Konsultacje publiczne i ich rola w procesie legislacji
Konsultacje publiczne są formą dialogu przedstawicieli władz na szczeblu centralnym z
organizacjami, rozmaitymi instytucjami, zrzeszeniami, związkami oraz innymi podmiotami
działającymi na rynku, a także z obywatelami; ich celem jest zebranie uwag do projektu
dokumentu rządowego od podmiotów spoza sektora organów i instytucji państwowych, w tym
zwłaszcza od organizacji społecznych, a także obywateli, którzy wyrażą chęć zgłoszenia takich
uwag.
Konsultacje publiczne przeprowadzane są w przypadku prac nad projektami dokumentów
rządowych (ustaw, rozporządzeń, założeń do ustawy, strategii, programów, stanowisk rządu do
poselskich projektów ustaw). Projekt ustawy może zostać skierowany do konsultacji publicznych
(podobnie jak do uzgodnień lub opiniowania) po wpisaniu go do wykazu prac legislacyjnych Rady
Ministrów.

Zgodnie z przepisami organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu założeń
Zgodnie z przepisami organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu założeń projektu
projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, a także uwzględniając
ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w
inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społecznotym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego
gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, przedstawia projekt do konsultacji
złożoności oraz jego pilność, przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może
publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji społecznych lub innych
skierować projekt do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo
zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska,
instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia
uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych, jeżeli zostały
konsultacji publicznych, jeżeli zostały ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy.
ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy.

Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło stopień uczestnictwa obywateli w tworzeniu polityk
publicznych za pomocą tzw. drabiny partycypacji.

PARTYCYPACJA
najwyżej postuniętą formą uczestnictwa obywateli w towrzeniu polityk
publicznych jest – w obecnym stanie prawnym – referendum oraz budżet
partycypacyjny; władza przekazuje część władztwa w pewnym obszarze
samym obywatelom, którzy samodzielnie go kształtują;
nieco niżej plasują się rozmaite formy współdecydowania władzy i
obywateli; tu jako przykład można podać negocjacje w ramach Komisji
Trójstronnej;

KONSULTACJE
pozycja środka;
podzielone zostały na dwa odrębne procesy:
– konsultacji publicznych – projekt przedstawia się
organizacjom społecznym lub innym
zainteresowanym podmiotom albo instytucjom,
których opinia jest pożądana z uwagi na treść projektu
ustawy,
– opiniowania – projekt przekazywany
jest określonym podmiotom, gdy obowiązek taki
wynika z odrębnych przepisów lub gdy dotyczy
działalności tych podmiotów

INFORMOWANIE OPINII
PUBLICZNEJ
obywatele informowani są o
podejmowanych lub o już
podjętych decyzjach

BRAK
INFORAMCJI

Konsultacji publicznych nie należy utożsamiać z konsultacjami społecznymi czy z badaniami
opinii; nie zastępują również zasięgania opinii o projektach aktów prawnych.

konsultacje społeczne
•forma dialogu społecznego pomiędzy przedstawicielami władz (zarówno na szczeblu
lokalnym, jak i centralnym) a organizacjami (społecznymi, związkowymi, zawodowymi,
obywatelskimi), przedsiębiorcami i obywatelami (w tym społecznością lokalną);
•mają charakter obligatoryjny (konieczność ich przeprowadzenia wynika z przepisów ustawy)
oraz fakultatywny (przepisy nie nakładają na organy władzy obowiązku poddawania
publicznej dyskusji danych spraw, jednak z uwagi na ważny interes wspólnoty gminnej,
powiatowej czy wojewódzkiej, a także – choć nie jest to wyraźnie wskazane przez żaden
przepis – całego państwa jest to wskazane)
badanie opinii
•ich formuła zakłada pozyskanie opinii reprezentatywnej dla jakiejś populacji czy grupy
zasięganie opinii o projektach aktów prawnych
•uzyskiwanie uwag od interesariuszy na temat przedmiotu konsultacji;
•obowiązek zasięgania opinii danych podmiotów o projektach aktów prawnych, o założeniach
do projektów, o planowanych strategiach czy programach wynika z przepisów prawa lub z
faktu, iż dotyczą one działalności tych podmiotów

Zgodnie z założeniami organy administracji rządowej powinny prowadzić konsultacje na każdym
etapie podejmowania decyzji czy pracy nad projektowanym rozwiązaniem. Aby konsultacje nie
były tylko fikcją czy formalnością postulowane jest również, aby:
1) cały proces konsultacyjny rozpoczynany był jak najwcześniej, a więc na etapie koncepcyjnym
(w przypadku aktów prawnych jest to np. faza opracowywania założeń do projektu);
2) na konsultacje przeznaczony był wystarczająco długi okres czasu; informacja o samym fakcie
prowadzenia konsultacji oraz o ich przedmiocie musi dotrzeć do interesariuszy tak, aby ci mieli
czas na zaznajomienie się z tematem, jego przeanalizowanie oraz rzeczowe wypowiedzenie się;
3) zastosowane kanały dotarcia, metody i formy pozyskiwania uwag i informacji od interesariuszy
były adekwatne do potrzeb, możliwości i poziomu percepcji; istotna jest specyfika i liczebność
podmiotów zaproszonych do konsultacji – kanały komunikacji muszą być nie tylko zróżnicowane,
ale i sprofilowane pod kątem każdej z grup.

Z chwilą skierowania projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu
rozporządzenia do konsultacji publicznych organ wnioskujący udostępnia projekt w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie
Rządowy Proces Legislacyjny. Udostępnieniu w tym serwisie

podlegają również wszelkie

dokumenty dotyczące prac nad projektem, w tym zgłoszenia zainteresowania pracami nad
projektem wniesione w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa.

Jeżeli organ wnioskujący uzna, że przyczyni się to do właściwego prowadzenia
konsultacji publicznych, może:
1)
zaprosić przedstawicieli podmiotów przedstawiających stanowisko w ramach
konsultacji publicznych do udziału w konferencji uzgodnieniowej;
2)
zorganizować odrębną konferencję z udziałem przedstawicieli podmiotów, o
których mowa w pkt 1; w takim przypadku zapraszając na konferencję uzgodnieniową,
organ wnioskujący nie później niż na 7 dni przed dniem tej konferencji przedstawia
zestawienie zgłoszonych uwag zawierające stanowisko wobec uwag, w którym wskazuje
co najmniej na ich uwzględnienie, nieuwzględnienie albo konieczność wyjaśnienia.

Jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat, dobrze przeprowadzone konsultacje przynoszą szereg
korzyści zarówno po stronie decydentów, jak i interesariuszy.

rozbudzanie w
obywatelach chęci i
potrzeby udziału w
różnych formach wpływu
na rozstrzygnięcia ważne
dla społeczności lokalnej
partycypacja obywateli w
życiu społecznym, w
tworzeniu prawa, rozwoju
inicjatyw lokalnych i
krajowych

poznanie prawdziwych
problemów obywateli, ich
doświadczeń, pomysłów

wyższa jakość i trafność rozstrzygnięć, lepsze rozpoznanie
stanowisk różnych grup odbiorców i interesariuszy
proponowanego rozwiązania; możliwość znalezienia
rozwiązania w trudnej bądź patowej sytuacji; możliwość
skorygowania rozwiązań nieprzystających do danej
zbiorowości, nieakceptowanych; zapobieganie wielu
konfliktom, przedłużającym się jałowym dyskusjom;
uwzględnianie przez przyjęte rozwiązania i koncepcje potrzeb i
oczekiwań mieszkańców oraz innych podmiotów; usprawnienie
procesu decyzyjnego; szybsza, sprawniejsza realizacja
projektów; lepsze wydatkowanie środków publicznych, tzn.
przeznaczanie ich na cele i inicjatywy istotne dla danej
społeczności, niefinansowanie przedsięwzięć
nieakceptowanych, niepotrzebnych; wyższy poziom akceptacji
podejmowanych działań, stanowionego prawa; przestrzeganie
ustalonych norm, dostosowanie się do ewentualnych
niedogodności związanych z osiągnięciem wspólnie ustalonego
celu, chęć uczestniczenia, przyczyniania się do rozwoju regionu,
poszanowanie dla podejmowanych działań

uwzględnienie różnych
głosów, poglądów,
pomysłów

dostarczanie obywatelom
wiedzy na temat planów i
polityki prowadzonej
przez władze

Wzorcowy model konsultacji powinien składać się przynajmniej z pięciu etapów; na każdym z
nich organizator ma do wykonania szereg działań.

• diagnoza sytuacji;
• określenie celu konsultacji;
• nakreślenie ram konsultacji;
• ustalenie grona interesariuszy – analiza grupy, określenie kanałów komunikacyjnych;
• ustalenie sekwencji działań;
• wybranie formy i metody konsultacji;
• ustalenie i zabezpiecznie środków finansowych, czasu oraz zasobów kadrowych niezbędnych do
ETAP PRZYGOTOWAWCZY przeprwadzenia konsulracji;
• wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przebieg konsultacji i nadzór nad nimi

ETAP INFORMOWANIA O
KONSULTACJACH

• zaproszenie wszystkich potencjalnych interesariuszy poprzez tradycyjne (właściwe dla organizatora) oraz
dedykowane poszczególnym grupom interesariuszy knały informacyjne;
• sformułowanie precyzyjnego i i zrozumiałego komunikatu do interesariuszy o przedmiocie konsultacji, czasie
ich trwania oraz sposobach wyrażania swojego stanowiska;
• sformułowanie precyzyjnego i zrozumiałego komunikatu gdzie można znaleźć podsumowanie konsultacji i
informację zwrotną na temat przyjęcia lub odrzucenia zgłoszonych uwag

• zarezerwowanie odpowiedniego czasu na przeprowadzenie konsultacji: dla rozporządzeń – minimum 10 dni,
dla projektu aktu normatywnego lub projektu założeń do projektu ustawy – nie mniej niż 14 dni (zalecane jest
21 dni), dla projektu ustawy opracowywanego na podstawie założeń oraz projektu bez uprzedniego przyjęcia
założeń – nie mniej niż 21 dni;.
• zastosowanie zróżnicowanych metod zbierania opinii od interesariuszy;
ETAP ZASIĘGANIA OPINII • jeżeli zachodzi taka potrzeba: zbieranie opinii kilkuetapowo

• analiza stanowisk pozyskanych w trakcie konsultacji;
• przygotowanie raportu podsumowującego, zawierającego odniesienie się do poszczególnych stanowisk z
informacją o ich uwzględnieniu bądź odrzuceniu i – w tym ostatnim przypadku– powodami ich
nieuwzględnienia;
• przedstawienie podsumowania efektów konsultacji poprzez – jeśli jest to możliwe – informację indywidualną,
a także poprzez udostępnieie wyników w miejscu ogólnodostępnym (np. na stronie internetowej organizatora
informacji); pożądane jest tu wykorzystanie wypracowanych na etapie informowania o konsultacjach
kanałów komunikacyjnych;
ETAP INFORMOWANIA
ZWROTNEGO O
• udostępnienie zmienionej w wyniku konsultacji wersji opiniwanego dokumentu (jeżeli zmiany były istotne);
WYNIKACH KONSULTACJI • przeprowadzenie tego etapu w jak najkrótszym czasie, nieprzekraczającym 60 dni od daty zakończenia
konsultacji

EWALUACJA

• przeprowadzenie przez samego organizatora, jak i instytucję zewnętrzną oceny przeprowadzonych
konsultacji pod kątem osiągnięcia założonego przez organizatora celu, efektywności zastosowanych metod
działąnia oraz przebiegu poszczególnych etapów;
• zwrócenie się do uczestników z prośbą o ocenę sposobu prowadzenia konsultacji oraz wdrażania ich
rezultatów w procesie legislacyjny

W przypadku konsultacji, czy to publicznych, czy społecznych, obowiązuje siedem podstawowych
zasad:
1) dobra wiara – konsultacje prowadzone są w duchu dialogu obywatelskiego – strony słuchają
się nawzajem, wykazując wolę zrozumienia odmiennych racji;
2) powszechność – każdy zainteresowany tematem powinien móc dowiedzieć się o
konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd;
3) przejrzystość – informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku konsultacji muszą być
powszechnie dostępne; jasne musi być, kto reprezentuje jaki pogląd;
4) responsywność – każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytoryczna odpowiedź w
rozsądnym terminie, co nie wyklucza odpowiedzi zbiorczych;
5) koordynacja – konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzialnego za konsultacje tak
politycznie jak organizacyjnie; powinny one być odpowiednio umocowane w strukturze
administracji;
6) przewidywalność – konsultacje powinny być prowadzone od początku procesu
legislacyjnego; powinny być prowadzone w zaplanowany sposób i w oparciu o czytelne reguły;
nie można nazywać konsultacjami procesu akceptowania podjętych już decyzji; nie można nazwać
konsultacjami zbierania opinii w czasie krótszym niż 7 dni;
7) poszanowanie interesu ogólnego – choć poszczególni uczestnicy konsultacji mają prawo
przedstawiać swój partykularny interes, to ostateczne decyzje podejmowane w wyniku
przeprowadzonych konsultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne;
podejmując decyzję organizator konsultacji nie może przy podejmowaniu decyzji kierować się
siłą nacisku, czy interesem poszczególnych grup.

Informacji na temat projektów przekazanych do konsultacji publicznych znaleźć można m.in. na
rządowym portalu konsultacji publicznych pod adresem: www.konsultacje.gov.pl
Podstawowym aktem prawnym regulującym obecnie kwestie związane z konsultacjami
publicznymi jest uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r., poz. 1006 ze zm.).

Źródło: Rządowy portal konsultacji publicznych: http://www.konsultacje.gov.pl/

