WIJHARS KIELCE

PETYCJE
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014
roku o petycjach.
❍

❍

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,
O zakwalifikowaniu pisma jako petycji, decyduje treść żądania, a nie jego forma
zewnętrzna.

Petycje rozpatrywane przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora JHARS
Petycje kierowane do WIJHARS w Kielcach można nadsyłać:
●

●
●
●

●

pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych w Kielcach, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce,
pocztą elektroniczną na adres: wi_kielce@ijhars.gov.pl,
poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,
Adres skrytek pocztowych WIJHARS Kielce uruchomionych na platformie ePUAP:
/kwp3w07u8d/skrytka/kwp3w07u8d/SkrytkaESP)
doręczać osobiście do WIJHARS w Kielcach, w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do
piątku, ul. Zagnańska 91 (II piętro),

Prosimy o oznaczenie przesyłek dopiskiem „PETYCJE”
Zgodnie z ustawą petycja powinna zawierać:
1) 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;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz
adresu do korespondencji (ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość); jeżeli
podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce
zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
❍

❍

❍

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego
petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub
podmiotu, o którym mowa
w art. 5 ust. 1.
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
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej

1

WIJHARS KIELCE

podmiotu wnoszącego petycję.
ROZPATRYWANIE PETYCJI
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej
złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków
komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.
Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w
petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez
rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.
Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę
jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się
bez rozpoznania.
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 przypadku, o którym mowa
powyżej, na stronie internetowej 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 w zdaniu
poprzednim.
Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z
uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Więcej na temat petycji można znaleźć na stronie www.petycjeonline.com
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