
Rola NGO w procesie stanowienia prawa 

 

Gdyby rząd we wszystkim zastąpił stowarzyszenia, moralność i poziom umysłowy 

demokratycznego społeczeństwa narażone zostałyby na nie mniejsze ryzyko niż jego handel 

i przemysł. Tylko w wyniku wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie rozwijają się uczucia 

i idee, rośnie serce i rozkwita umysł człowieka. 

(Alexis de Tocqueville) 

 

Rola organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa ma charakter wieloaspektowy. 

Organizacja pozarządowa jako wyspecjalizowana w danej dziedzinie życia jednostka, 

skupiająca wokół siebie określone grono ludzi zainteresowanych, jest nie tylko potencjalnym 

partnerem do rozmów dla organów rządowych czy samorządowych, dysponującym określoną 

wiedzą, zapleczem eksperckim, ale także reprezentantem określonych grup społecznych, 

znającym i rozumiejącym potrzeby ludzi/regionu, mającym możliwość nie tylko 

komunikowania podmiotom rządzącym woli i oczekiwań ludzi, ale także przekazywania tym 

ostatnim w sposób przystępny zamierzeń i planów ekipy rządzącej, jak również organizowania 

ich i mobilizowania do działania. Jest swoistym dwustronnym przekaźnikiem o dużym 

potencjale oddziaływania na każdą ze stron i ta jej właściwość ma zasadnicze znaczenie w 

procesie stanowienia prawa.  

 

Czy organizacje pozarządowe są potrzebne? 

 



 

Forma, w jakiej organizacja pozarządowa chce uczestniczyć w procesie stanowienia prawa, 

zależy od jej celów statutowych, ale także od zasobów finansowych, osobowych, możliwości 

administracyjnych.  

 

Formy uczestnictwa 

 

Teoretycznie wszystkie z przedstawionych powyżej form partycypacji są dostępne dla każdej 

organizacji, jednak doświadczenie pokazuje, że – aby działać efektywnie – lepiej wybrać jeden, 

dwa sposoby współpracy i wyspecjalizować się w nich. Inną kwestią jest to, że niektóre z form 

wymagają większego przygotowania merytorycznego, zaplecza personalnego czy nakładów 

finansowych.  

Decydując się na udział w procesie stanowienia prawa, organizacja musi odpowiedzieć sobie 

na pytanie, jaką funkcję chce/może w takim przedsięwzięciu pełnić. Sposobów na partycypację 

jest wiele; każdy jednak rządzi się własnymi prawami, wymaga innego zaplecza, przynosi 

odmienne rezultaty, daje różne korzyści. 



Dużo zależy od tego, czy priorytetem organizacji jest współpraca z organami władzy, ich 

kontrolowanie, czy też mobilizowanie obywateli do udziału w życiu publicznym i ich 

wspieranie w tej działalności. 

NOG – strażnik procesu 

 

monitorowanie działań instytucji 

publicznych lub innych podmiotów czy 

osób mających wpływ na sferę publiczną 

upublicznianie działań instytucji 

publicznych lub innych podmiotów czy 

osób mających wpływ na sferę publiczną 

 

cel 

kontrolowanie poprawności 

stosowanych procedur 

wykrywanie 

nieprawidłowości w 

działaniach 

zapewnianie przejrzystości, 

zrozumiałości i dostępności dla 

obywateli procesu stanowienia 

dokumentów rządowych 

 

 

NOG – ekspert w danej dziedzinie 

 



 

NOG – reprezentant grupy społecznej/interesu/regionu 

 

 

 

 

 

Nie można lekceważyć roli organizacji pozarządowych we współdziałaniu z obywatelami, aby 

potrzeby, oczekiwania, postulaty tych ostatnich miały szansę dotrzeć do ekip rządzących i aby 

znalazły odzwierciedlenie np. w stosownych w regulacjach prawnych. Również w tym obszarze 

partycypacja może przybierać rozmaite formy. Proces legislacyjny, czy to na poziomie 

ogólnokrajowym czy też na poziomie samorządowym, jest długotrwały i wymaga wsparcia na 

rozmaitych etapach. Moment aktywnego włączenia się w tworzenie prawa będzie zależał od 

charakteru prowadzonej przez daną organizację działalności oraz od posiadanego przez nią 

zaplecza ekspercko-administracyjnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że każda forma 

uczestnictwa jest ważna i potrzebna. 

 

 



 

NGO – wsparcie dla obywateli w wykonywaniu uprawnień 

ustawodawczych/uchwałodawczych, czyli w czym i jak można obywatelom pomóc 

 

 

 



NGO i budżet obywatelski – obszary pomocy obywatelom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGO – współpracownik organów administracji publicznej – 

przykładowe płaszczyzny współdziałania 

 

 

Podobne pole do działania dla organizacji pozarządowych należy upatrywać na płaszczyźnie 

dialogu na linii: organy władzy – obywatele. Referendum czy konsultacje to formy otwartej 

dyskusji pomiędzy tymi dwoma grupami uczestników. Pierwsi są „budowniczymi”, drudzy – 

korzystającymi z „budowli”. Aby tworzone rozwiązania, struktury dobrze działały, aby były 

społecznie użyteczne, konieczny jest umiejętny i rzeczowy dialog pomiędzy twórcami 

i korzystającymi. Pierwsi mają tendencję do forsowania własnych rozwiązań, często 

dyktowanych obietnicami wyborczymi czy naciskami dobrze sytuowanych grup interesu; 

drudzy widzą często wyłącznie o własny interes, nie oglądają się na innych i na skutki społeczne 

postawienia na swoim. Organizacje społeczne w tym „procesie przeciągania liny” mogą pełnić 

rolę negocjatora, mediatora, moderatora twórczej i konstruktywnej dyskusji – podmiotu, który 

wie jak rozmawiać, jak łagodzić konflikty, wychodzić z impasu.   



–  

Choć sposobów na uczestnictwo w procesie stosowania prawa jest wiele, zadanie nie jest łatwe; 

z pewnością jednak jest warte zachodu, bowiem otaczająca nas przestrzeń powinna być 

budowana przy aktywnym udziale wszystkich obywateli. Pojedynczej jednostce trudno jest się 

przedrzeć ze swoim zdaniem, pomysłem. Organizacje pozarządowe mogą i powinny być 

wzmacniaczem takich pojedynczych głosów.  

 

Interesujące akty prawne:  

– ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870 ze zm.); 

– art. 221–259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.); 

– ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli 

(Dz.U. Nr 62, poz. 688 ze zm.); 

– ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), 

 – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze 

zm.); 

– ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913 ze 

zm.); 
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– ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 450 ze zm.); 

– uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2016 r., poz. 1006 ze zm.); 

– ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 318 ze 

zm.); 

– ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 400 ze zm.) 

 


