
 

STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE 
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 

ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75/6473130 fax. 75/7526419 

http://www.powiatkarkonoski.eu e-mail: organizacyjny@powiatkarkonoski.eu 

 

KARTA USŁUG 
SYMBOL OR/05 

OPIS POSTĘPOWANIA 
w sprawie wniesienia petycji 

 
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 

prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej "podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy 

publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami 

zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja może być złożona w interesie: 

1) publicznym; 

2) podmiotu wnoszącego petycję; 

3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą. 

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. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT 

Nie podlega opłacie skarbowej. 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

− Punkt Kancelaryjny Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Jana Kochanowskiego 10  

(parter pokój nr 0.06),  

− za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz platformy ePUAP. 

MIEJSCE WYKONYWANIA 

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, petycji, skarg i wniosków I piętro – pokój nr 1.09,  

tel. 75 64 73 134, email: organizacyjny@powiatkarkonoski.eu  

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 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; 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 trzeciego. 
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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 podmiotu wnoszącego petycję. Adresat petycji, który jest niewłaściwy do 

jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do 

podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący 

petycję. Jeżeli petycja dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne podmioty, adresat 

petycji rozpatruje ją w zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazuje ją niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie, o którym powyżej, do pozostałych właściwych podmiotów, zawiadamiając o tym 

równocześnie podmiot wnoszący petycję. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący 

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. 

CZAS REALIZACJI 

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia 

jej złożenia. Termin na rozpatrzenie petycji liczy się odpowiednio od dnia otrzymania petycji przez 

właściwy podmiot albo od dnia uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji (przekazanie według 

właściwości/uzupełnienie/wyjaśnienie). W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu 

rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, o których mowa powyżej, 

termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy. 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM 

Brak 

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW 

Osobiście, poczta, forma elektroniczna.  

PODSTAWA PRAWNA 

- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, 

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

WZORY WNIOSKU/-ÓW DO POBRANIA 

Brak 

DODATKOWE UWAGI 

Brak 

GODZINY URZĘDOWANIA 

 

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze jest czynne w poniedziałki, wtorki i czwartki  

od godz. 7.30 do godz. 15.30, w środy od godz. 7.30 do godz. 16.30, w piątki od godz. 7.30. do godz. 14.30.  

 

 


