
Jak złożyć petycję publiczną 
 
 
Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób można przesłać swoją petycję do Parlamentu 
Szkockiego, a także w jaki sposób działa parlamentarna Komisja Petycji Publicznych. 
 
Wstęp 
 
Wysyłanie petycji do Parlamentu Szkockiego to jedna z podstawowych metod, z pomocą 
których wyborcy mogą wywierać bezpośredni wpływ na kształtowanie się procesów 
politycznych, poprzez poruszanie kwestii dotyczących interesu narodowego, zwracając się 
bezpośrednio do członków parlamentu. Członkowie Parlamentu Szkockiego nie mogą sami 
składać petycji, jednak poza tym nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące składania petycji, 
nie ma też obowiązku zebrania określonej liczby podpisów. Petycje mogą być sporządzone 
w dowolnym języku. System petycji jest zatem kluczowym elementem umożliwiającym 
parlamentowi realizowanie podstawowych celów: 
 
• podział władzy; 
• odpowiedzialność; 
• łatwy dostęp; 
• promowanie równych szans. 
 
Komisja Petycji Publicznych (PPC) 
 
Komisja Petycji Publicznych to komisja parlamentarna, której zadaniem jest rozpatrywanie 
petycji. Petycje są rozpatrywane indywidualnie na posiedzeniach komisji. Komisja zbiera się 
zazwyczaj co dwa tygodnie podczas całej kadencji parlamentu. Wszystkie zebrania komisji są 
publiczne. 
 
Skład komisji z grubsza odzwierciedla rozkład sił politycznych w parlamencie. Podczas jednego 
posiedzenia rozważanych jest przeważnie sześć petycji. Niektórzy spośród wnioskodawców 
mają możliwość wystąpienia przed komisją w celu przedstawienia swojej petycji. Zwykle dzieje 
się tak, kiedy petycja porusza kwestię nierozpatrywaną jeszcze uprzednio przez komisję. 
Wnioskodawcy mogą również przedstawiać pisemne dowody na poparcie swoich petycji. 
 
Rolą komisji jest zapewnienie, by podjęte zostały odpowiednie działania odnośnie każdej 
dopuszczalnej petycji.  Aby dobrze spełniać tę funkcję, komisja bierze na siebie obowiązek 
wstępnego rozważenia zgłoszonej kwestii. 
 
Może to polegać na przeanalizowaniu dowodów dostarczonych przez wnioskodawców oraz 
zebraniu pisemnych dowodów od organizacji zainteresowanych kwestią poruszoną w petycji. 
Komisja może skonsultować się ze Szkockim Organem Wykonawczym lub innymi organami, 
jeśli jest to konieczne, a także wezwać odpowiedniego ministra do stawienia się przed komisją. 
Należy także pamiętać, że komisja nie ma obowiązku podejmowania żadnych konkretnych 
działań i może zamknąć petycję bez dokonywania szczegółowej analizy. W takich przypadkach 
wnioskodawca zostanie powiadomiony o zamknięciu petycji wraz z podaniem przyczyny. 
 
Kierując się pisemnymi i ustnymi dowodami zebranymi w trakcie posiedzeń, komisja podejmuje 
decyzję, czy kwestia podniesiona w petycji powinna zostać poddana dalszej analizie. Jeśli 
komisja zadecyduje, że konieczna jest szczegółowa analiza, wówczas petycja najczęściej zostaje 
przekazana odpowiedniej komisji parlamentarnej zajmującej się tą dziedziną spraw. Komisja 



może również zażądać odbycia debaty parlamentarnej, aby petycja mogła zostać 
przeanalizowana przez cały parlament. Również w tym wypadku, po rozważeniu wniosku 
Komisja Petycji Publicznych lub inna odpowiednia komisja mogą uznać, że dalsze prace nad 
wnioskiem ze strony parlamentu nie są konieczne i zamknąć petycję. We wszystkich 
przypadkach komisja powiadamia o swoich działaniach wnioskodawcę. 
 
 
Dopuszczalność petycji 
 
Petycje powinny poruszać kwestie leżące w kompetencji Parlamentu Szkockiego. Obejmuje to 
sprawy związane m.in. ze służbą zdrowia, edukacją i ochroną środowiska. Lista spraw 
poddanych dewolucji, leżących w gestii Szkockiego Parlamentu, a także zarezerwowanych dla 
rządu Wielkiej Brytanii znajduje się poniżej. 
 
Kluczowe sprawy podlegające dewolucji obejmują:  

• służbę zdrowia,  
• edukację,   
• kulturę i sztukę,   
• samorząd lokalny,   
• mieszkalnictwo,   
• opiekę społeczną,  
• policję i straż pożarną,   
• rolnictwo,   
• ochronę środowiska,   
• niektóre aspekty transportu, także dotyczące dróg i autobusów, 
• turystykę. 

 
Kluczowe sprawy zastrzeżone obejmują: 

• konstytucję, 
• politykę zagraniczną,  
• imigrację i kwestie narodowe, 
• bezpieczeństwo socjalne, 
• obronę i bezpieczeństwo narodowe, 
• sprawy fiskalne i gospodarcze, 
• handel i przemysł, 
• energię atomową, ropę, gaz i energię elektryczną,  
• zatrudnienie, 
• niektóre aspekty transportu, także dotyczące bezpieczeństwa dróg krajowych i kolei. 

 
 
Podstawową rolą komisji jest nadzorowanie działalności Szkockiego Organu Wykonawczego. 
Komisja nie ma uprawnień, by ingerować w decyzje operacyjne i działania innych organów 
publicznych w Szkocji, np. placówek służby zdrowia i samorządów. Petycja wymagająca od 
parlamentu przekroczenia swoich uprawnień jest niedopuszczalna. 
 
Jednakże wiele petycji dotyczy doświadczeń wnioskodawców na szczeblu lokalnym, 
np. kampanii przeciwko zamknięciu miejscowej szkoły lub budowie obiektu na miejscowym 
placu zabaw. Mimo iż komisja nie może bezpośrednio ingerować w tego typu sprawy, może 
zwrócić się do Szkockiego Organu Wykonawczego, by dokonał rewizji swojej polityki i/lub 
wytycznych dotyczących działalności samorządów i innych instytucji publicznych.  



Wnioskodawcy nie mogą zwracać się do komisji z prośbą o rozstrzygnięcie spraw prywatnych 
lub komercyjnych, które powinny być rozstrzygane przez sąd lub inną przeznaczoną do tego 
instytucję. W sytuacji, gdy wnioskodawca ma, lub też może mieć dopuszczalne zastrzeżenia 
odnośnie prywatnego projektu ustawy, powinien postępować zgodnie z określoną procedurą. 
Wnioskodawcy muszą być w stanie udowodnić, że podniesiona przez nich kwestia dotyczy 
interesu publicznego. 
 
Komisja nie może rozważać petycji dotyczących spraw, w stosunku do których toczy się 
postępowanie przed sądem, lub też takich, które są potencjalnie oszczercze lub zawierają 
obraźliwe określenia. Sporządzając petycję należy zatem unikać podawania danych konkretnych 
osób. 
 
Wnioskodawcy powinni dowieść, że podjęli wcześniej wymagane kroki dążące do rozwiązania 
kwestii poruszonej w petycji, np. kontaktując się ze swoim posłem lub miejscowym radnym, 
a nawet bezpośrednio ze Szkockim Organem Wykonawczym. 
 
Petycje identyczne lub o treści zbliżonej, składane przez lub w imieniu tej samej osoby lub 
organizacji, podczas tej samej sesji parlamentarnej zostaną uznane za niedopuszczalne, chyba że 
od czasu rozpatrzenia pierwszej petycji przez komisję upłynął więcej niż rok. 
 
Porady na temat dopuszczalności petycji można uzyskać od zarządcy komisji, którego dane 
znajdują się na końcu niniejszego dokumentu. W przypadku kwestii spornych, o dopuszczalności 
petycji decyduje komisja. 
 
 
Wynik 
 
Proces rozpatrywania petycji pozwala wyborcom wywierać bezpośredni wpływ na procesy 
polityczne za pośrednictwem Komisji Petycji Publicznych. Składanie petycji zapewnia 
wyborcom bezpośredni kontakt z członkami parlamentu i innymi decydentami. Petycje mogą 
pomóc w zwróceniu uwagi na konkretną kampanię i spowodować uwzględnienie w programie 
parlamentu lub Organu Wykonawczego kwestii, na które w innym wypadku nie zwrócono by 
uwagi. 
 
System petycji zapewnia ocenę wprowadzonych zmian legislacyjnych i może prowadzić do 
zmiany prawa. Można to uznać za część szerszego systemu oceny polityki rządowej lub 
parlamentarnej.  Mogą stymulować debaty i dyskusje parlamentarne, a także wpływać na zmiany 
w polityce rządu i/lub innych instytucji publicznych.  
 
 
 
W jaki sposób można złożyć petycję? 
 
Petycje należy składać używając formularza petycji publicznych. Formularz można pobrać 
ze strony parlamentu, lub kontaktując się z zarządcą komisji. 
 
Petycje powinny zawierać następujące informacje: 
 
• Dane osobowe wnioskodawcy: Nazwisko, adres kontaktowy, na który należy przesyłać 
wszelką korespondencję, adres e-mail i numer telefonu. Jeśli wnioskodawca nie chce, by jego 
dane osobowe były publicznie dostępne, np. z powodów osobistych, może poprosić o ich 



utajnienie. Należy jednak pamiętać, że tego typu prośby są zwykle spełnianie jedynie 
w wyjątkowych sytuacjach. 
 
• Tekst petycji: Należy jasno i zwięźle wyjaśnić, jakich działań wnioskodawca oczekuje 
od Parlamentu Szkockiego. 
 
• Dodatkowe informacje: Należy podać wszelkie dodatkowe informacje mające związek 
z petycją i wymienić powody, dla których uważa się wymienione działania za konieczne. 
Informacje te zostaną udostępnione członkom komisji przed rozważeniem petycji. Należy 
ograniczyć objętość petycji do czterech stron formatu A4. 
 
• Działania podejmowane przez złożeniem petycji: Należy załączyć streszczenie wszelkich 
działań podjętych wcześniej, by rozwiązać poruszoną kwestię, włącznie z danymi 
przedstawicieli, z którymi kontaktował się wnioskodawca. 
 
• Wystąpienie przed komisją: Przewodniczący komisji może poprosić wnioskodawcę o stawienie 
się przed komisją w celu przedstawienia swojej petycji. Wnioskodawca powinien powiadomić 
przewodniczącego, czy zgadza się wygłosić krótkie oświadczenie i odpowiedzieć na pytania 
członków komisji. 
 
Ukończone petycje powinny zostać złożone u zarządcy komisji. Część 100 Ustawy o usługach 
pocztowych z 2000 r. stanowi, że petycje przesyłane do parlamentu są zwolnione z opłaty 
pocztowej, jeśli zostaną złożone na poczcie.  Aby skorzystać z tej usługi, wnioskodawca 
powinien opatrzyć petycję czytelnym napisem "Petition to the Scottish Parliament"(„Petycja do 
Parlamentu Szkockiego”_ oraz adresem pocztowym podanym na końcu niniejszego dokumentu. 
Tam, gdzie jest to możliwe, petycje powinny być przesyłane w formacie elektronicznym. 
 
Petycje nie powinny zawierać: 
 
• określeń obraźliwych, niepowściągliwych, podżegających, sarkastycznych czy 

prowokacyjnych, a także określeń, które czytający mogliby uznać za obraźliwe; 
• oświadczeń fałszywych lub oszczerczych; 
• informacji chronionych zakazem lub wyrokiem sądu; 
• informacji drażliwych lub poufnych informacji handlowych; 
• nazwisk konkretnych osób ani informacji, które pozwalałby te osoby zidentyfikować 

w związku z oskarżeniami o przestępstwo. 
 
Petycje niespełniające powyższych wymogów zostaną uznane za niedopuszczalne. W takich 
przypadkach wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o powodach takiej decyzji. 
 
Jak skorzystać z systemu e-petition? 
 
System e-petition pozwala na rozpropagowanie swojej petycji w Internecie, gdzie może ona 
przyciągnąć większą uwagę i znaleźć więcej zwolenników przed oficjalnym złożeniem jej do 
Komisji Petycji Publicznych. 
 
Petycje w formacie elektronicznym przechowywane są na stronie parlamentu przez określony 
czas, zwykle przez 3-4 tygodnie. Znajdują się na stronie: 
 
http://epetitions.scottish.parliament.uk 
 



Każda petycja posiada własne forum dyskusyjne, gdzie goście i zwolennicy mogą dyskutować 
na temat spraw poruszonych w petycji, a także spraw z nią związanych. Wnioskodawcy proszeni 
są o umieszczenie kilku wstępnych komentarzy, by w ten sposób stymulować dyskusję. 
 
Po upłynięciu czasu przechowywania petycji jest ona oficjalnie wysyłana do komisji, która 
rozpatruje ją w standardowy sposób. 
 
 
I co dalej? 
 
Po wpłynięciu petycji, wnioskodawca otrzyma pisemne podziękowanie, a także zostanie 
powiadomiony o terminie rozpatrywania petycji przez komisję. Wnioskodawca otrzyma też 
numer referencyjny petycji, np. PE999. 
 
Wszystkie petycje rozpatrywane są publicznie przez komisję. Wnioskodawcy mogą obserwować 
posiedzenie z galerii publicznej, mogą także przemawiać, argumentując na rzecz swojej petycji. 
 
Szczegóły dotyczące postępu prac nad petycją znajdują się w witrynie Parlamentu Szkockiego: 
 
www.scottish.parliament.uk/petitions 
 
Pisemny zapis wszystkich kwestii wypowiedzianych posiedzenia komisji jest następnie 
publikowany („Raport oficjalny”) i również udostępniany w Internecie. Wszystkie posiedzenia 
komisji są także transmitowane z wykorzystaniem transmisji internetowych. 
 
Wnioskodawcy są powiadamiani o wszelkich decyzjach podjętych przez komisję wraz 
z podaniem powodów takich decyzji. 
 



Kontakt w razie pytań i wątpliwości 
 
Niniejsza notka informacyjna jest dostępna w wielu różnych językach. Petycje można również 
sporządzać w alfabecie Braille’a, a także w innych formatach używanych przez osoby mające 
szczególne wymagania. Przed złożeniem petycji należy ustalić wszelkie szczegóły z zarządcą 
komisji. 
 
Po szczegółowe informacje i porady w sprawie petycji do Parlamentu Szkockiego należy 
zwrócić się do następujących osób: 
 
Clerk to the Public Petitions Committee (Zarządca Komisji Petycji Publicznych) 
The Scottish Parliament 
Edinburgh 
EH99 1SP 
Telefon: 0131 348 5186 
E-mail: petitions@scottish.parliament.uk 
 
Biuro Informacji Publicznej Parlamentu Szkockiego udziela informacji na temat parlamentu, 
jego członków, obrad i procedur. Dane kontaktowe znajdują się poniżej: 
 
Adres:  Public Information Service 

The Scottish Parliament 
Edinburgh 
EH99 1SP 

 
Telefon: 0131 348 5000 
  0845 278 1999 (taryfa lokalna) 
 

Użytkownicy telefonów tekstowych mogą skontaktować się z nami pod numerem 
0845 270 0152. Obsługiwane są także połączenia z wykorzystaniem usługi RNID 
Typetalk. 

 
Faks:  0131 348 5601 
E-mail: sp.info@scottish.parliament.uk 
Witryna www.scottish.parliament.uk  
 
 
Niniejsza ulotka jest częścią serii Jak działa Parlament Szkocki. Jeśli istnieje potrzeba 
przygotowania powyższych informacji w innym formacie lub języku, prosimy o kontakt 
z Biurem Informacji Publicznej. 
 
 


