Partycypacja organizacji pozarządowych w proc esie stanowienia
prawa w 2018r.
Konsultacje publiczne stanowią formę zaproszenia społeczeństwa , w t ym
organizacji pozarządowych, do dzielenia się opiniami na temat planowanych
zmian w obowiązujących aktach prawnych lub na temat treści nowych aktów
prawnych.

W 2018r. w Polsce prowadzono konsultacje publiczne, do których zaproszono
również organizacje pozarządowe.
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KONSUTLACJE PUBLICZNE OGŁOSZONE PRZEZ MINISTERSTWO
CYFRYZACJI W 2018R.
W

marcu

2018r.

ogłoszono

konsultacje

zalece ń

komisji
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dot yczących walki z bezprawnymi treściami w Internecie. Konsultacje
zakończ ył y się 16.04.2018r. Zamierzeniem Komisji jest w tym przypadku usprawnienie
walki z bezprawnymi treściami w Internecie w szczególności poprzez zwiększenie
proaktywności platform internetowych, takich jak przeglądarki internetowe i portale
społecznościowe.

W czerwcu 2018r. ogłoszono konsultacje komunika tu Komisji Europejskiej
„o fake news”. Konsultacje trwał y 2 t ygodnie, a ich celem była konsultacja
komunikatu o zwalczaniu dezinformacji w internecie.

W lipcu 2018r. ogłoszono konsultacje projektu Rekomendacji Ministra Cyfryzacji dotyczących
warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do
przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej. Przetwarzanie danych w chmurze
obliczeniowej jest technologiczną rzeczywistością w większości sektorów gospodarki.
W sektorze publicznym, ze względu na wagę i rolę przetwarzanych danych, wymaga ono
szczególnej uwagi, stąd zaproszono obywateli do wyrażania opinii na powyższy temat.
W październiku 2018r. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje w sprawie programu
współpracy MC z NGO. Konsultacje trwały 3 tygodnie.
Więcej o konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji na stronie
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/konsultacje?page=1

KONSULTACJE PUBLICZNE W MINISTERSTIWE EDUKACJI NARODOWEJ
Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2018r. zakończyło realizację projektu dotyczącego
konsultacji publicznych w zakresie zmian w systemie edukacji. Założeniem projektu było
przeprowadzenie pogłębionych konsultacji public znych z zastosowaniem
akt ywnych form konsultacji.
Niestet y na stronach obu w/w ministerstw brak jest wyników konsultacji
prowadzonych w 2018r. , a co za t ym idzie nie da się ustalić jaki udział w t ych
konsultacjach miał y organizacje pozarządowe.

KONSULTACJE PUBLICZNE NA POZIOMIE EUROPEJSKIM
Dużą popularnością wśród obywateli ciesz ył y się natomiast konsultacje
publiczne w sprawie czasu letniego.

Konsultacje ogłosiła Komisja Europejska, która w okresie od 4 lipca 2018r. do
16 sierpnia 2018r. za pośrednictwem ankiet y internetowej zbierała opinie ludzi
na temat ich doświadczeń i ż yczeń odnośnie zmiany czasu letniego na zimowy
i vice versa.
W konsultacjach wzięło udział około 4,6 miliona osób, w tym Polacy. Jak
wynika z raportu podsumowującego konsultacje , większość z respondentów
wskaz ywała na niegodności związane ze zmianą czasu letniego na zimowy
i odwrotnie. Ponad połowa biorących udział w konsul tacjach chce zniesienia
zmian czasu
z letniego na zimowy i odwrotnie. Mieszkańcy Europy chętnie podzielili się
swoimi przem yśleniami na temat zmiany czasu. Więcej o wynikach konsultacji
znaleźć można w raporcie, zamieszczonym pod t ym adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018SC0406
W konsekwencji powyżej opisanych konsultacji publicznych w Europie, jest wysoce
prawdopodobne, że nastąpi zmiana regulacji prawnych w omawianym zakresie.
W Polsce, zdecydowanie większą popularnością niż konsultacje publiczne cieszą się
konsultacje społeczne, które dotyczą sfery działania i wpływu na społeczności lokalne.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorą aktywny udział w konsultacji planu
współpracy gmin z NGO, czasem włączają się do konsultacji planu zagospodarowania
przestrzennego, czy kwestii dotyczących ochrony środowiska.
Konsultacje publiczne, ze względu na ich rządowy szczebel cieszą się mniejszym
zainteresowaniem. Tylko podmioty, które lobbują za zmianą w prawie lub stworzeniem
nowych regulacji prawnych wykazują aktywność w trakcie konsultacji publicznych.

Na chwilę obecną brak jest informacji o aktywności przedstawicieli organizacji pozarządowych
w

konsultacjach

publicznych.

Dopiero

publikacja

raportów

z przeprowadzonych konsultacji publicznych pozwoli na analizę tej sfery aktywności
przedstawicieli NGO.

