Wymagania formalne petycji
Podstawa
prawna

Określenie wymogu

art. 4 ust. 1

Petycję składa się w formie pisemnej albo za
pomocą środków komunikacji elektronicznej

art. 4 ust. 2:

Petycja powinna zawierać:

pkt 1

pkt 2

pkt 3
pkt 4

art. 5 ust. 1

art. 5 ust. 2

Postępowanie w
przypadku
niespełnienia wymogu
wezwanie w terminie 30
dni od dnia złożenia
petycji do uzupełnienia
lub wyjaśnienia treści
petycji w terminie 14 dni
pod rygorem
pozostawienia bez
rozpatrzenia

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
pozostawienie bez
petycję
rozpatrzenia
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
wezwanie w terminie 30
Petycja składana w interesie podmiotu
dni od dnia złożenia
trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo
nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz petycji do uzupełnienia
lub wyjaśnienia treści
adres do korespondencji lub adres poczty
petycji w terminie 14 dni
elektronicznej tego podmiotu
pod rygorem
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wyraża
pozostawienia bez
zgodę na złożenie w jego interesie petycji w
rozpatrzenia
formie pisemnej albo za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Zgoda jest
dołączana do petycji
Wymagania budzące wątpliwości

art. 4 ust. 4

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

art. 4 ust. 5

Petycja składana za pomocą środków
komunikacji elektronicznej może być opatrzona
bezpiecznym podpisem elektronicznym
brak skutków braku
weryfikowanym za pomocą ważnego
podpisu – podpis
kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna
fakultatywny
zawierać także adres poczty elektronicznej
podmiotu wnoszącego petycję

