezrozumiała, nieczytelna, nie zawiera mi-
nimalnych, koniecznych elementów merytorycznych koniecznych do uznania za petycję, 
to ustawa znajduje zastosowanie w szczątkowym, proceduralnym zakresie (art. 3 u.p.). 
W zależności od efektu końcowego wyjaśnień na okoliczność zamierzonej zawartości 
„pisma” (art. 3 i art. 15 u.p. w zw. z art. 63 § 1 i 2 k.p.a.), kieruje się owo pismo do roz-
poznania we właściwym trybie. Przeniesienie do u.p. zasady znanej na gruncie dotych-
czasowego trybu skargowego i wnioskowego (art. 3 u.p.) świadczy o czytelnej preferen-
cji ustawodawcy, aby nie przesądzać o charakterze pisma tylko wedle formy, nazwy (być 
może niefortunnie wybranej przez wnoszącego domniemaną petycję). Tej sytuacji nie 
należy mylić z petycją posiadającą braki formalne, o których mowa w art. 4 ust. 2 u.p., 
ponieważ przepis ten znajduje zastosowanie, gdy wnoszący petycję oraz jej adresat nie 
mają już wątpliwości co do charakteru pisma i procedowania w trybie u.p. Z tego samego 
powodu z dużym dystansem podchodzę do rozumienia „subsydiarności” petycji oraz 
proceduralnych przykładów zaprezentowanych przez Sabinę Grabowską i Piotra Kapu-
stę (zob. wcześniejsze rozważania ww. Autorów umieszczone w rozdziale I pt. Pojęcie 
i charakter prawa petycji). Wynika to prawdopodobnie z pomylenia pojęcia subsydiar-
ności zawłaszczonego przez język potoczny (od fr. subsidier – udzielać subsydium, 
wspierać, wspomagać) ze swoistym znaczeniem występującym w języku prawniczym, 
tzw. zasadą subsydiarności w postępowaniach zmierzających do ochrony praw jednostki. 
Tytułem przykładu: zasada subsydiarności skargi konstytucyjnej oznacza, że skarga kon-
stytucyjna (art. 79 Konstytucji RP) jest szczególnym środkiem ochrony konstytucyjnych 
praw, którym można się posłużyć dopiero wtedy, gdy skarżący wykorzysta inne środki 
przysługujące mu na mocy Konstytucji i ustaw5. W mojej ocenie powołane przez ww. 
Autorów przykłady z procedury administracyjnej lub cywilnej nie zawierają żadnej za-
sady subsydiarności, lecz co najwyżej dyrektywy preferencji przy wykładni nazw i treści 
dokumentów prywatnych. Przykład art. 130 § 1 zd. drugie ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego6 uznaję za szczególnie niefortunny, ponieważ 
chodzi w nim o oczywiste, mylne oznaczenia i równie oczywiste niedokładności, które 
nie wpływają na możliwość wywołania właściwych skutków pisma procesowego. For-
malizm postępowania cywilnego ma jednak swoje wyraźne granice i nie można przyj-
mować, że np. mylnym oznaczeniem pisma procesowego jest wniesienie pisma w formie 

5 Zob. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.XI.1998 r. (Ts 97/98), opubl. w bazie orzeczeń 
pod adresem www.trybunal.gov.pl.

6 Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.

www.trybunal.gov.pl
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skargi kasacyjnej zamiast w formie zażalenia7. Należy stanowczo podkreślić, że zasada 
subsydiarności prawa petycji rozumiana jako nakaz „wyczerpania” innych środków 
ochrony nie istnieje. Nie powinna być również wprowadzana, o ile – zgodnie z dyrekty-
wami art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – nie ujawni się ewidentny, negatywny wpływ petycji 
na sferę wartości, interesów objętych równoległym środkiem ochrony wolności i praw 
jednostki (np. na prawo do sądu; por. art. 41 § 2 zdanie pierwsze p.u.s.p.). Nie ma rów-
nież podstaw do wywodzenia zasady subsydiarności petycji z art. 63 Konstytucji RP.

Ustalenie, co jest petycją, a co jej nie stanowi, podkreśla rangę i wymóg znajomości 
przepisów Konstytucji RP, a także dyskusji toczącej się w doktrynie prawa konstytucyj-
nego i administracyjnego. Przykłady zawarte w art. 2 ust. 3 nie wyczerpują przedmiotu 
petycji. Nie dokonując repetycji uwag poczynionych na łamach niniejszej publikacji, 
należy zwrócić uwagę, że petycja może mieć retrospektywny i prospektywny charakter. 
Mimo pewnych głosów krytycznych8, wymienienie petycji jako pierwszej, poprzedzają-
cej skargi i wnioski, świadczy o chęci jej oddzielenia od pozostałych form komunikacji 
z władzą publiczną (skargi i wnioski). Może zatem dotyczyć wydarzeń przeszłych (co 
zbliża ją do skargi utożsamianej z „krytyką zjawisk”9), ale wyrażać oczekiwania na przy-
szłość (chęć zmiany, reformy) zarówno co do rozstrzygnięcia jednego, konkretnego za-
gadnienia, jak i obrania modelu rozstrzygania jakiejś grupy spraw. Na gruncie prawa 
petycji możliwe jest też sformułowanie żądania udzielenia, ujawnienia informacji 
(o szerszym zakresie niż udostępnienie zmaterializowanej informacji o sprawach pu-
blicznych w trybie u.d.i.p.), wyjaśnienia pewnych zjawisk lub motywów, jakimi kiero-
wał się podmiot rozpatrujący petycję, podejmując daną decyzję (w potocznym tego sło-
wa znaczeniu). Petycja może też dostarczać informacji, np. oceny, twierdzenia o faktach, 
wiedzę specjalistyczną, niezbędne lub pomocne (w ocenie wnoszącego petycję) dla roz-
strzyganej sprawy aktualnej lub w przyszłości (np. opinie wnoszone przed podmiot dzia-
łający jako amicus curiae; zob. również wcześniejsze rozważania M. Jabłońskiego na 
temat funkcji artykulacyjnej petycji w artykule pt. Prawo dostępu do informacji publicz-
nej a prawo petycji umieszczonym w niniejszym rozdziale). Niewątpliwie nakładanie się 
petycji na dotychczasowe rozumienie wniosków będzie rodzić trudności praktyczne, po-
nieważ skłonność nauki prawa konstytucyjnego do akcentowania celowego różnicowa-
nia desygnatów petycji, skarg i wniosków (argumentum a rubrica z art. 63 Konstytucji 
RP) jest deprecjonowana poglądem nauki prawa administracyjnego, iż „petycja będzie 

7 Zob. M. Jędrzejewska, K. Weitz, teza 5 i 6 w komentarzu do art. 130 kodeksu postępowania cywilnego, 
[w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, tom. 1, 
pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2009, s. 414.

8 E. Wójcicka, Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015, s. 28.
9 B. Banaszak, Uwaga nr 4 w komentarzu do art. 63 Konstytucji RP, [w:] B. Banaszak, Konstytucja Rze-

czypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 324.
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miała bardziej solenną formę niż skarga lub wniosek, ale nie będzie się od nich różniła 
treścią”10. Czas pokaże, czy owa solenność petycji ogranicza się wyłącznie do formy 
wypowiedzi, czy też dotyka również meritum petycji, rezerwując ją dla spraw o więk-
szym ciężarze gatunkowym.

Artykuł 3 ustawy przewiduje, że w przypadkach wątpliwych priorytetowe znacze-
nie ma analiza treści dokumentu, dlatego branie pod uwagę okoliczności zewnętrznych 
(niewynikających z treści dokumentu) i towarzyszących jego wniesieniu (publiczne 
oświadczenia nadawcy pisma, kampania społeczna towarzysząca petycji) może nastąpić 
tylko wówczas, gdy treść dokumentu nie rozstrzyga wątpliwości co do jego charakteru. 
Rozstrzygnięcie ewentualnych wątpliwości powinno być usuwane przez wezwanie 
nadawcy pisma do sprecyzowania żądania, z podaniem, które elementy domniemanej 
petycji rodzą wątpliwości adresata, oraz z wyjaśnieniem, jakież to konsekwencje proce-
duralne wiążą się z kwalifikacją pisma do kategorii petycji, skarg, wniosków (z powoła-
niem się na art. 3 i 15 u.p. w związku z art. 7–9, 63 k.p.a.)11. Mimo braku w ustawie 
odpowiednika art. 233 k.p.a., nie należy wykluczać zjawiska „nominalnych” petycji, 
które w swej istocie będą żądaniem wszczęcia postępowania w sprawie indywidualnej. 
Jeśli zaś sprawa administracyjna podjęta w rzekomej petycji nie była i nie jest przedmio-
tem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została 
złożona przez stronę (art. 28 k.p.a.). Jeżeli zaś pismo pochodzi od innej osoby, może 
spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu (art. 61 § 1 k.p.a.), 
chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony (por. art. 61 § 2 
k.p.a.).

10 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, 
Warszawa 2007, s. 588. Brak szczegółowego odniesienia do treści i trybu rozpatrywania petycji pokazu-
je, że w praktyce doszło do swego rodzaju zawłaszczenia znaczenia petycji przez dotychczasowe rozu-
mienie wniosków i skarg. Być może, tłumaczy to niechęć do odrębnej regulacji ustawowej, którą otwar-
cie uznawano za zbyteczną. Takie stanowisko pojawiło się m.in. na posiedzeniu Podkomisji 
nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o petycjach (druk nr 2135) w dniu 7 maja 
2014 r. Już w momencie otwarcia dyskusji nad projektem poseł Barbara Bubula (PiS) zapowiedziała, że 
zarekomenduje swojemu klubowi inkorporację zasad i trybu rozpatrywania petycji przez włączenie do 
k.p.a., zamiast „dość populistycznego tworzenia nowej ustawy” i doprowadzania do „inflacji prawa”. 
Zbliżone poglądy – zarzucające w gruncie rzeczy brak wartości dodanej do istniejącej kodeksowej regu-
lacji skarg i wniosków – przedstawili Minister Finansów (pismo Ministra Finansów z dnia 28 lutego 
2013 r., znak PR/310/210/MXA/MTS/13?2353 RWPD/RD-13864) oraz Prezes Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego (pismo Prezesa NSA z dnia 26 lutego 2013 r., znak BO-60-4/13) w pismach kierowanych 
do senackiej Komisji Ustawodawczej.

11 7 maja 2014 r. w trakcie prac sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu 
ustawy o petycjach (druk nr 2135 Sejmu VII kadencji) wyrażano obawę, że wątpliwości co do treści 
mogą prowokować adresatów do kierowania pism właściwych dla trybów skargowo-wnioskowych do 
rozpoznania w trybie u.p., ponieważ przewiduje dłuższe terminy na załatwienie sprawy (zob. art. 6 i 10 
u.p.) niż ogólna procedura administracyjna (art. 237 §1 k.p.a. przewiduje, że skargę rozpoznaje się bez 
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca; na mocy art. 244 k.p.a. przepis ten stosuje się 
wprost do wniosków).
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Omawiana ustawa nie przewiduje żadnych unormowań w zakresie form, sposobów 
ekspresji, które można uznać za treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane 
za obelżywe. Ich umieszczenie w petycji nie wyłącza odpowiedzialności cywilnej12 lub 
karnej, ale nie powiązano z tym swoistej sankcji proceduralnej w postaci pozostawienia 
bez rozpatrzenia. Można traktować to jako świadomy zabieg ustawodawcy, który do-
strzegł w prawie petycji m.in. kolejny wyraz swobody rozpowszechniania informacji 
(zob. art. 54 Konstytucji RP), ekspresji poglądów, ocen, czasami przepełnionych bezrad-
nością, frustracją, a przez to dość przerysowanych i krytycznych. Jednocześnie ustawo-
dawca – świadomy zjawiska kolokwialnie zwanego pieniactwem13 – odstąpił od rozwią-
zania znanego z art. 41 a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych14.

W doktrynie prawa administracyjnej przyjmuje się, że organ administracji publicz-
nej nie jest uprawniony do precyzowania treści żądania, ponieważ mogłoby to prowa-
dzić do niedopuszczalnej zmiany kwalifikacji prawnej żądania, wbrew intencjom osoby 
wnoszącej podanie (żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie, etc.)15. Natomiast kon-
sekwentnie powtarza się, że adresat niejasnego żądania powinien udzielić wnoszącemu 
podanie niezbędnych wskazówek i wyjaśnień w tym zakresie16.

Uzupełnienie petycji w trybie art. 7 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 3 lub 4 lub art. 5 ust. 1 
i 2 u.p. może nastąpić tylko i wyłącznie przez podmiot właściwy do rozpoznania petycji, 
którego nie należy mylić z adresatem petycji. Pojęcia te wyraźnie rozróżniono w art. 6 
ust. 1 u.p. Inaczej mówiąc: uruchomienie tego postępowania jest możliwe, tylko wów-
czas, gdy przeanalizowano już petycję pod kątem merytorycznym i uznano, że jej za-
wartość koresponduje z kompetencjami podmiotu wskazanego jako adresat. Adresat 
petycji, który stwierdził, że petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu 
przez różne podmioty, rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz 
przekazuje ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni do pozostałych 

12 Ciekawy, instrukcyjny wywód dot. przesłanek cywilnoprawnej odpowiedzialności za prawo krytyki, pe-
tycji, skargi lub wniosku znajduje się w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14.05.2009 r. 
(I CSK 440/08), opubl. w bazie orzeczeń Sądu Najwyższego www.sn.pl [dostęp: 27.09.2015 r.]

13 Zob. uzasadnienie senackiego projektu ustawy o petycjach z dnia 18 grudnia 2013 r., druk sejmowy 
nr 2135 (VII kadencja), s. 6.

14 Dz. U. z 2015 r., poz. 133 – tekst jednolity ze zm.
15 A. Wróbel, Teza nr 5 w komentarzu do art. 63 k.p.a., [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, op. cit. z powoła-

niem na wyrok NSA w Krakowie z dnia 23 kwietnia 1993 r., SA/Kr 2342/92: „O tym, jaki charakter ma 
mieć pismo wniesione przez stronę w postępowaniu administracyjnym decyduje ostatecznie strona, a nie 
organ administracyjny, do którego strona pismo to skierowała. W razie wątpliwości, organ administracyj-
ny mając na względzie postanowienia art. 7–9 k.p.a., winien zapytać stronę o wyrażenie swego stanowi-
ska”. Podobnie należy postępować w przypadku niejasnych pism dotyczących udostępnienia informacji 
publicznej, zob. M. Bernaczyk, Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2015, 
s. 446–449.

16 Ibidem.

www.sn.pl
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właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym jednocześnie podmiot wnoszący petycję. 
W tym zakresie adresat petycji nie wydaje żadnego zaskarżalnego postanowienia o prze-
kazaniu, a legalność tej czynności może być weryfikowana co najwyżej w ramach sądo-
wej kontroli potencjalnej bezczynności w przedmiocie rozpatrzenia petycji.

Ustawa pozwala podzielić wymogi formalne petycji na tzw. wady usuwalne i nie-
usuwalne w toku postępowania wywołanego wniesieniem petycji. Do nieusuwalnych 
wad petycji nakazujących pozostawienie jej bez rozpatrzenia (art. 7 ust. 1 u.p.) ustawo-
dawca zaliczył:

brak oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję (art. 4 ust. 2 pkt 1 zd. 1 u.p. a) 
a contrario);
brak oznaczenia z osobna każdego z podmiotów wnoszących petycję, jeżeli b) 
podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, a także brak oznaczenia 
osoby reprezentującą (grupowy) podmiot wnoszący petycję (art. 4 ust. 2 pkt 1 
zd. 2 u.p. a contrario),
niewskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego pety-c) 
cję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest 
grupa podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych 
niebędących osobą prawną); w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania 
lub siedzibę każdego z tych podmiotów (zob. art. 4 ust. 2 pkt 2 u.p.).

Ocena tych braków ma charakter czysto formalny. Jakakolwiek wiedza własna (no-
toryjna, z urzędu) organów władzy publicznej o podmiocie faktycznie wnoszącym pety-
cję lub jego miejscu zamieszkania (siedzibie) nie ma znaczenia, dlatego podmiot wno-
szącego petycję (zwłaszcza w przypadku reprezentacji grupowej i zaangażowania dużej 
liczby sygnatariuszy) jest zadbanie o szczególną precyzję w tym zakresie. Trudno mi 
przyjąć, że przepisy u.p. pozwalają na traktowanie kwestii ww. braków jako nieuregulo-
wanej i posiłkowe zastosowanie art. 64 k.p.a.

Ustawa przewiduje usuwalne braki, do których należą:
złożenie petycji w inny sposób aniżeli pisemnie albo za pomocą środków komu-a) 
nikacji elektronicznej (np. wygłoszenie w siedzibie adresata petycji, wezwanie 
za pomocą środków masowego przekazu, telefonicznie) (art. 4 ust. 1 u.p. a con-
trario);
brak oznaczenia adresata petycji (art. 4 ust. 2 pkt 3 u.p. b) a contrario);
niewskazanie przedmiotu petycji (art. 4 ust. 2 pkt 4 u.p. c) a contrario);
imię i nazwisko albo nazwa, miejsce zamieszkania albo siedziba oraz adres do d) 
korespondencji lub adres poczty elektronicznej podmiotu trzeciego, w interesie 
którego wnoszona jest petycja (art. 5 ust. 1 u.p. a contrario);
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zgoda podmiotu trzeciego na złożenie w jego interesie petycji w formie pisem-e) 
nej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 5 ust. 2 u.p. a con-
trario).

Wymienione braki uzupełnia się lub wyjaśnia na wezwanie organu w terminie 14 
dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 
(art. 7 ust. in fine u.p.). Koniecznym elementem wezwania jest pouczenie o skutkach bra-
ku uzupełnienia lub wyjaśnienia petycji w ustawowym terminie. Jego brak nie może ob-
ciążać podmiotu wnoszącego petycję i stanowi podstawę do wniesienia wniosku o przy-
wrócenie terminu na uzupełnienia braków lub wyjaśnienie petycji (art. 15 u.p. w zw. 
z art. 58 k.p.a.). Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od 
dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy 
dopełnić czynności, dla której określony był termin, tzn. uzupełnić lub wyjaśnić petycję 
w zakresie oznaczonym wezwaniem podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Pewne wątpliwości może rodzić użycie w art. 7 ust. 2 (obok sformułowania „uzu-
pełnić”) słowa „wyjaśnić”. Dwa różne pojęcia stosowane konsekwentnie w języku praw-
nym uzyskują odrębne znaczenie i podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji powinien 
konsekwentnie używać tych pojęć w wezwaniach kierowanych do podmiotu wnoszące-
go petycję. „Uzupełnienie” jest taką formą działania podmiotu wnoszącego petycję, któ-
ra polega na dodaniu do wniesionej petycji minimalnych, koniecznych elementów, które 
nie istniały w momencie wniesienia petycji do właściwego podmiotu. Z kolei „wyjaśnie-
nie” dotyczy wyłącznie istniejących elementów petycji, których treść wywołuje wątpli-
wości interpretacyjne u przeciętnego odbiorcy. Polskie prawo nie posiada reguł wykład-
ni dokumentów i innej korespondencji prywatnej, dlatego uwzględniając wolnościowy 
aspekt petycji (będącej wszakże formą ekspresji własnych poglądów) należy nadawać jej 
znaczenie zgodne przede wszystkim z intencją wnoszącego petycję. Granica między 
uzupełnieniem petycji a jej wyjaśnieniem może być jednak płynna. Jeśli wnoszący pety-
cję lakonicznie domaga się np. „poprawy sytuacji”, „podjęcia działań” itp. przy dość 
powszechnej wiedzy na temat różnych metod do wyboru i niemniej zróżnicowanych re-
zultatów, lecz nie wskazuje oczekiwanego sposobu, alternatyw, to w naturalny sposób 
tworzy się wątpliwość: czy celowo nie wskazano przedmiotu, sposobu załatwiania spra-
wy, czy też wynika to z nieumiejętnego posługiwania się własnym uprawnieniem (brak 
wskazania przedmiotu petycji, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 4 u.p.)? Przykładowa 
ogólność petycji może świadczyć o pomyłce, o zamierzonych paternalistycznych ocze-
kiwaniach podmiotu wnoszącego petycję w stosunku do władzy publicznej albo też chę-
ci zamanifestowania obecności wnoszącego petycję w przestrzeni publicznej (np. wyko-
rzystanie prawa petycji jako elementu autokreacji swego wizerunku lub lobbying 
społeczny). W ocenie autora, w takiej sytuacji można zwrócić się jednocześnie o np. 
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„uzupełnienie (wskazanie proponowanych metod działania) lub wyjaśnienie, czy sposo-
by działania pozostawia się w sferze uznania podmiotu rozpatrującego petycję”. Prawo 
nie zabrania zaproponowania wnoszącemu sposobów uzupełnienia lub wyjaśnienia pe-
tycji, pod warunkiem, że zostanie pouczony, iż sugestia wzywającego ma jedynie przy-
kładowy charakter. Użycie funktora „lub” nie zabrania, a wręcz pozwala na zastosowa-
nie alternatywnej formuły w wezwaniu. Godne uwagi jest również to, że art. 7 ust. 2 u.p. 
odwołuje się do petycji (a nie jakiegokolwiek, niezakwalifikowanego prawnie „pisma”), 
a zatem adresat normy nie ma już wątpliwości, że wniesiony dokument jest petycją, na-
tomiast problemem pozostają jej elementy szczegółowe.

Czternastodniowy termin na uzupełnienie petycji uważa się za zachowany, jeżeli 
przed jego upływem pismo zostało:

nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 1) 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe17;
złożone w polskim urzędzie konsularnym;2) 
złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;3) 
złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;4) 
złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego (art. 15 5) 
w zw. 57 § 5 punkt 2-6 k.p.a.).
W ocenie autora, petycję można również uzupełnić lub wyjaśnić za pomocą środ-

ków komunikacji elektronicznej, przy założeniu, że bezpieczny podpis elektroniczny 
weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu pozostaje elementem fakulta-
tywnym uzupełnienia lub wyjaśnienia, zaś elementem koniecznym jest wskazanie adre-
su poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję (argumentum a maiori ad minus 
z art. 4 ust. 5 u.p.). Praktycznym problemem dla wnoszących petycję jest brak regulacji 
dotyczących fikcji prawnej zachowania terminu, a to powoduje, że sprawę należy uznać 
za nieuregulowaną w ustawie (art. 15 u.p.), i przez to rozstrzyganą na gruncie k.p.a. 
Przepis art. 57 § 5 pkt 1 k.p.a. pozwala na zachowanie terminu w przypadku wnoszenia 
uzupełnienia lub wyjaśnienia petycji wysłanego w formie dokumentu elektronicznego, 
jednak pod warunkiem, że nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru. W prak-
tyce ten ostatni wymóg oznacza dla podmiotu wnoszącego petycję konieczność skorzy-
stania z konta na platformie ePUAP, która automatycznie generuje urzędowe potwier-
dzenie odbioru równoznaczne z urzędowym potwierdzeniem przedłożenia (zob. art. 63 
§ 4–5 k.p.a.).

Nieuzupełnienie lub niewyjaśnienie petycji w zakreślonym terminie spowoduje 
pozostawienie jej bez rozpatrzenia. Do obliczania dnia upływu biegu terminu na uzu-
pełnienie lub wyjaśnienie petycji stosuje się art. 57 § 1 k.p.a. Ustawa nie przewiduje 

17 Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 ze zm.
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obowiązku poinformowania o pozostawieniu bez rozpatrzenia ze względu na upływ 
czternastodniowego terminu, ponieważ o tej okoliczności poucza się w wezwaniu spo-
rządzanym na podstawie art. 7 ust. 2 u.p. (por. art. 12 ust. 2 u.p.). Pozostawienie bez 
rozpatrzenia nie wymaga jakiejkolwiek formy prawnej (decyzji lub postanowienia). Jest 
to czynność materialno-techniczna, co nie wyklucza poddania jej kontroli w ramach 
środków przewidzianych przez prawo do przeciwdziałania nieterminowemu załatwie-
niu sprawy18.

Obowiązek informowania nie występuje również w przypadku braków nieusuwal-
nych, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p. (co poniekąd jest zrozumiałe, ze względu na 
brak możliwości kontaktu z podmiotem wnoszącym petycję lub też brak możliwości 
przypisania mu odpowiedzialności za treść petycji). Zwracam uwagę na kategoryczność 
nakazu pozostawienia bez rozpatrzenia petycji obarczonej wadami nieusuwalnymi, 
o których mowa w art. 4 ust. 2 punkt 1 i 2 u.p. Niestety, ustawodawca nie wyjaśnił, któ-
ry podmiot (adresat petycji niewłaściwy do jej rozpatrzenia czy podmiot właściwy do jej 
rozpatrzenia?) jest uprawniony do pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Artykuł 7 
ust. 1 u.p. milczy na ten temat. Przychylam się do wniosku, że powinien czynić to adre-
sat petycji będący jednocześnie podmiotem właściwym do jej rozpatrzenia. Korespon-
dowałoby to z zasadą wyrażoną w art. 7 ust. 2 u.p., który dość precyzyjnie przyznał 
kompetencję do sanowania wadliwej petycji podmiotom właściwym rzeczowo, a nie 
nominalnym adresatom petycji (por. art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2 u.p.). Moją wątpliwość 
wywołuje jednak odejście od tej zasady w art. 5 ust. 3 u.p. Posłużono się tam sformuło-
waniem „adresat petycji” bez dookreślenia go jako podmiotu właściwego rzeczowo do 
rozpatrzenia petycji. Równie dobrze można bronić innego poglądu: adresat petycji (nie-
właściwy do jej rozpatrzenia) nie musi poświęcać swego czasu i środków publicznych 
na przekazanie petycji obarczonej wadami nieusuwalnymi wg właściwości. Adresat pe-
tycji stosuje wówczas art. 7 ust 1 u.p. z pominięciem art. 6 ust. 1 i 2 u.p., ponieważ wady 
nieusuwalne (art. 4 ust. 2 punkt 1 lub 2 u.p.) są na tyle oczywiste, że ich stwierdzenie nie 
wymaga odniesienia do wiedzy oraz sfery kompetencji podmiotu właściwego. Należy 
zwrócić uwagę, że część wad nieusuwalnych (np. brak adresu do korespondencji) spo-
woduje niemożność wykonania dyspozycji art. 6 ust. 1 u.p. in fine.

18 Wyrok NSA z dnia 8 maja 2013 r. (II OSK 2954/12), opubl. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Admi-
nistracyjnych.
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Rozpatrywanie petycji2. 

Procedura i terminy rozpatrzenia petycji2.1. 
Wniesienie petycji wolnej od braków albo pisma uzupełniającego lub wyjaśniają-

cego petycję (zob. art. 10 ust. 2 u.p.) rozpoczyna bieg trzymiesięcznego terminu na roz-
patrzenie petycji, przy czym termin ten ma charakter instrukcyjny i jego upływ nie po-
woduje utraty kompetencji do załatwienia sprawy, a tym bardziej – ze względu na istotę 
petycji – nie powoduje dewolucji uprawnienia do rozpatrzenia petycji na organ wyższe-
go stopnia (o ile w danym układzie instytucjonalnym takowy w ogóle występuje). Do 
obliczania biegu terminu stosuje się art. 57 § 3 k.p.a., zgodnie z którym terminy określo-
ne w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada 
początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – 
w ostatnim dniu tego miesiąca. Upływ terminu (przy jednoczesnym braku przedłużenia 
terminu w trybie art. 10 ust. 3 u.p.), powoduje, że podmiot właściwy do rozpatrzenia 
petycji pozostaje w bezczynności.

Ustawa nie przewiduje możliwości „zawieszenia” rozpatrywania petycji, a przez to 
zawieszenia biegu trzymiesięcznego terminu, przyjmując jedynie konstrukcję „przedłu-
żenia terminu rozpatrzenia petycji” ze względu na okoliczności niezależne od podmiotu 
rozpatrującego, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy liczonych od upływu terminu pod-
stawowego (art. 10 ust. 1 u.p.). W pesymistycznym rozwoju wydarzeń, petycję uznaje 
się za rozpatrzoną zgodnie z prawem, jeśli dokonano tego przed upływem sześciu mie-
sięcy od dnia rozpoczęcia biegu (wpływ petycji pozbawionej wad do podmiotu upraw-
nionego do jej rozpatrzenia). Ustawodawca nie przewidział żadnych mechanizmów za-
pobiegających merytorycznej dezaktualizacji petycji, w związku z tym nie powinny 
zaskakiwać sytuacje, w której petycje wnoszone jako treść ściśle prospektywna będą 
odnosić się do wydarzeń rozstrzygniętych siłą faktów. Pewnym mechanizmem zabezpie-
czającym jest zakaz powoływania okoliczności innych niż „niezależne od podmiotu roz-
patrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie 3 miesięcy od 
dnia jej złożenia” (art. 10 ust. 3 w zw. z art. 10 ust. 1 u.p.). W szczególności niedopusz-
czalne będzie powoływanie się na okoliczności o charakterze ściśle wewnętrznym, orga-
nizacyjnym (np. urlopy, choroba pracownika)19, ale nie można wykluczyć powoływania 

19 Por. następujące stanowisko WSA w Lublinie z dnia 24 lutego 2015 r. (II SAB/Lu 30/15): „[...] znacz-
nego przekroczenia terminu rozpoznania wniosku nie usprawiedliwia sytuacja osobista pracownika 
zajmującego się sprawami objętymi wnioskiem. Jedną z zasadniczych cech administracji publicznej 
jest bowiem jej ciągłość i stabilność, zapewniające codzienne, nieprzerwane funkcjonowanie państwa. 
Oznacza to, że administracja jako system działa nieprzerwanie i na bieżąco załatwia sprawy jednostek 
bez względu na zmiany kadrowe w danym organie. Odstępstwa od tej zasady mogą być wprowadzone 
jedynie w drodze ustawy i mają miejsce w stanach nadzwyczajnych. Innymi słowy, podstawowym za-
daniem burmistrza jako reprezentanta podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, a jednocze-
śnie zwierzchnika służbowego pracowników urzędu miasta jest takie zorganizowanie pracy w tym 
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się na konieczność zasięgnięcia dodatkowych informacji, uzyskania wyjaśnień od pod-
miotów trzecich lub podległych organizacyjnie20.

Precyzyjne uregulowanie zdarzenia otwierającego bieg terminu (art. 10 ust. 2 u.p.) 
może świadczyć o tym, że intencją ustawodawcy było stworzenie warunków do rozpatry-
wania petycji kompletnej pod względem podmiotowym (w zakresie elementów identyfi-
kujących zarówno wnoszącego, jak i „beneficjenta” petycji, o którym mowa w art. 5 u.p.), 
jak i – co najważniejsze – merytorycznym, przedmiotowym (art. 4 ust. 2 pkt 4 u.p.).

W przypadku organów władzy ustawodawczej (Sejm i Senat) oraz organów stano-
wiących jednostki samorządu terytorialnego może powstać obowiązek przekazania pe-
tycji do rozpatrzenia organowi wewnętrznemu, o ile dokonano jego wyodrębnienia od-
powiednio w regulaminach izb parlamentu21 lub statucie jednostki samorządu 
terytorialnego. Organem odpowiedzialnym za nadanie biegu petycji w Sejmie jest Mar-
szałek Sejmu, zaś w Senacie – Marszałek Senatu. Powstaje tu pewna wątpliwość w za-
kresie rozpoczęcia biegu terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 u.p. Otóż nie do końca 
wiadomo, czy „właściwy podmiot” powołany w tym ostatnim przepisie, to organ we-
wnętrzny podmiotu rozpatrującego petycję, czy też niefortunne odwołanie się do „pod-
miotu właściwego do rozpatrzenia petycji”. Możliwe jest również potraktowanie tej roz-
bieżności językowej jako zamierzonego zabiegu prawodawcy. W praktyce oznacza to, iż 
czas upływający od chwili wniesienia petycji do Sejmu i Senatu, przez nadanie biegu 
petycji przez marszałka izby, aż do jej wpływu do sekretariatu regulaminowo wskazanej 
komisji nie zostanie zaliczony w poczet trzymiesięcznego terminu na rozpatrzenie pety-
cji, gdyż termin rozpatrzenia najzwyczajniej nie rozpoczyna swego biegu.

Rozpatrywanie petycji pociąga za sobą obowiązki informacyjne, które należy reali-
zować na podstawie przepisów u.d.i.p. w części dotyczącej tzw. bezwnioskowego dostę-
pu do informacji publicznej – oraz art. 8 u.p., art. 11 ust. 3-4, art. 12 ust. 2 u.p. Zgodnie 
z art. 8 ust. 1 u.p. na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go 
obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cy-
frowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody na ujawnie-
nie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługujące-
go danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa 

urzędzie, by nieobecność w pracy bądź inna niedyspozycja pojedynczego pracownika nie uchybiały 
zasadzie ciągłości działania administracji”, opubl. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administra-
cyjnych.

20 Por. J. Borkowski, Teza nr 3 w komentarzu do art. 237 k.p.a., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks 
postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 9, Warszawa 2008, s. 872.

21 W przypadku Senatu będzie to Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (zob. pkt 6 załączni-
ka do Regulaminu Senatu oraz przepisy art. 90 a–90 g Regulaminu Senatu), której prace w zakresie 
rozpatrywania petycji wyłączono spod zakresu zasady dyskontynuacji prac parlamentu. W chwili zamy-
kania prac nad niniejszym tekstem trwały prace nad uchwałą implementującą art. 9 ust. 1 u.p. w przepi-
sach Regulaminu Sejmu.
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w art. 5 ust. 1 – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmio-
tu, w interesie którego petycja jest składana. Jeżeli podmiot władzy publicznej jest jed-
nocześnie podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej (a trudno 
wskazać przypadek, w którym kumulacja tych ról nie następuje), to skan petycji powi-
nien zostać udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej pro-
wadzonej przez podmiot rozpatrujący petycję22. Ponadto przepisy art. 8 ust. 2 u.p. kon-
kretyzują istniejący już obowiązek udostępniania informacji publicznej o stanie 
przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania (zob. art. 8 ust. 3 
w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. e u.d.i.p.). Mimo że ustawa o petycjach milczy na ten temat, 
obowiązkiem podmiotu rozpatrującego petycję jest przeprowadzenie anonimizacji tek-
stu petycji udostępnianego w BIP z zachowaniem wymogów określonych w art. 5 i 8 
ust. 6 u.d.i.p.

Ustawa w ograniczonym zakresie podejmuje wątek potencjalnego konfliktu prawa 
do informacji publicznej z prawem do prywatności osoby fizycznej wnoszącej petycję 
oraz osoby, o której mowa w art. 5 ust. 1 u.p. Na gruncie ustawy o dostępie do informa-
cji publicznej harmonizowanie prawa do prywatności oraz prawa do informacji następu-
je przez dość lakoniczny i kontrowersyjny przepis art. 5 ust. 1 u.d.i.p., niemniej jednak 
daje on pewne możliwości udostępnienia albo ograniczenia dostępu do informacji (da-
nych osobowych) osób fizycznych publikowanych w BIP, w zależności od interesów 
prawnych towarzyszących ujawnieniu danej informacji i bez absolutyzowania prywat-
ności lub prawa do informacji publicznej. Tymczasem ustawa o petycjach zakłada pierw-
szeństwo prawa do prywatności, przyjmując, że ujawnienie tożsamości wnoszącego pe-
tycję (lub osoby, o której mowa w art. 5 ust. 1 u.p.) na stronie internetowej jest 
uzależnione od jego zgody (art. 4 ust. 3 u.p.). Jest to całkowite odwrócenie pierwotnej 
koncepcji zawartej w senackim projekcie ustawy, który ujmował jawność danych pod-
miotu wnoszącego petycję jako zasadę, natomiast tajność jako wyjątek realizowany na 
fakultatywny wniosek o utajnienie danych osobowych (por. art. 6 projektu ustawy, druk 
Sejmu VII kadencji nr 2135). Uprawnienie do ochrony danych osobowych z oczywi-
stych względów nie przysługuje podmiotowi wnoszącemu petycję niebędącym osobą 
fizyczną (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych23 a contrario)

Zważywszy, że mówi się tu o udzieleniu zgody na przetwarzanie cyfrowych da-
nych osobowych (często o nieodwracalnych konsekwencjach), musi być ona wyrażona 
wprost i nie może być domniemywana przez podmiot rozpatrujący petycję (zob. art. 7 

22 W przypadku Sejmu będzie to System Informacyjny Sejmu prowadzony na podstawie art. 202 a ust. 1 
Regulaminu Sejmu.

23 Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, t.j. ze zm., dalej jako u.o.d.o.
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pkt 5 u.o.d.o.) W przypadku wniosku o udostępnienie informacji publicznej (imienia 
i nazwiska osoby fizycznej wnoszącej petycję)24, będzie on rozpoznawany na ogólnych 
zasadach wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ ustawa 
o petycjach w żadnym zakresie nie modyfikuje obowiązków podmiotu, o którym mowa 
w art. 4 ust. 1 i 2 u.d.i.p. W przypadku trybu wnioskowego może okazać się jednak, że 
kontrola osoby fizycznej nad danymi osobowymi może zostać ograniczona usprawiedli-
wioną potrzebą debaty publicznej nad problemem podniesionym w petycji.

W związku z powyższym nasuwają się następujące spostrzeżenia.
Po pierwsze, mechanizm ochrony prywatności osoby wnoszącej petycję dostrzega 

skalę ryzyka towarzyszącego rozpowszechnianiu informacji w Internecie, który powo-
duje praktycznie niemożliwą do powstrzymania replikację informacji zarówno na serwe-
rach pośredników przesyłających informację, jak i w urządzeniach końcowych indywi-
dualnych odbiorców. Ograniczenia dostępu do danych osobowych można bronić ze 
względu na prostą okoliczność: tożsamość osoby fizycznej wnoszącej petycję do gminy 
wiejskiej na Suwalszczyźnie w sprawie selektywnej zbiórki odpadów ma znikome zna-
czenie dla człowieka mieszkającego na drugim krańcu Polski (co najwyżej podobieństwo 
zjawisk i idei leżących u podłoża petycji może skłaniać do poszukiwania informacji na 
ten temat). Wątpliwości będą nasuwać się jednak w momencie, w którym wnoszący pe-
tycję zwraca się do organów władzy publicznej o podjęcie działań, których realizacja 
może wpłynąć na sytuację prawną innych osób, niekoniecznie przy ich aprobacie. Kon-
stytucyjne prawo petycji jest klasyfikowane jako uprawnienie polityczne. Będzie więc 
funkcjonować w kulturze konfliktu i konfrontacji różnych postaw oraz oczekiwań wobec 
władzy publicznej. Byłoby naiwnością zakładać petycje wolne od roszczeń o unormowa-
nie kwestii światopoglądowych, uprzywilejowanie pewnych grup społecznych kosztem 
wolności innych, a wręcz demonstrujące wrogość wobec idei harmonizowania kolidują-
cych interesów. Ukrywanie tożsamości podmiotu wnoszącego petycję może uniemożli-
wić nawiązanie debaty publicznej (często z natury osłabionej kondycją prasy i mediów25), 
przedstawienie informacji poglądów, odmiennych stanowisk, być może krytycznych, co 
stanowi jedną z podstawowych wartości wynikających z art. 54 Konstytucji RP i art. 10 
EKPCz26. Paradoksalnie, może też przysparzać zarzutów i obniżać zaufanie do organów 

24 Nie podzielam poglądów wyrażanych niekiedy w orzecznictwie, jakoby informacja w postaci imienia 
i nazwiska osoby niebędącej osobą pełniącą funkcję publiczną nie stanowiła informacji publicznej (art. 
1 ust. 1 u.d.i.p.; por. uzasadnienia m.in. wyroku NSA z dnia 9 czerwca 2011 r., I OSK 477/11, opubl. 
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Problem tkwi raczej w ocenie, jak daleko idą-
cej ochrony udzielić takiej osobie w formie decyzji administracyjnej w przypadku zainteresowania osób 
trzecich.

25 M. Bernaczyk, Prawo..., op. cit., s. 79.
26 Szerzej na temat konwencyjnych standardów debaty publicznej i prawa krytyki oponenta politycznego 

w kontekście rozpowszechniania informacji zob. uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 
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władzy publicznej, instytucji lub organizacji społecznej, jeśli w przestrzeni publicznej 
zaczną pojawiać się zarzuty „tajnego” procedowania na wniosek nieujawnionych osób 
fizycznych.

Po drugie, absolutna ochrona tożsamości osoby wnoszącej petycję może rodzić 
ryzyko konfliktu interesów (np. składanie petycji przez osoby pełniące funkcje publicz-
ne w organach właściwych do rozpatrzenia petycji lub przez osoby pozostające z nimi 
w relacjach mogących wywoływać wątpliwości co do ich bezstronności), co mogłoby 
– na równi ze wspomnianym uprzednio ograniczeniem debaty publicznej – doprowadzić 
do całkowitego podważenia przewodniej idei jawności i transparentności27 deklarowa-
nej początkowo przez pomysłodawców omawianej ustawy28. Ostateczny kształt regula-
cji ożywia wątpliwości dotyczące jawności danych identyfikujących przedsiębiorcę, 
które wydawały się już zażegnane, tworząc swoiste prawo do anonimowości w sferze 
działalności gospodarczej. Nie da się bowiem inaczej skomentować petycji wniesionej 
przez osobę fizyczną w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, lecz 
bez jednoczesnej zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 u.p.29. Niemniej istotnym proble-
mem może być wykorzystywanie petycji jako pozoru obywatelskiej partycypacji zasła-
niającej mechanizmy budowania klientyzmu politycznego i ekonomicznego, co w pew-
nej mierze odnotowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, śledząc przykłady 
finansowania prasy przez jednostki samorządu terytorialnego30. W połączeniu z iluzo-
rycznym systemem sądowej ochrony prawa petycji (zob. dalsze uwagi dotyczące sposo-
bu załatwienia petycji) może prowadzić to do wypaczenia szlachetnej idei inkluzji oby-
wateli w troskę o dobro wspólne.

1 października 2012 r. (I ACa 662/12), opubl. w Portalu Orzeczeń Sadu Apelacyjnego w Łodzi, http://
orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/ [dostęp 27.IX.2015 r.].

27 Na temat pojęć „jawność” i „transparentność” w polskim języku prawniczym i debacie publicznej zob. 
szerzej M. Bernaczyk, Prawo..., op. cit., s. 36–37.

28 Zob. uzasadnienie senackiego projektu ustawy o petycjach z dnia 18 grudnia 2013 r., druk sejmowy 
nr 2135 (VII kadencja), s. 6.

29 Zob. uzasadnienie wyroku WSA z dnia 10 marca 2015 r. (II SAB/Lu 7/15): „Stosownie do art. 434 § 1 
w związku z art. 43² § 2 Kodeksu cywilnego, imię i nazwisko osoby fizycznej stanowią obligatoryjny 
element firmy przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, skierowany na zewnątrz i ujawniany celem 
umożliwienia rozpoznania przedsiębiorcy. Zatem osoba fizyczna, prowadząc działalność gospodarczą, 
godzi się na ujawnienie tych danych, tym samym na ograniczenie w tym zakresie prywatności. Wobec 
powyższego nie można mówić o naruszeniu prywatności osoby fizycznej, będącej przedsiębiorcą, po-
przez udostępnienie jej imienia i nazwiska, skoro od początku prowadzenia działalności gospodarczej, to 
imię i nazwisko do strefy prywatności nie należy. Ujawnienie tych danych w ramach udzielenia informa-
cji publicznej nie stanowią naruszenia tajemnicy przedsiębiorcy, jak też nie narusza prywatności tej 
osoby w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej”, opubl. w Centralnej Bazie 
Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

30 D. Bychawska-Siniarska, D. Głowacka, Wolność słowa w prasie lokalnej, (Relacja i Sprawozdanie 
z konferencji „Obserwatorium wolności mediów w Polsce” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka), 
„Kwartalnik o Prawach Człowieka”, 2013, nr 1(5), s. 46.

http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/
http://orzeczenia.lodz.sa.gov.pl/
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Po trzecie, przy ocenie konfliktu prawa do prywatności osoby fizycznej wnoszącej 
petycję z prawem do informacji publicznej należy uwzględniać charakter sprawy będącej 
przedmiotem petycji i jej związek z poszczególnymi prawami. Jeśli petycja zostaje wnie-
siona w interesie własnym (np. prośba o podjęcie działań chroniących bezpieczeństwo 
osobiste, przeciwko przypadkom nękania lub dyskryminacji w obiektach użyteczności 
publicznej, szkołach, szpitalach itp.), to samo ujawnienie „odwzorowania cyfrowego 
(skanu) petycji” (nie wspominając już o ujawnieniu danych osobowych) może doprowa-
dzić do wtórnej wiktymizacji osoby wnoszącej petycję (lub osoby, o której mowa w art. 5 
ust. 1 u.p.). Jeśli uzna się, że zwrócenie się do organu władzy publicznej stanowi per se 
zrzeczenie się prawa do prywatności (czego autor nie aprobuje), legalizuje przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w petycji, w tym rozpowszechnienie danych sensytyw-
nych (zob. art. 27 u.o.d.o.), to nie tylko podważa się zasadę określoności ustawy w sferze 
ograniczeń autonomii informacyjnej jednostki. Neguje się również znaczenie petycji jako 
środka politycznego, kontrolnego lub ochronnego, we wszystkich sferach dotyczących 
prawa do prywatności, ponieważ osoba chcąca wykonać prawo petycji może nie być 
zdolna dostarczyć adresatowi rzetelnie umotywowanej petycji bez jednoczesnego naraża-
nia się na ingerencję lub dokuczliwą uwagę otoczenia. Wybrnąć z tej sytuacji może jedy-
nie przez odwołanie się do współstosowanych przepisów u.d.i.p. oraz u.o.d.o., które już 
dziś przysparzają wystarczająco dużo wątpliwości interpretacyjnych31.

Formy odpowiedzi na petycję2.2. 
Podmiot właściwy do merytorycznej i formalnej analizy petycji może odnieść się 

do niej w dwojaki sposób: merytorycznie (załatwienie petycji w określony sposób) albo 
pozostawić ją bez rozpatrzenia (co dotyczy petycji obarczonej nieusuniętymi brakami 
formalnymi lub tzw. petycji ponownej, o której mowa w art. 12 u.p.). Odmianą meryto-
rycznego załatwienia tzw. petycji wielokrotnej jest ogłoszenie jej na stronie internetowej 
(art. 11 ust. 4 u.p.). Pamiętając o zasadzie odpowiedniego stosowania k.p.a. w sprawach 
nieuregulowanych, należy przyjąć, że rozpatrzenie petycji nie jest sprawą administracyj-
ną, w której występują strony postępowania. Nie wydaje się rozstrzygnięć adresowa-
nych do skarżącego, które przyznają, stwierdzają uprawnienie lub obowiązek określony 
w przepisach prawa, dlatego nie może być mowy o rozpatrywaniu petycji w formie de-
cyzji administracyjnej. Jest to czynność faktyczna.

Doktryna prawa administracyjnego uznaje czynności faktyczne za pojemną zna-
czeniowo kategorię przeciwstawioną czynnościom prawnym32. Cechą czynności fak-
tycznych jest możliwość kształtowania stosunków prawnych przez fakty, a nie przez 

31 M. Bernaczyk, Prawo..., op. cit., s. 403–409.
32 Zob. A. Wiktorowska, Czynności faktyczne, [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, War-

szawa 2006, s. 292.
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reguły postępowania (np. akty administracyjne). Działania faktyczne są „formą aktyw-
ności w sensie czysto fizycznym, uchwytne w drodze percepcji zmysłowej”33, w związ-
ku z czym nie mają do nich zastosowania przepisy procedury administracyjnej, aczkol-
wiek nie znaczy to, że są to działania prowadzone bez podstawy prawnej. Prawo 
nakazuje dokonywanie tych czynności, jednak w drodze wyjątku określa szczegółowo 
sposób ich wykonywania. W nauce prawa administracyjnego proponuje się ogólny po-
dział tych czynności na materialno-techniczne oraz społeczno-organizacyjne34. Na po-
trzeby omawianych zagadnień najistotniejsze są czynności materialno-techniczne, które 
uznaje się za działania prowadzone na określonej podstawie prawnej i wywołujące skut-
ki prawne w sferze faktycznej lub faktycznej i prawnej35, mimo że technika dokonywa-
nia tych czynności nie została sprecyzowana36.

Petycja wielokrotna3. 

Procedura rozpatrywania petycji wielokrotnej (art. 11 u.p.) opiera się na założeniu, 
że efektywność i ciągłość załatwiania spraw (także petycji, skarg i wniosków) przez or-
gany władzy publicznej może w pewnych sytuacjach uzasadniać odejście od indywidu-
alnego rozpraszania czasu, czynności analitycznych, środków publicznych i ich lepsze-
go wykorzystania na rzecz grupy podmiotów wnoszących petycję. Aby rozpatrzyć 
petycję w tym trybie, muszą zostać spełnione następujące warunki:

wniesiono co najmniej dwie petycje dotyczące tej samej sprawy (niezależnie od 1) 
tego, czy pochodzą one od różnych podmiotów, czy też tego samego);
między wniesieniem pierwszej i drugiej petycji w tej samej sprawie nie upłynął 2) 
miesiąc.
W przypadku petycji pochodzących od różnych podmiotów, przyjęte rozwiązanie 

stanowi swoistą formę współuczestnictwa wyznaczanego treścią petycji, która musi 
dotyczyć „tej samej sprawy” (a nie tylko „podobnej”). Autor wyraża wątpliwość, czy 

33 Zob. R. Gałęski, Czynności materialno-techniczne w systemie prawnych form działania administracji 
publicznej, „Przegląd Prawa i Administracji” 2001, nr 48, s. 134.

34 Aleksandra Wiktorowska wyjaśnia, że „są to takie same działania, jakich może dokonać również każda 
organizacja społeczna”, stąd ten typ działań administracji publicznej określa się również „działaniem 
niewładczym, chociaż samo to pojęcie obejmuje również pewne działania prawne, np. porozumienie 
administracyjne lub czynności prawa cywilnego”; zob. A. Wiktorowska, op. cit. Z kolei Robert Gałęski 
akcentuje element wielopodmiotowości, który polega na współdziałaniu organu oraz innych podmiotów 
(prywatnych, społecznych lub publicznoprawnych). Powoduje to, że organ nie jest w stanie przeprowa-
dzić tych działań samodzielnie, a podjęte działanie staje się tym samym działaniem niewładczym; zob. 
R. Gałęski, Czynności materialno-techniczne w systemie prawnych form działania administracji publicz-
nej, „Przegląd Prawa i Administracji” 2001, nr 48, s. 134.

35 Zob. ibidem, s. 142.
36 Zob. A. Błaś, Prawne formy działania administracji publicznej, [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyj-

ne, Wrocław 1998, s. 319.
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identyczność sprawy (przy oczywistej swobodzie odmiennego jej zwerbalizowania) 
służy osiągnięciu „sprawności, oszczędności oraz ekonomiki postępowania”37 deklaro-
wanej w uzasadnieniu projektu ustawy, ponieważ należało wzbogacić tę przesłankę 
chociażby o wymóg np. „istotnego podobieństwa”. Przy ocenie tożsamości spraw nale-
ży brać pod uwagę nie tylko formę (słownictwo może być identyczne), ale i treść pety-
cji oraz okoliczności towarzyszące jej wniesieniu, które powodują, że reguły znacze-
niowe nakazują nadawać jednobrzmiącym dokumentom różne znaczenie (np. petycja 
wniesiona 15 sierpnia 2015 r. z apelem o pomoc w zapobieganiu i zwalczaniu „ostat-
nich” skutków klęski żywiołowej na terenie gminy może mieć takie same brzmienie 
jak petycja złożona miesiąc wcześniej do tego samego adresata, ale okresy, w których 
je złożono mogą powodować, iż odnoszą się do zupełnie innych katastrof naturalnych 
i rodzaju wyrządzonych szkód; nie można zatem rozpoznać ich wspólnie, mimo mery-
torycznego podobieństwa, a nawet konieczności odniesienia się do tych samych metod 
i środków).

Rozpatrzenie petycji wielokrotnej ma charakter fakultatywny i podmiot właściwy 
do ich rozpatrzenia może, lecz nie musi podjąć decyzję o ich łącznym rozpatrywaniu. 
Podmiot (lub podmioty) wnoszące petycje składające się na petycję wielokrotną nie 
mają możliwości zaskarżenia zarządzeń, postanowień lub uchwał organów władzy pu-
blicznej, mimo możliwości istotnego wydłużenia terminu na rozpatrzenie petycji wsku-
tek wyznaczenia tzw. okresu oczekiwania na dalsze petycje (por. 11 ust. 2 u.p.).

Kolejną niekorzystną okolicznością jest odejście od zindywidualizowanego wezwa-
nia doręczanego w trybie odpowiednio stosowanych przepisów k.p.a. na rzecz ogłoszenia 
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu rozpatrującego pety-
cję. Podmioty zainteresowane nie są informowane o tym ogłoszeniu i powinny we wła-
snym zakresie monitorować informacje umieszczane na stronie internetowej przez pod-
miot rozpatrujący petycję. Ogłoszenia umieszczone na stronie w trybie art. 11 ust. 2 zd. 1, 
art. 11 ust. 3 zd. 1 u.p. rozpoczyna bieg terminów, co w przypadku pozostawienia petycji 
bez rozpatrzenia może rodzić w praktyce spory o rzeczywistą datę ogłoszenia. W pi-
śmiennictwie sygnalizowano, że kontrola udostępniania informacji w Biuletynie Infor-
macji Publicznej – mimo ustawowych obostrzeń w tym zakresie (zob. art. 8 ust. 6 pkt 5 
u.d.i.p.), ma charakter iluzoryczny38. Podmiot załatwiający petycję wielokrotną nie ma 
również obowiązku indywidualnego zawiadamiania podmiotów wnoszących petycje 

37 Zob. uzasadnienie senackiego projektu ustawy o petycjach z dnia 18 grudnia 2013 r., druk sejmowy 
nr 2135 (VII kadencja), s. 6.

38 Szerzej na ten temat zob. M. Bernaczyk, Kontrola bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, 
[w:] M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008, 
opubl. w Systemie Informacji Prawnej Lex Omega.
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o sposobie jej załatwienia, gdyż ogłoszenie na stronie internetowej zastępuje zawiado-
mienie (art. 11 ust. 4 zd. 2 u.p.).

Petycja powtórna (ponowna)4. 

Rozwiązanie przyjęte w art. 12 u.p. stanowi odpowiednik art. 239 § 1 k.p.a. prze-
widującego tzw. uproszczony tryb postępowania w sprawach skargowych, jeśli „skarga, 
w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano 
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczno-
ści”. W uzasadnieniu projektu ustawy o petycjach powołano się na analogiczny zamysł 
towarzyszący regulacji kodeksowej39: konieczność „zapobiegania wielokrotnemu rozpa-
trywaniu tych samych spraw, spowodowanych uporczywym wnoszeniem petycji nieza-
wierających żadnych nowych treści, lecz ponawianych z niewiedzy lub pobudek pie-
niackich”40.

Różnica między petycją powtórną a wielokrotną polega na tym, że w przypadku 
petycji wielokrotnej nigdy nie istniała petycja rozpatrzona (załatwiona w określony spo-
sób) dotycząca danej sprawy.

W przeciwieństwie do reguły kodeksowej, art. 12 ust. 1 u.p. ogranicza prawo pety-
cji ze względu na brak „nowych faktów lub dowodów”, przy czym nowe fakty lub do-
wody należy traktować bardzo szeroko. Chodzi tu o fakty konwencjonalne (np. zmiana 
interpretacji prawa) oraz empiryczne. Dotyczą one zarówno przedmiotu petycji, jak 
i niekiedy subtelnie powiązanych z nim aspektów podmiotowych (np. osoba niepełno-
sprawna może powołać się na pozornie te same fakty lub dowody, ale przeoczenie nie-
pełnosprawności ruchowej podmiotu wnoszącego „ponowną” petycję może powodo-
wać, że adresat ocenia pojęcie „dostępności” publicznej infrastruktury w poprzedniej 
petycji ignorującej w ogóle perspektywę niepełnosprawnych).

Miarą przesłanki nowości faktów i dowodów jest ich odmienność od stanu z chwi-
li rozpatrzenia poprzedniej petycji, dlatego na gruncie art. 12 ust. 1 u.p. można mówić 
o zasadzie first come – first served. Ważne jest to, że punktem odniesienia przy ocenie 
owej nowości jest petycja, która niekoniecznie pochodzi od tej samej osoby. W przeci-
wieństwie do art. 239 § 1 k.p.a., w przepisach art. 12 u.p. nie sposób dostrzec wymogu 
pochodzenia petycji rozpatrzonej i ponownej od tego samego podmiotu. Kolejną kwe-
stią budzącą kontrowersje jest posłużenie się sformułowaniem „sprawa, która była 

39 M. Jaśkowska następująco komentuje art. 239 §1 k.p.a.: „W przypadku skargi o znamionach pieniactwa 
pozostawiono uznaniu organu sposób załatwienia sprawy”, teza nr 1 w komentarzu art. 239 § 1 k.p.a. 
[w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, op. cit.

40 Zob. uzasadnienie senackiego projektu ustawy o petycjach z dnia 18 grudnia 2013 r., druk sejmowy 
nr 2135 (VII kadencja), s. 6.
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przedmiotem petycji już rozpatrzonej” (art. 12 ust. 1 u.p.). W przypadku petycji wielo-
krotnej użyto pojęcia „ta sama sprawa”, natomiast omawiany przepis rodzi obawę, że na 
jego podstawie może dochodzić do eliminacji petycji dotyczących zaledwie podobnego 
zakresu merytorycznego.

Obowiązkiem podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji jest niezwłoczne poin-
formowanie podmiotu wnoszącego petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia 
i poprzednim sposobie załatwienia petycji (art. 12 ust. 2 u.p.), najlepiej ze wskazaniem 
źródła informacji, w którym można zapoznać się ze sposobem załatwienia i uzasadnie-
niem petycji. Różnica w sformułowaniu przepisów art. 12 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 u.p. 
(pominięcie „uzasadnienia” w art. 12 ust. 2 u.p.) sugeruje, że są to dwie odrębne formy 
działania o różnym zakresie obowiązków. W przypadku tzw. petycji powtórnej zakres 
udzielonej informacji jest niewątpliwie węższy, niemniej jednak konieczny, ponieważ 
podmiot wnoszący petycję może najzwyczajniej nie wiedzieć, że sprawa poruszona 
przez niego w petycji była już przedmiotem merytorycznej oceny.

Charakter prawny rozstrzygnięcia petycji (sposób załatwienia 5. 
petycji)

Pod pojęciem sposobu rozpatrzenia petycji należy rozumieć obowiązek sporządze-
nia uzasadnionej, pisemnej odpowiedzi ustosunkowującej się do żądań, twierdzeń, ocen 
przedstawionych w petycji, co może polegać w szczególności na wyborze jednego lub 
wielu z następujących sposobów:

złożeniu deklaracji, obietnicy podjęcia lub zaniechania określonych działań;1) 
przedłożeniu projektu działań stanowiącego podstawę do załatwienia petycji;2) 
odmowie podjęcia postulowanych działań lub przerwania bieżących;3) 
polemicznej lub aprobującej ocenie faktów, ocen i okoliczności powołanych w pe-4) 
tycji.
Rozpatrywanie petycji zostało wyraźnie odróżnione od „sposobu załatwienia pe-

tycji” (art. 13 ust. 1 u.p.), które kończy postępowanie w stosunku do petycji. W przeci-
wieństwie do innych władczych form działania organów władzy publicznej, rozpatrze-
nie petycji w określony sposób nie wywołuje jeszcze żadnych skutków prawnych, nie 
kończy się rozstrzygnięciem o charakterze władczym, jest oficjalnym stanowiskiem co 
do zamierzeń podmiotu rozpatrującego petycję, jednak – pomijając polityczny charak-
ter – nie stanowi przyrzeczenia, zobowiązania do określonego działania w przyszłości. 
Organ władzy publicznej nie jest związany stanowiskiem określonym w dokumencie 
rozpatrującym petycję – w szczególności określony (i zaakceptowany przez rozpatrze-
nie petycji) postulat wykonywania zadań władzy publicznej nie stanowi jakiejkolwiek 
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„super normy” przełamującej istniejące kompetencje i właściwości w zakresie sprawo-
wania władzy publicznej i gospodarowania mieniem publicznym. Wyrażono to zresztą 
bardzo wyraźnie przez zakaz skargi na sposób załatwienia petycji (art. 13 ust. 2 u.p.), co 
zresztą stanowi powtórzenie ugruntowanych poglądów doktryny41 i orzecznictwa42. 
Inaczej rzecz ujmując: odrębne przepisy mogą przewidywać możliwość zaskarżenia np. 
czynności konwencjonalnej doniosłej prawnie (przez którą zamanifestował się sposób 
załatwienie petycji), ale jeśli istniały alternatywy tych czynności (w tym sfera uznania 
administracyjnego), to nie można skarżyć decydenta, iż dokonał wyboru niezgodnego 
ze stanowiskiem zawartym w rozstrzygnięciu petycji lub subiektywnymi oczekiwania-
mi wnoszącego petycję. Oceniając zamysł towarzyszący art. 13 ust. 2 u.p., można mó-
wić o konwersji zasady niekonkurencyjności postępowań skargowych dla postępowań 
orzeczniczych prowadzonych przez organy administracyjne, sądowe lub organy quasi-
sądowe43.

Rozstrzygnięcie (załatwienie) petycji nie podlega zaskarżeniu na drodze sądowej44, 
w szczególności nie przewidziano actio popularis jako przedmiotu zaskarżenia w rozu-
mieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami ad-
ministracyjnymi45. Zgodnie z powołanym przepisem sądy administracyjne sprawują 
kontrolę administracji publicznej przez rozpatrywanie skarg na:

decyzje administracyjne;1) 
postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażale-2) 
nie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę 
co do istoty;
postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na któ-3) 
re służy zażalenie;
inne niż określone w pkt 1–3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej 4) 
dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;
pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidual-5) 
nych sprawach;

41 A. Matan, Teza nr 14 w komentarzu do art. 221 k.p.a., [w:] G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks 
postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 104–269, Opubl. w Systemie 
Informacji Prawnej LEX Omega, Warszawa 2007.

42 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie..., op. cit., s. 595 z powołaniem na postano-
wienia NSA z dnia 9 grudnia 1999 r. (III SAB 7/99) oraz z dnia 15 stycznia 2001 r. (II SA/Wr 1704/00), 
opubl. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

43 J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie..., s. 588.
44 Por. postanowienie NSA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. (I SA 2668/00), postanowienie NSA 

z dnia 21 września 2001 r. (I SA 2347/01), wyrok NSA z dnia 20 lipca 2004 r. (OSK 650/04), postano-
wienie NSA z dnia 24 października 2008 r. (I OSK 1300/08), opubl. w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych.

45 Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.
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akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i tereno-6) 
wych organów administracji rządowej;
akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określo-7) 
ne w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;
akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;8) 
bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określo-9) 
nych w pkt 1–5.
Brak jakiejkolwiek wypowiedzi ustawodawcy na temat ochrony prawa petycji 

skłania do poszukiwania odpowiedzi pośród zbliżonych wątków problemowych towa-
rzyszących procedurze rozpatrywania skarg i wniosków. W dotychczasowym stanie 
prawnym NSA stanął na stanowisku, że sąd administracyjny „nie jest właściwy do roz-
poznawania skarg na bezczynność w zakresie skargi powszechnej wznoszonej w trybie 
Działu VIII k.p.a.”46. Przesunięcie petycji z Działu VIII k.p.a. (zob. art. 16 u.p.) do od-
rębnej regulacji ustawowej nie zmienia aktualności tego poglądu, a podobieństwa mię-
dzy petycją, skargą i wnioskiem skłaniają do (pesymistycznej) prognozy, że po wejściu 
w życie przepisów u.p. nie dojdzie do ekskluzywnego potraktowania prawa petycji.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym negowano nie tylko możliwość zaskar-
żenia sposobu załatwienia skarg i wniosków, ale i samą możliwość stwierdzenia bez-
czynności w przedmiocie rozpoznania skargi i wniosku. Komentując art. 237 § 4 k.p.a. 
– mający swój częściowy odpowiednik w art. 10 i 13 ust. 1 u.p. – Małgorzata Jaśkowska 
stanęła na stanowisku, że na niezałatwienie skargi w terminie [„bez zbędnej zwłoki, nie 
później jednak niż w ciągu miesiąca” – zob. art. 237 § 1 k.p.a. – przyp. aut.]. służy zaża-
lenie (zgodnie z art. 37 k.p.a.), zaś „termin ten dotyczy jednak załatwienia, nie zaś roz-
patrzenia skargi”47. Cytowana autorka stanowczo podkreśla, że „nie służy natomiast 
w tym przypadku skarga do sądu administracyjnego na bezczynność czy przewlekłe 
rozpatrywanie sprawy [...]. W takim postępowaniu nie rozstrzyga się konkretnej sprawy 
administracyjnej. Konsekwencją tego jest, że w tym postępowaniu nie przysługuje rów-
nież skarga na bezczynność [...] jakkolwiek na mocy art. 237 § 4 w razie niezałatwienia 
sprawy w terminie określonym w art. 237 § 1 stosuje się przepisy art. 36–38, to na tym 
kończą się możliwości wyegzekwowania od organu obowiązku udzielenia odpowiedzi, 
ponieważ w przypadku tej instytucji stronie nie służy prawo skargi do sądu administra-
cyjnego na bezczynność organu. Nie przysługuje również prawo do zaskarżenia niesa-
tysfakcjonującej odpowiedzi”48. Ewa Wójcicka również zdaje się aprobująco odnosić do 

46 Postanowienie NSA z 17 września 2001 r., II SAB/Wr 17/01, niepubl., dostępne w Centralnej Bazie 
Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

47 M. Jaśkowska, Teza nr 3 w komentarzu do art. 237 k.p.a., [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, op. cit.
48 M. Jaśkowska, Teza nr 4 w komentarzu do art. 237 k.p.a., [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, op. cit., z po-

wołaniem na liczne przykłady z orzecznictwa (postanowienie NSA w Warszawie z dnia 18 lutego 1997 r., 
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takiej oceny prawnej, konkludując, że nie stanowi to naruszenia prawa do sądu (art. 45 
Konstytucji RP), ponieważ „zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (skargi wnio-
sku) nie jest merytorycznym załatwieniem sprawy, tylko czynnością materialno-tech-
niczną, która nie rozstrzyga o uprawnieniach lub obowiązkach jednostki”49. Ten ostatni 
pogląd może budzić zaskoczenie, ponieważ ta sama autorka zaliczała do istoty prawa 
petycji skorelowany z prawem jednostki obowiązek przyjęcia i rozpatrzenia petycji50. 
Można zgadzać się (np. w imię efektywności aparatu biurokratycznego, ze względu na 
przedstawicielski charakter sprawowania władzy publicznej itd.), że nie powinno się 
wikłać organów władzy publicznej w spór o sposób załatwienia petycji, niemniej jednak 
aprobata dla braku jakichkolwiek środków sądowej ochrony prawnej w sytuacji milcze-
nia podmiotu zobowiązanego zamienia prawo petycji w nudum ius. Od zaskarżenia spo-
sobu petycji należy odróżnić sytuację, w której adresat petycji lub podmiot właściwy do 
rozpatrzenia petycji nie podejmuje jakichkolwiek działań w przepisanym prawem termi-
nie. Milczenie podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji jest więc jednoznaczne 
z zanegowaniem prawa petycji, skoro jego korelatem jest obowiązek przyjęcia i rozpa-
trzenia przez władze publiczne. W ocenie autora, milczące ignorowanie petycji to nic 
innego jak oświadczenie, że określony podmiot wnoszący petycję nie zasługuje na udział 
w życiu politycznym, kontrolę społeczną lub jakąkolwiek uwagę ze strony organów 
władzy publicznej. W skrajnych wypadkach może to wywoływać dyskryminację, wy-
kluczenie społeczne poszczególnych osób lub ich grup, a przede wszystkim eliminację 
z dyskursu publicznego zagadnień istotnych, wartościowych, lecz niewygodnych dla 
osób pełniących funkcje publiczne. Poglądy o braku możliwości sądowej kontroli wyko-
nywania przepisów u.p. pogłębiają (poparte badaniami naukowymi nad działalnością 
Sejmu i Senatu51) operacyjne zamknięcie systemu politycznego. Pod tym ostatnim poję-
ciem rozumiemy stan, w którym „system polityczny nie przyjmuje informacji z otocze-
nia, zatem jego wytwory powstają w wyniku przetwarzania informacji pochodzących 
niemal wyłącznie z wewnętrznego obiegu komunikacyjnego”52.

Argumentowanie przeciwko sądowej ochronie prawa petycji za pomocą ustawowej 
formy przedsiębranej czynności jest również mocno dyskusyjne, skoro od ponad dekady 
sądy administracyjne uznają się za właściwe do rozpoznawania skarg na bezczynność 

III SAB 1/97, LEX nr 29038, postanowienie NSA w Warszawie z dnia 21 listopada 2000 r., III SAB 
108/99, LEX nr 48017, postanowienie NSA z dnia 14 października 2010 r., II OSK 2019/10, LEX 
nr 743368, postanowienie NSA z dnia 12 marca 2013 r., I OSK 318/13, LEX nr 1305299) oraz K. Milart-
Szostak, Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach samorządu terytorialnego, „Samorząd 
Terytorialny”, 2003, nr 9, s. 68.

49 E. Wójcicka, op. cit., s. 192.
50 Ibidem, s. 163 i 335.
51 Gorzkiej i wiarygodnej refleksji na ten temat dostarczają badania A. Dudzińskiej zawarte w interesującej 

monografii System zamknięty. Socjologiczna analiza procesu legislacyjnego, Warszawa 2015.
52 A. Dudzińska, op. cit., s. 147.
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Postępowanie w przedmiocie rozpatrzenia petycji

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej53, a obowiązek jej udostępnienia 
(skorelowany z prawem podmiotowym z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP) przybiera po-
stać czynności materialno-technicznej54.

Integralną częścią ustawowego prawa petycji jest prawo do bycia zawiadomionym 
o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (art. 13 ust. 1 u.p.; zob. także art. 12 ust. 2 u.p.), 
chyba że ustawa stanowi inaczej (co ma miejsce w przypadku petycji wielokrotnej; zob. 
art. 11 ust. 4 zdanie drugie u.p.; wówczas podmioty wnoszące petycję muszą zapoznać 
się samodzielnie z informacją kończącą ustawowe postępowanie).

53 M. Bernaczyk, Prawo..., op. cit., s. 341–343.
54 Podobieństwa między funkcją prawa do informacji i prawa petycji są dostrzegane, ale bez przełożenia na 

rozważania o ochronie tego ostatniego, E. Wójcicka, op. cit., s. 173–174.
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tyką konstytucyjnego statusu jednostki ze szczególnym uwzględnieniem prawa do infor-
macji, wolności jej pozyskiwania, rozpowszechniania i ochrony. Autor kilkudziesięciu 
prac z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa dostępu do informacji publicznej opubli-
kowanych w Polsce i za granicą.

Krystian	Complak –	prof. dr hab., profesor honorowy Uniwersytetu San Martin de 
Porres w Limie (Peru) oraz profesor Karagandzkiego Państwowego Uniwersytetu im. 
Bukietowa (Kazachstan). Aktywny uczestnik licznych konferencji naukowych. Autor 
ponad 150 publikacji naukowych, z których ponad połowa ukazała się w językach ob-
cych. Członek wielu stowarzyszeń naukowych oraz kolegiów wydawniczych. Wicepre-
zes Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Daniel	Dyjak – doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPAiE Uniwersytetu 
Wrocławskiego, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz stypendysta Rządu 
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czących praw i wolności człowieka i obywatela, zwłaszcza z punktu widzenia prawa 
karnego procesowego. Nie są jej obce także zagadnienia dotyczące wolności prasy i jej 
dopuszczalnych ograniczeń, zarówno w porządku krajowym, jak i europejskim, prawa 
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do prywatności, prawa dostępu do informacji publicznej. Interesuje się także zagadnie-
niami związanymi z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza ustrojową 
pozycją sędziego w polskim systemie prawnym.
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Stypendium Wyjazdowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006 r.), uczestniczka sta-
żu naukowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pawła Józefa Szafarika, Koszyce, Sło-
wacja (2008 r.) oraz kilku grantów; redaktor naczelny dwumiesięcznika „Przegląd Pra-
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Olga	Hałub	– doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Ad-
ministracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mariusz	Jabłoński	– prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPAiE 
Uniwersytetu Wrocławskiego; autor wielu publikacji poświęconych demokracji bezpo-
średniej, wolnościom i prawom człowieka, systemom ochrony praw człowieka oraz sta-
tusowi informacyjnemu jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze 
szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony da-
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Michał	 Jackowski –	 dr nauk prawnych, specjalność prawo konstytucyjne, Wyższa 
Szkoła Bankowa w Poznaniu, adwokat Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, członek Ze-
społu ds. Postępowań Konstytucyjnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Malwina	Jaworska	– dr nauk prawnych, wpisana na listę radców prawnych w Okręgo-
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Piotr	Kapusta – dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Systemów Ustrojowych i Praw 
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problematykę statusu jednostki w państwie, prawa człowieka ze szczególnym uwzględ-
nieniem wolności pracy oraz komparatystykę prawniczą.
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tetu Wrocławskiego, magister prawa i magister administracji (WPAiE UWr). Jej zainte-
resowania naukowe dotyczą regionalizmu i dążeń niepodległościowych w państwach 
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łecznych Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, 
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Justyna	Michalska	– dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego 
WPA Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka studiów doktoranckich nauk praw-
nych oraz magisterskich prawa na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni pra-
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cownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Oddział we Wrocławiu. Jej główny obszar 
zainteresowań badawczych to odpowiedzialność odszkodowawcza państwa oraz odpo-
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dowych i ogólnopolskich. Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego. Odbył sta-
że m.in. w Biurze Trybunału Konstytucyjnego oraz Kancelarii Senatu RP. W latach 
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Krzysztof	Wygoda	– dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego 
WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Główne obszary badawcze: ochrona danych oso-
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