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Warszawa, 20 czerwca 2022
Oświadczenie Obywatelskiego Forum Legislacji w sprawie
potrzeby przejrzystego procedowania przepisów zmieniających termin wyborów samorządowych

Obywatelskie Forum Legislacji od 2009 roku apeluje o większą przejrzystość i inkluzywność procesu
legislacyjnego. Nie przesądzając o tym czy zmiana terminu wyborów samorządowych jest dobrą czy złą
koncepcją, chcielibyśmy wyrazić stanowczy sprzeciw wobec planowanego sposobu wprowadzenia tej
zmiany.
Z informacji medialnych wynika, że większość rządząca chciałaby przeprowadzić te zmiany jeszcze w
czerwcu, na podstawie inicjatywy ustawodawczej polegającej na zgłoszeniu projektu przez grupę
posłów, a nie przez odpowiednie komisje sejmowe. To oznacza, że tak ważna materia jak kalendarz
wyborczy będzie procedowana w ramach zaledwie jedno- lub dwudniowego posiedzenia Sejmu, bez
uprzedniej pogłębionej dyskusji z udziałem posłów różnych ugrupowań oraz zaproszonych ekspertów.
Zgodnie z tradycją parlamentarną, zmiany przepisów wyborczych powinny zostać uprzednio
opracowywane przez właściwe komisje sejmowe, a nie być zgłaszane jako gotowe projekty przez grupę
posłów. Taki tryb zabezpiecza bowiem odpowiednio przejrzystość procesu legislacyjnego w tak ważnej
materii oraz pozwala na przeprowadzenie szerokich konsultacji publicznych.
W związku z tym, że od dawna było wiadomo, że terminy wyborów samorządowych i parlamentarnych
zbiegną się, nie znajdujemy żadnego usprawiedliwienia dla procedowania przepisów w sposób inny niż
w trybie komisyjnym. Brak zastosowania takiej procedury spowoduje, że wykluczy się merytoryczną
debatę parlamentarną. Przy takim harmonogramie prac, niemożliwe też będzie wsłuchanie się w głosy
ekspertów i wyborców chcących odnieść się do tego pomysłu.
Jak wielokrotnie zwracaliśmy uwagę w naszych wcześniejszych stanowiskach i komunikatach, wybór
poselskiej ścieżki legislacyjnej w znacznym stopniu ogranicza przejrzystość i inkluzywność procesu
tworzenia prawa. Brak konsultacji publicznych wyklucza z debaty publicznej organizacje pozarządowe,
ekspertów, think-tanki czy ośrodki akademickie.
Dodatkowo, zapowiedź uchwalenia ustawy na jednym posiedzeniu Sejmu oznacza, że sami posłowie
nie będą mieli wystarczającej przestrzeni i czasu do refleksji i zajęcia przemyślanego stanowiska w tej
sprawie. Ten pośpiech wykluczy również skorzystanie z możliwości przeprowadzenia wysłuchania
publicznego, które dałoby każdemu zainteresowanemu możliwość przedstawienia opinii o
proponowanych zmianach.
W związku z powyższym, apelujemy o podjęcie prac nad projektem przepisów o zmianie terminu
wyborów samorządowych w trybie komisyjnym, z co najmniej 21-dniowym terminem konsultacji
publicznych. Niezależnie od tego, wzywamy do przeprowadzenia procesu legislacyjnego na poziomie
parlamentarnym, w zwykłym trybie, podczas co najmniej kilku posiedzeń, dzięki czemu będzie możliwe

uzupełnienie przedstawionych wcześniej opinii i konsultacji z najbardziej zainteresowanymi
środowiskami. Sprzeciwiamy się procedowaniu tak istotnego projektu w sposób godzący w
podstawowe zasady poprawnej legislacji.
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Obywatelskie Forum Legislacji (OFL) działa przy Fundacji im. Stefana Batorego od 2009 roku. Zajmuje
się monitoringiem procesu stanowienia prawa pod kątem jego przejrzystości, otwartości na
konsultacje publiczne i zabezpieczenia antykorupcyjne oraz przestrzegania zasad dobrej legislacji,
przedstawiając wnioski z obserwacji i rekomendacje zmian w cyklicznych raportach.
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