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Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania
organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11
lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1123).
KTO MOŻE ZŁOŻYĆ PETYCJĘ

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu
wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

PRZEDMIOT PETYCJI

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

SPOSÓB ZŁOŻENIA PETYCJI
za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP):

            /UTK/skrytka

            /UTK/SkrytkaESP

pocztą elektroniczną na adres:

            utk@utk.gov.pl

pocztą tradycyjną na adres:

            Urząd Transportu Kolejowego
            Al. Jerozolimskie 134
            02-305 Warszawa

mailto:utk@utk.gov.pl


W JAKIEJ FORMIE MOŻNA WNIEŚĆ PETYCJE
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a
jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa
podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu
wnoszącego petycję.

CO POWINNA ZAWIERAĆ PETYCJA
oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest
grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów
oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

 wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz
adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa
podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z
tych podmiotów;

oznaczenie adresata petycji;

wskazanie przedmiotu petycji.

TERMINY

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech
miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu
rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin
ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie
petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia
wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

ODWZOROWANIE CYFROWE

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego
niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę



jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko albo nazwę podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Dane na stronie internetowej dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące
zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji, są niezwłocznie
aktualizowana.

PETYCJA WIELOKROTNA

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji
wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji
przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej
sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji
(petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do
rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze
petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji
wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej
podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to
zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Petycje otrzymane przez Urząd Transportu Kolejowego

 

METADANE
Data publikacji : 06.02.2018

Data modyfikacji : 06.02.2018
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
BIP - Urząd Transportu Kolejowego

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Damian Lewko Departament Obsługi Prawnej

Osoba udostępniająca informację:
Maciej Bębenek Biuro Prezesa

Osoba modyfikująca informację:
Maciej Bębenek

https://utk.gov.pl/pl/urzad/petycje
https://bip.utk.gov.pl/bip/rejestr/372,dok.html

