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TRYB ROZPATRYWANIA PETYCJI PRZEZ 
SENAT W ŚWIETLE REGULAMINU IZBY 

I DOTYCHCZASOWEJ PRAKTYKI

1. Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP każdy ma prawo składać petycje, skargi i wnioski 
w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy pub-
licznej lub do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez 
nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Nie ulega wątpliwości, 
że adresatem petycji kierowanej na mocy tego przepisu może być również Senat bę-
dący organem władzy publicznej. Stąd w pełni uzasadniona i racjonalna wydawałaby 
się zmiana regulaminu tej izby1, która weszła w życie 1 stycznia 2009 roku i polegała 
na określeniu trybu postępowania z petycjami wpływającymi do Senatu2. Sprawy te 
regulują obecnie przepisy art. 90a–90g zamieszczone w dziale Xa Regulaminu Sena-
tu zatytułowanym Rozpatrywanie petycji, które najważniejsze kompetencje w ramach 
stworzonej procedury powierzają Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Problem polega jednak na tym, że wspomniany wyżej art. 63 Konstytucji in fi ne na-
kazuje uregulowanie trybu rozpatrywania petycji w drodze ustawy, a nie w drodze re-
gulaminu izby parlamentarnej. W związku z tym pojawia się pytanie o dopuszczalność 
wyboru takiego właśnie sposobu określenia postępowania z petycjami wpływającymi 
do Senatu. Odpowiedź na to pytanie wymaga nie tylko analizy stosownych przepisów 
regulaminu izby, ale również dotychczasowej praktyki rozpatrywania petycji na podsta-
wie tych przepisów. Konieczne jest bowiem ustalenie, czy i w jakim zakresie regulamin 
Senatu oraz praktyka jego stosowania ograniczają możliwości korzystania przez osoby 
fi zyczne i podmioty zbiorowe z konstytucyjnie gwarantowanego im prawa petycji. Nie-
zależnie od zastrzeżonego w art. 63 Konstytucji wymogu ustawowego określenia trybu 
rozpatrywania petycji wszelkie ograniczenia prawa petycji – zgodnie z art. 31 ust. 3 
Konstytucji – powinny bowiem występować tylko w ustawie3.

* Dr, Uniwersytet Jagielloński.
1 Uchwała Senatu z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M.P. z 2010 r., nr 39, poz. 542 ze zm.).
2 Uchwała Senatu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M.P.  nr 90, 

poz. 781).
3 Kazimierz Działocha zwraca uwagę na to, że prawo składania petycji jest elementem prawa do party-

cypacji obywateli w działalności publicznej, które nie zostało wprost ujęte w konstytucji. Zob. idem, Prawo 
petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian [w:] Prawo petycji w ustawodaw-
stwie polskim, „Opinie i Ekspertyzy” 2008, nr 85, s. 1.
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2. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że bezpośrednim powodem podjęcia przez 
Senat decyzji dotyczącej określenia trybu rozpatrywania petycji w regulaminie tej izby 
był brak stosownej regulacji ustawowej. Choć zgodnie z art. 221 k.p.a.4 „Zagwaranto-
wane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji [...] re-
alizowane jest na zasadach określonych przepisami niniejszego działu”, dalsze przepisy 
działu VIII k.p.a. określają jedynie tryb rozpatrywania skarg i wniosków, pomijając zu-
pełnie petycje. Pojęcie petycji nie występuje ani w tytule tego działu, który brzmi Skargi 
i wnioski, ani w treści art. 2 k.p.a., zgodnie z którym „Kodeks postępowania administra-
cyjnego normuje [...] postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed or-
ganami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed orga-
nami organizacji społecznych”. Nawet art. 226 k.p.a. upoważniający Radę Ministrów do 
wydania przepisów o organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków nie 
obejmuje wymienionych w art. 221 k.p.a. petycji. W konsekwencji problematyka pety-
cji nie jest regulowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków5. Nie można 
więc uznać, że przywołanie przez ustawodawcę pojęcia petycji tylko w jednym prze-
pisie, tj. art. 221 k.p.a., który w dodatku powtarza treść art. 63 konstytucji, realizuje 
wymóg ustawowego określenia trybu rozpatrywania petycji6. 

Świadomość tego faktu ma również ustawodawca, który po 1 stycznia 1999 roku 
(kiedy to zostało dodane pojęcie petycji do treści art. 221 k.p.a.7) dwukrotnie podej-
mował nieudane próby uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji. Pierwszą 
z nich był rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administra-
cyjnego wniesiony do Sejmu 14 października 1999 r. (druk nr 1453/III kadencja Sej-
mu), który przewidywał uregulowanie petycji łącznie ze skargami i wnioskami w roz-
dziale 1 działu VIII k.p.a., a dodatkowo poświęcał petycjom osobny rozdział, tj. rozdział 
4 działu VIII, obejmujący art. 251 k.p.a. Projekt ten był przedmiotem pierwszego czy-
tania w Sejmie, ostatecznie został jednak wycofany przez rząd 23 listopada 2000 roku8, 
po tym jak Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfi kacjach w sprawozdaniu 
z 6 września 2000 roku wniosła o jego odrzucenie (druk nr 2178/III kadencja Sejmu). 
Drugą próbą ustawowego określenia trybu rozpatrywania petycji był senacki projekt 
ustawy o petycjach z 17 listopada 2010 roku (druk nr 1036/VI kadencja Senatu), który 

4 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, 
poz. 1071 ze zm.); dalej: k.p.a.

5 Dz.U. z 2002 r., nr 5, poz. 46.
6 Więcej na ten temat zob. M. Florczak-Wątor, o potrzebie ustawowego uregulowania trybu rozpatry-

wania petycji, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2013, nr 2 (w druku).
7 Zob. art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdroże-

niem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. z 1998 r., nr 162, poz. 1126).
8 Na potrzebę wprowadzenia regulacji ustawowej dotyczącej trybu rozpatrywania petycji wskazywał 

później Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z 20 marca 2008 r. (znak: RPO-584559-I/08/AK) skie-
rowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ten ostatni organ w odpowiedzi zawartej 
w piśmie z 12 maja 2008 r. (znak: BMP-079-3565/08/AK) stwierdził, że „zasadnym wydaje się rozważenie 
kwestii szczegółowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji w Kodeksie postępowania administra-
cyjnego, analogicznie jak to uczyniono w sprawie skarg i wniosków, w związku z czym, podjęto w Mini-
sterstwie stosowne działania”. Należy jednak wyjaśnić, że działania ta nie doprowadziły do przygotowania 
i wniesienia do Sejmu kolejnego projektu ustawy w tej sprawie.
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regulował zasady składania i rozpatrywania petycji, sposób postępowania oraz właści-
wość organów w sprawach dotyczących petycji. Projekt ten był konsultowany z organi-
zacjami pozarządowymi, a następnie 15 kwietnia 2011 roku został wniesiony do Sejmu 
(druk nr 4261/VI kadencja Sejmu). Tam na posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbyło 
się jego pierwsze czytanie9, z końcem kadencji parlamentu został jednak objęty zasadą 
dyskontynuacji prac legislacyjnych.

Należy zauważyć, że decydując się na określenie w swoim regulaminie trybu rozpa-
trywania petycji, Senat świadomie zrezygnował z objęcia nową regulacją trybu rozpa-
trywania skarg i wniosków, choć art. 63 Konstytucji te trzy rodzaje wystąpień traktuje 
łącznie. Nie ma jednak wątpliwości, że tryb rozpatrywania skarg i wniosków w sposób 
wyczerpujący został uregulowany w kodeksie postępowania administracyjnego. Choć 
są podnoszone głosy, że przepisy k.p.a. nie mogą być stosowane przez Senat10, to jednak 
art. 3 k.p.a. expressis verbis tego rodzaju wyłączenia nie formułuje11, art. 2 k.p.a. bezwa-
runkowo zaś stanowi, że „Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto 
postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi 
[...]”. Należy zatem stwierdzić, że rozpatrywanie skarg i wniosków przez Senat odbywa 
się w trybie określonym w k.p.a. i w tym zakresie wynikający z art. 63 Konstytucji wy-
móg ustawowej regulacji został zrealizowany.

Tryb rozpatrywania petycji przez Senat z jednej strony można uznać za wewnętrzną 
sprawę izby. Tego rodzaju kwestie normowane są w regulaminie Senatu, który – zgod-
nie z art. 112 w związku z art. 124 Konstytucji – może określać organizację wewnętrzną 
i porządek prac tej izby oraz tryb powoływania i działalności jej organów, jak też spo-
sób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych 
wobec Senatu. Z drugiej strony sposób uregulowania trybu rozpatrywania petycji ma 
bezpośredni wpływ na możliwości korzystania przez obywateli z konstytucyjnego pra-
wa petycji, które obejmuje nie tylko prawo do złożenia petycji, ale również prawo do 
żądania jej rozpatrzenia. Z tego właśnie powodu art. 63 Konstytucji formułuje wymóg 
ustawowego określenia trybu rozpatrywania petycji. To zderzenie zasady autonomii re-
gulaminowej izby oraz zasady wyłączności ustawy w zakresie regulacji statusu jednostki 
nie musi jednak oznaczać kolizji obu zasad. Jeżeli bowiem przepisy regulaminowe będą 

9 Zob. opinie do projektu ustawy autorstwa A. Jaroszyńskiego oraz C. Martysza w: Opinie w sprawie 
projektu ustawy o petycjach (druk senacki nr 1036), „Opinie i Ekspertyzy” 2011, nr 165, s. 3–8.

10 Taki argument pojawił się w uzasadnieniu senackiego projektu ustawy o petycjach z 15 kwietnia 
2011 r. (druk sejmowy nr 4261/VI kadencja), gdzie stwierdzono, że procedura uregulowana w dziale VII 
k.p.a. „nie dotyczy jednak petycji składanych do Sejmu i Senatu, z uwagi na fakt, iż stosowanie do tych 
organów Kpa zostało wyłączone. Dlatego też do regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzo-
no regulację dotyczącą rozpatrywania petycji kierowanych do Senatu i jego organów”. Przeciwny pogląd 
wyraziła K. Kubuj w opinii do projektu tej ustawy, wskazując, że art. 2 k.p.a. tego rodzaju wyłączenia nie 
zawiera. Zob. K. Kubuj, Opinia prawna z 27 czerwca 2011 r. na temat senackiego projektu ustawy o petycjach 
(druk nr 4261), s. 5.

11 W literaturze wskazuje się, że wyłączeń przewidzianych w art. 3 k.p.a. nie stosuje się – co do zasady 
– do przepisów dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków. Zob. Z. Janowicz, Uwaga do art. 2 k.p.a. [w:] 
idem, Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komentarz, 
wydanie elektroniczne, Warszawa 1996.
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jedynie organizować i porządkować prace Senatu związane z rozpatrywaniem petycji, 
nie ingerując jednak w prawo obywateli do złożenia petycji i nie ograniczając obowiąz-
ku ich rozpatrzenia, to o konfl ikcie między tymi dwiema zasadami nie może być mowy. 
Stwierdzenie, czy taka właśnie sytuacja występuje na gruncie przepisów rozdziału Xa 
regulaminu Senatu, wymaga ich analizy merytorycznej.
3. Z przepisów zamieszczonych w rozdziale Xa regulaminu Senatu wynika, że petycje 
wpływające do Senatu są składane na ręce Marszałka Senatu, który kieruje je niezwłocz-
nie po otrzymaniu do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. O dalszym 
losie petycji decyduje przewodniczący tej Komisji, który może albo skierować ją do 
rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji, albo przekazać właściwemu organowi władzy 
publicznej, jeśli uzna, że jej przedmiot nie mieści się w zakresie kompetencji Senatu. 
O przekazaniu petycji przewodniczący powinien zawiadomić Marszałka Senatu oraz 
członków Komisji. Na żądanie członka Komisji petycja, którą przewodniczący przeka-
zał innemu organowi, musi zostać rozpatrzona na posiedzeniu Komisji. Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji może zwrócić się do innej komisji o wyrażenie 
opinii o rozpatrywanej petycji. 

Po rozpatrzeniu petycji Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji może 
podjąć jedno z trzech działań. Po pierwsze, może złożyć do Marszałka Senatu wnio-
sek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej (uchwałodawczej) wraz z projektem usta-
wy (uchwały). Po drugie, może upoważnić jednego z członków Komisji do złożenia 
określonego wniosku o charakterze legislacyjnym w czasie dyskusji nad danym punk-
tem porządku obrad Senatu. Po trzecie, może przedstawić Marszałkowi Senatu opinię 
w sprawie celowości skorzystania przez Senat lub jego organ z uprawnień określonych 
w Konstytucji, ustawie lub regulaminie Senatu. Po rozpatrzeniu petycji Komisja może 
także nie podjąć żadnych z powyższych działań, o czym informuje Marszałka Sena-
tu, wskazując przyczyny. Przewodniczący Komisji ma ponadto obowiązek zawiadomić 
wnoszącego petycję o jej przekazaniu właściwemu organowi władzy publicznej, dzia-
łaniach podjętych przez Komisję po rozpatrzeniu petycji lub przyczynach niepodjęcia 
takich działań. 

Petycje nierozpatrzone przed upływem kadencji Senatu podlegają rozpatrzeniu 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu następnej kadencji, 
bez potrzeby ich ponownego wnoszenia. Komisja decyduje także o ponownym złoże-
niu wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej (uchwałodawczej), jeżeli w ubiegłej 
kadencji Senatu postępowanie w tej sprawie nie zostało zakończone.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji składa corocznie Senatowi spra-
wozdanie z rozpatrzonych petycji.
4. Analiza sprawozdań z petycji rozpatrzonych przez Komisję Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji w latach 2009–201112 pozwala na sformułowanie wielu interesujących 
wniosków.

12 Zob. Sprawozdania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji: z 25 maja 2010 r. z rozpa-
trzonych w 2009 r. petycji (druk nr 891/VII kadencja Senatu); z 20 lipca 2011 r. z rozpatrzonych w 2010 r. 
petycji (druk nr 1298/VII kadencja Senatu); z 5 lipca 2012 r. z rozpatrzonych w 2011 r. petycji (druk 
nr 151/VIII kadencja Senatu).
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1)  Petycje wpływające do Senatu mają zarówno charakter zbiorowy, jak i indywidual-
ny. Zdarzają się również petycje wielokrotne złożone przez kilka podmiotów w spo-
sób niezależny w tej samej sprawie, tj. zawierające identyczne postulaty. Nie moż-
na uznać, że petycje zbiorowe dominują liczebnie nad petycjami indywidualnymi, 
bo stosunek ilościowy tych dwóch rodzajów petycji jest podobny. W 2009 roku 
Marszałek Sejmu skierował do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
10 petycji zbiorowych i 8 indywidualnych, w 2010 roku – 12 petycji zbiorowych 
i 9 indywidualnych, w 2011 roku – 7 petycji zbiorowych i 10 indywidualnych.

2)  Niemal wszystkie petycje wpływające do Senatu zawierają postulat podjęcia przez 
izbę inicjatywy ustawodawczej lub uchwałodawczej w określonej sprawie. To pro-
wadzi do wniosku, że petycja traktowana jest przez obywateli jako alternatywa 
w stosunku do obywatelskiego projektu ustawy, o tyle atrakcyjna, że jej zgłoszenie 
nie wymaga przygotowania projektu ustawy i zebrania określonej liczby podpisów. 
Dodatkowo, w przeciwieństwie do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, petycję 
może złożyć nie tylko obywatel, ale – jak stanowi art. 63 Konstytucji – każdy.

3)  Większość petycji wnoszona jest w interesie osób starszych, chorych lub niepełno-
sprawnych. Przedmiotem petycji przekazywanych Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji do rozpatrzenia przez Marszałka Senatu była bowiem najczęściej 
problematyka rent i emerytur (6 petycji w 2009 roku, 4 petycje w 2010 roku, 3 pety-
cje w 2011 roku), sytuacji kombatantów i osób represjonowanych (6 petycji w 2009 
roku, 3 petycje w 2010 roku, 3 petycje w 2011 roku), świadczeń społecznych (3 pety-
cje w 2010 roku), spraw mieszkaniowych (2 petycje w 2010 roku) oraz sytuacji osób 
niepełnosprawnych (2 petycje w 2011 roku). Petycje są często składane przez orga-
nizacje zrzeszające osoby w podeszłym wieku (np. organizacje kombatanckie), które 
mają ograniczone możliwości przygotowania projektu ustawy i zebrania pod nim 
podpisów 100 tysięcy osób lub zaangażowania się w działalność lobbingową na rzecz 
przyjęcia określonych rozwiązań w projektach ustaw rozpatrywanych w Sejmie.

4)  Większość pism wpływających do Senatu i zawierających w tytule wyraz „petycja” 
nie jest rozpatrywana w trybie uregulowanym w rozdziale Xa, a to z tego względu, 
że nie są one traktowane przez Marszałka Senatu jako petycje. Ze sprawozdania Ko-
misji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2010 roku pety-
cji wynika, że do Senatu wpłynęło 155 pism zawierających w tytule wyraz „petycja” 
lub zawierających wnioski i propozycje zmiany przepisów prawa. Ostatecznie za 
petycje uznano 21 pism. W 2011 roku do Senatu wpłynęło 183 tego rodzaju pism, 
tryb petycyjny zaś zastosowano tylko w odniesieniu do 17 z nich. Jak wskazuje Ko-
misja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w swoim sprawozdaniach za te lata 
zdecydowanej większości pism skierowanych do Działu Petycji i Korespondencji 
Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu nie można było nadać biegu i roz-
patrzeć ich w trybie petycyjnym ponieważ:

[...] nie zawierały one wniosków legislacyjnych, a ich autorzy przedstawiali swoje indywidualne 
sprawy prowadzone przed organami wymiaru sprawiedliwości lub przed różnymi organami samo-
rządowymi, wyrażali polemikę lub niezadowolenie z zapadłych orzeczeń i rozstrzygnięć13.

13 Sprawozdania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji: z rozpatrzonych w 2010 r. petycji, 
s. 6; oraz z rozpatrzonych w 2011 r. petycji, s. 5.
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5)  Większość petycji nie została uwzględniona przez Komisję Praw Człowieka, Pra-
worządności i Petycji w sposób oczekiwany przez ich autorów, gdyż Komisja rela-
tywnie rzadko po rozpatrzeniu petycji przygotowywała projekty ustaw lub uchwał 
przedkładanych następnie całej izbie. Na 14 petycji rozpatrzonych w 2009 roku 
w jednej sprawie postulat petycji został uwzględniony w uchwalonej ustawie, nad 
którą jednak rząd rozpoczął prace, zanim petycja ta wpłynęła do Senatu14. W 2010 
roku na 17 rozpatrzonych petycji Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Pe-
tycji w sześciu przypadkach przygotowała projekty ustaw15 i w jednym przypadku 
– projekt uchwały16. W dwóch kolejnych sprawach Komisja ta, kończąc postępo-
wanie, postanowiła skierować kopie petycji do odpowiednich komisji sejmowych 
z rekomendacją, aby w pracach nad nowelizacjami zostały uwzględnione postula-
ty zgłoszone w petycjach. W 2011 roku Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji rozpatrzyła z kolei 14 petycji, przygotowując cztery projekty ustaw17.

6)  W odniesieniu do ponad połowy rozpatrzonych petycji Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji zdecydowała o niepodejmowaniu żadnych działań, infor-
mując o tym Marszałka Senatu. W 2009 roku na 14 rozpatrzonych petycji w siedmiu 
wypadkach Komisja postanowiła nie prowadzić dalszych prac, przy czym w wypad-
ku jednej petycji, dotyczącej zmiany systemu oświaty, Komisja postanowiła prze-
kazać uwagi jej autora do Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2010 roku na 17 
rozpatrzonych petycji w 10 wypadkach Komisja zdecydowała o niepodejmowaniu 
dalszych prac. W 2011 roku na 20 rozpatrzonych petycji w 14 wypadkach Komisja 
zakończyła prace bez podejmowania działań.

7)  Decyzja o niepodejmowaniu prac nad powyższymi petycjami była motywowana 
bądź względami formalnymi, bądź merytorycznymi. Motywację tę warto przeana-
lizować na przykładzie petycji rozpatrzonych w 2009 roku. Względy formalne zde-
cydowały o tym, ze Komisja nie podjęła prac nad 2 petycjami na 14, które zostały 
przez nią rozpatrzone, uznając w obu wypadkach, że przedmiot petycji wykracza 

14 Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do 
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Repub-
lik Radzieckich (Dz.U. z 2009 r., nr 219, poz. 1706).

15 Zob. projekty ustaw: (1) o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego (druk nr 839/VII kadencja Senatu), (2) o zmianie ustawy o orderach 
i odznaczeniach (druk nr 1050/VII kadencja Senatu), (3) o usunięciu z nazwy dróg, ulic, mostów, placów 
i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych (druk nr 1049/VII kadencja Senatu), (4) o zmianie usta-
wy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofi arami represji wojennych i okresu powojennego 
oraz ustawy o działach administracji rządowej (druk nr 967/VII kadencja Senatu), (5) o zmianie ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 968/
VII kadencja Senatu), oraz (6) o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk 
nr 992/VII kadencja Senatu).

16 Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prześlado-
wanych, aresztowanych i skazanych w latach 1944–1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej (druk 
senacki nr 877). Uchwałę w tej sprawie Senat podjął 12 sierpnia 2010 r. (M.P. z 2010 r., nr 59, poz. 776).

17 Projekty ustaw o zmianie: ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 1260); ustawy o ren-
cie socjalnej (druk senacki nr 1263), 3); ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emery-
turach i rentach z FUS (druk senacki nr 1264); ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 1265).
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poza jej kompetencje. Mianowicie w odniesieniu do trzeciej petycji, która wpłynę-
ła do Senatu w 2009 roku i dotyczyła uchylenia rozdziału XVI k.k. (Przestępstwa 
przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne) Komisja postanowiła nie 
podejmować prac, stwierdzając, że „proponowane przez wnioskodawców działania 
nie wchodzą w zakres jej kompetencji”18. Podobnie za petycję „wykraczającą dale-
ko poza kompetencje Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji” została 
uznana petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany 
systemu oświaty19. W tym ostatnim wypadku uwagi autora petycji zostały jednak 
przekazane przez Komisję do Ministerstwa Edukacji Narodowej, czego nie uczynio-
no – jak wynika z treści sprawozdania z rozpatrzonych w 2009 roku petycji – w wy-
padku wcześniejszej petycji. W czterech sprawach decyzja o niepodejmowaniu prac 
nad petycją motywowana była przez Komisję względami merytorycznymi. Jedna 
z petycji, która wpłynęła do Senatu w 2009 roku, została złożona przez Stowarzy-
szenie na rzecz Junaczek i Junaków Weteranów Pracy Wcielonych Przymusowo do 
Brygad Roboczych Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w latach 1948–1955. 
Autorzy tej petycji wnosili o podjęcie przez Senat inicjatywy ustawodawczej doty-
czącej przyznania świadczeń pieniężnych i innych uprawnień dla wszystkich osób 
przymusowo wykonujących pracę w ramach Powszechnej Organizacji „Służba Pol-
sce” w latach 1948–1955, a nie tylko – jak to regulowały obowiązujące przepisy – 
tych wcielonych do tej organizacji poborem z 1949 roku. Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji postanowiła nie podejmować prac nad tą petycją, uzna-
jąc, że poruszona sprawa była już przedmiotem prac parlamentarnych i z różnych 
powodów nie została pozytywnie rozstrzygnięta. Podobnie Komisja postanowiła 
zaniechać prac nad petycją zbiorową z 2009 roku dotyczącą zmiany zasad walory-
zacji rent i emerytur byłych żołnierzy zawodowych z cenowej na płacową. W tym 
wypadku Komisja uznała, że „brak jest podstaw do podważenia zasady jednako-
wego traktowania wszystkich emerytów i rencistów”20. Niepodjęcie prac nad inną 
petycją zbiorową z 2009 roku (dotyczącą zmiany stawki opodatkowania podatkiem 
VAT usług związanych z kulturą) motywowane było przez Komisję tym, że „brak 
jest podstaw do wyróżniania usługi wypożyczania kaset wideo obniżoną stawką 
podatku od wartości dodanej”21. Bez dalszych działań pozostawiono również pe-
tycję zbiorową, której autorzy domagali się zmiany w prawie, umożliwiającej prze-
kształcanie udziałów użytkowników wieczystych w gruncie znajdującym się w ob-
szarze nieruchomości mieszkaniowej w prawo odrębnej własności nawet wówczas, 
gdy z wnioskiem o przekształcenie nie występują wszyscy użytkownicy wieczyści. 
Komisja uznała, że „zmiana prawa w kierunku oczekiwanym przez wnoszących 
petycję jest niemożliwa, gdyż łamałaby zasadę prawa stanowiącą, że użytkowanie 
wieczyste gruntu może podlegać przekształceniu jedynie jako całość, nie zaś jako 

18 Sprawozdania Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji: z rozpatrzonych w 2009 r. petycji, 
s. 5.

19 Ibidem, s. 6.
20 Ibidem.
21 Ibidem.



521Tryb rozpatrywania petycji przez Senat w świetle regulaminu Izby i dotychczasowej praktyki 

udział w prawie użytkowania wieczystego”22. Nie zostały podjęte również prace nad 
inną petycją, która wpłynęła do Senatu w 2009 roku i zawierała postulat zlikwido-
wania zasady wielokrotnego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez 
tego samego ubezpieczonego, jeżeli uzyskuje on przychody z więcej niż jednego 
tytułu w ramach działalności tego samego podmiotu prawnego. Komisja uznała, że 
„zgodnie z zasadą równości i koncepcją solidaryzmu społecznego wszyscy obywa-
tele są uprawnieni do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej fi nanso-
wanych ze środków publicznych, niezależnie od wysokości indywidualnego wkładu 
do funduszu powstałego ze składek na ubezpieczenia zdrowotne”23.

5. Analiza przedstawionej wyżej praktyki rozpatrywania petycji na podstawie prze-
pisów regulaminu Senatu pozwala na sformułowanie trzech istotnych wniosków. Po 
pierwsze, petycje kierowane do Senatu nie są rozpatrywane przez izbę in pleno, lecz 
przez jeden z jej organów, tj. senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Pety-
cji. Po drugie, Komisja ta ma całkowitą swobodę w zakresie nadania dalszego biegu pe-
tycjom, a co więcej – w stosunku do większości z nich nie podejmuje żadnych działań, 
najczęściej motywując swą decyzję względami merytorycznymi. Po trzecie, zdecydowa-
na większość pism nazwanych petycjami, które wpływają do Senatu, nie jest rozpatry-
wana w trybie art. Xa regulaminu tej izby ze względu na to, że nie spełniają wymagań 
co do treści petycji, które w sposób całkowicie dowolny ustalają organy tej izby. Należy 
bowiem zauważyć, że pojęcie petycji nie zostało zdefi niowane w regulaminie Senatu, 
z art. 63 konstytucji zaś nie wynika – wbrew stanowisku przedstawionemu w sprawo-
zdaniach Komisji z petycji rozpatrzonych w latach 2010 i 2011 – że petycja musi zawie-
rać wnioski legislacyjne bądź że nie może dotyczyć indywidualnych spraw składającego 
petycję prowadzonych przed organami wymiaru sprawiedliwości lub przed różnymi 
organami samorządowymi, jak również, że nie może wyrażać polemiki lub niezadowo-
lenia z zapadłych orzeczeń i rozstrzygnięć.

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, że spośród petycji kierowanych do Se-
natu tylko niektóre mają szansę na ich rozpatrzenie przez izbę. Są to te petycje, co do 
których po ich rozpatrzeniu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podjęła 
określone działania, tj. złożyła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, przed-
stawiła Marszałkowi Senatu opinię w sprawie celowości skorzystania przez Senat lub 
jego organ z ich uprawnień bądź upoważniła jednego ze swoich członków do złożenia 
określonego wniosku o charakterze legislacyjnym w czasie dyskusji nad danym punk-
tem porządku obrad Senatu. Komisja może jednak po rozpatrzeniu petycji nie podjąć 
żadnych działań, informując jedynie o tym Marszałka Senatu oraz wnoszącego petycję. 
Ten ostatni – w świetle przepisów regulaminu Senatu – nie ma wówczas możliwości 
przedstawienia petycji do rozpatrzenia przez całą izbę, choć ta ostatnia, a nie jej organy, 
była jej adresatem.
6. Biorąc pod uwagę przepisy dotyczące trybu rozpatrywania petycji przez Senat oraz 
praktykę ich stosowania, można mieć wątpliwości co to tego, czy regulamin tej izby 
nie narusza konstytucyjnego prawa petycji. Stoję bowiem na stanowisku, że z art. 63 
Konstytucji wynika nie tylko prawo do złożenia petycji, ale również prawo do żąda-

22 Ibidem, s. 7.
23 Ibidem, s. 8.
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nia jej rozpatrzenia przez adresata petycji. To ostatnie prawo może być wywodzone 
zwłaszcza ze zdania drugiego tego przepisu, które odsyła do ustawy określenie trybu 
rozpatrywania petycji. Rozpatrzenie petycji to inaczej jej rozważenie przez adresata, 
ustosunkowania się do niej i zajęcia określonego stanowiska. Rozpatrzenie petycji wy-
maga również poinformowania składającego petycję o podjętych działaniach lub braku 
takich działań. Jacek Lang zwracał uwagę, że poprzednie przepisy konstytucyjne po-
sługiwały się takimi pojęciami, jak uwzględnianie oraz załatwianie, których obecnie 
w art. 63 Konstytucji brakuje24. Jak bowiem stanowił art. 73 ust. 2 Konstytucji PRL, 
„Skargi i zażalenia obywateli powinny być rozpatrywane i załatwiane szybko i spra-
wiedliwie. Winni przewlekania albo przejawiający bezduszny i biurokratyczny stosunek 
do skarg i zażaleń obywateli pociągani będą do odpowiedzialności”. Dodatkowo art. 5 
Konstytucji PRL stanowił, że organy państwa zobowiązane są „uważnie rozpatrywać 
i uwzględniać słuszne wnioski, zażalenia i życzenia obywateli w myśl obowiązujących 
ustaw”. Oczywiście tego rodzaju przepisy w ówcześnie obowiązującej konstytucji miały 
charakter deklaracji politycznych, nie stanowiąc realnych gwarancji wyrażonych w nich 
praw, a to ze względu na brak prawnych możliwości wyegzekwowania przez obywatela 
od organu państwa obowiązku rozpatrzenia skargi, wniosku czy zażalenia, ich szybkie-
go i sprawiedliwego załatwienia oraz słusznego uwzględnienia. Choć podobnie brzmią-
cych przepisów w obecnie obowiązującej konstytucji nie ma, to nie może jednak być 
wątpliwości, że prawu złożenia petycji – w świetle art. 63 Konstytucji – powinien odpo-
wiadać spoczywający na adresatach petycji obowiązek jej rozpatrzenia.

Tymczasem przepisy regulaminu Senatu powierzają rozpatrywanie petycji nie izbie 
in pleno, lecz jednemu z jej organów, a konkretnie Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji. Organ ten ma możliwość niepodjęcia jakichkolwiek dalszych działań 
po rozpatrzeniu petycji, regulamin Senatu nie przyznaje zaś wnoszącemu petycję ani 
prawa do zakwestionowania zasadności tej decyzji, ani prawa do żądania przedłożenia 
sprawy izbie, jako adresatowi petycji. Choć rozpatrzenie petycji nie musi być równo-
znaczne z jej uwzględnieniem, co w wypadku petycji kierowanych do Senatu ozna-
czałoby najczęściej przyjęcie postulowanej przez autora petycji zmiany w prawie, to 
wydaje się jednak, że ostateczną decyzję w sprawach podniesionych w petycji powinien 
podejmować Senat, jako adresat tejże petycji. Pozostawienie tej sprawy do rozstrzyg-
nięcia Komisji w praktyce oznacza, że decyduje ona – za izbę – o zasadności i celowości 
przyjęcia proponowanych rozwiązań ustawowych. Choć nie można wymagać, by Senat 
in pleno rozpatrywał każdą skierowaną do izby petycję, to jako jej adresat zawsze po-
winien mieć możliwość ustosunkowania się do propozycji przedłożonej mu po rozpa-
trzeniu petycji przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, w tym również 
propozycji niepodejmowania dalszych działań w przedmiocie petycji. Ograniczeniem 
prawa składania petycji jest także wprowadzenie trybu ich wstępnej selekcji przez prze-
wodniczącego Komisji. Brak ustawowego określenia przedmiotu petycji oznacza, że 
przewodniczący Komisji w sposób arbitralny decyduje o tym, które pisma są petycją, 
a które – ze względu na ich treść – jako petycje nie mogą być kwalifi kowane.

24 J. Lang, Kilka refl eksji na temat najnowszej historii regulacji prawa petycji, wniosków i skarg, „Studia 
Iuridica” XLII/2003, s. 117.
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7. Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że o ile uregulowanie trybu 
rozpatrywania petycji przez Senat w regulaminie tej izby można uznać – co do zasady – 
za dopuszczalne, o tyle konkretne rozwiązania przyjęte w dziale Xa regulaminu Senatu 
wydają się ograniczać konstytucyjne prawo petycji, w szczególności zaś prawo do żąda-
nia rozpatrzenia petycji. Ograniczenia takie są zaś dopuszczalne tylko w ustawie i tylko 
na warunkach określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji.


