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Szanowna Pani,  

 

w odpowiedzi na przesłane przez Panią dotyczące legislacji proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.  

 

Podstawowym dokumentem regulującym udział obywateli w pracach legislacyjnych Rządu jest 

obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. Regulamin pracy Rady Ministrów. Regulamin w §36 stanowi, że 

„organ wnioskujący, (…) przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować 

projekt do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu 

przedstawienia ich stanowiska (…)”. Obowiązek zasięgania opinii wynika również wprost z niektórych 

obowiązujących ustaw (znajduje to odzwierciedlenie w §38 ust 2 Regulaminu).  

Projekty ustaw mogą być konsultowane wstępnie jeszcze przed zainicjowaniem rządowego procesu 

legislacyjnego. W przypadku Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość taką przewiduje Zarządzenie 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w 

Ministerstwie Sprawiedliwości: Departament Legislacyjny może po opracowaniu wstępnego projektu 

zasięgnąć opinii interesariuszy zewnętrznych o projekcie (…).  

 

Centralnym ośrodkiem informacji o działaniach legislacyjnych Rządu jest Rządowe Centrum Legislacji, 

które poprzez informacje publikowane na stronie internetowej www.rcl.gov.pl zapewnia jawności i 

przejrzystość stanowienia prawa na etapie rządowego procesu legislacyjnego. Na stronie RCL 

znajdują się m.in. wszystkie aktualnie procedowane projekty ustaw, kopie opinii formułowanych 

przez podmioty konsultacji publicznych, jak również kopie uwag nadesłanych przez zainteresowane 

osoby lub instytucje.  

 

Obywatele zainteresowani projektami aktów prawnych powstających w administracji publicznej 

mogą czerpać wiedzę również z dodatkowych źródeł, takich jak prowadzony przez Ministerstwo 

Gospodarki Rządowy portal konsultacji publicznych www.konsultacje.gov.pl. Jest to pilotażowa 

metoda konsultacji publicznych oparta na wymianie informacji on-line. Aktualnie na portalu 

zamieszczane są tylko wybrane projekty legislacyjne rządu. Co ciekawe, portal pozwala zgłaszać 

uwagi do już obowiązujących przepisów w ramach ankiety „Zmieniaj z nami prawo”. Innym 

popularnym źródłem informacji o konsultacjach publicznych jest serwis www.stacja-konsultacja.pl, 

którego właścicielem jest Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych. Serwis zbiera 

procesy konsultacji aktualnie prowadzone przez administrację publiczną. Po zalogowaniu każdy 

użytkownik może wyrazić swoje zdanie, zaproponować rozwiązanie oraz wygenerować zestawienie 

pozostawionych uwag. Instytucje mogą za pośrednictwem serwisu nie tylko publikować dokumenty 

poddane procesom konsultacji społecznych (np. programy współpracy, strategie, uchwały), ale 

również pobierać zestawienie złożonych uwag na przyjętych formularzach.  

 

Pozdrawiamy,  

Sztab Wyborczy PO 
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