
Konsultacje społeczne 

Podstawy prawne 



Zasady i standardy UE 

Postanowienie Komisji Europejskiej z 11 

grudnia 2002 roku  dot. ogólnych zasad i 

standardy konsultacji publicznych 

 

Cel nadrzędny- pogłębienie otwartości                      

i dostępu do instytucji unijnych. 



Zasady i standardy UE 

•  uczestnictwo, 

•  otwartość i odpowiedzialność, 

•  efektywność, 

•  spójność 

 

• od 1 stycznia 2003 roku 



Minimalne standardy 

prowadzenia konsultacji wg UE 
• dostęp do informacji dotyczących procesu 

konsultacji, 

• zapewnienie wszystkim zainteresowanym 

dostępu do procesu konsultacji, 

• odpowiedni czas na zgłaszanie uwag i 

opinii (8 tygodni na uwagi pisemne i 

minimum 20 dni na zaproszenie na 

publiczne spotkanie). 

 



PRAWODAWSTWO POLSKIE 



Konstytucja Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku 

• 1.zasada demokratycznego państwa prawnego, 

zakładającą między innymi (współ)decydowanie 

obywateli, 

• 2. zasada dialogu społecznego 

• 3.zasada społecznej gospodarki rynkowej 

• 4. zasada pomocniczości  

• 5. zasada suwerenności narodu,  

• 6. zasada samorządności czy inaczej 

społeczeństwa obywatelskiego. 



Ustawy samorządowe 

1.W przypadkach przewidzianych ustawą 

oraz w innych sprawach ważnych dla 

gminy/powiatu/województwa na jego 

terytorium mogą być przeprowadzane 

konsultacje z mieszkańcami województwa. 

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami województwa określa 

uchwała rady gminy/powiatu/ sejmiku 

województwa. 



Ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 
• obowiązek konsultowania projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tychże organizacji. 

• obowiązek konsultowania projektów aktów 

normatywnych ze sfery zadań publicznych 

z radami działalności pożytku publicznego,  

• Obowiązek określenia, w drodze uchwał, 

szczegółowego sposobu konsultowania 

projektów aktów prawa miejscowego 



Ustawa o Trójstronnej Komisji  
do Spraw Społeczno-Gospodarczych i 

wojewódzkich komisjach dialogu społecznego 

• Dokument programowy Rady Ministrów „Zasady 

dialogu społecznego” 

•  Prawo do opiniowania programów rządowych 

oraz projektów aktów prawnych podstawą 

funkcjonowania demokratycznej administracji 

publicznej.  

• Procedury konsultacyjne mają służyć 

podwyższeniu jakości aktów prawnych oraz 

zapewniać ich społeczną akceptację i 

znajomość. 



Ustawa o udostępnianiu 

informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

• Wymóg zapewnienia możliwości udziału 

społeczeństwa odpowiednio przed 

wydaniem decyzji lub ich zmianą oraz 

przed przyjęciem dokumentów lub ich 

zmianą.  

• Decyzje o uwarunkowaniach 

środowiskowych, jak i różnego rodzaju 

dokumenty planistyczne 



Ustawa o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju 
• nakaz konsultacji projektów programów 

rozwoju z jednostkami samorządu 

terytorialnego, partnerami społecznymi i 

gospodarczymi 

• Sprawozdanie z przebiegu i wyników 

konsultacji, zawierające w szczególności  

• ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w 

trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem 

oraz podają je do publicznej wiadomości 



Ustawa o pomocy społecznej 

• konsultacyjny tryb opracowywania i 

realizacji gminnych, powiatowych strategii 

rozwiązywania problemów społecznych i 

strategii wojewódzkiej w zakresie polityki 

społecznej. 



Ustawa o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy 
• Zobowiązanie samorządów województwa i 

powiatu do konsultacyjnego trybu 

opracowywania planów działań na rzecz 

zatrudnienia (art. 6) oraz działań instytucji rynku 

pracy, za które uznano między innymi instytucje 

dialogu społecznego i instytucje partnerstwa 

lokalnego.  

• Rady zatrudnienia jako forma dialogu 

społecznego 



Ustawa o planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym 

• złożony system opiniowania, 

konsultowania i debatowania przy 

sporządzaniu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 



Drabina partycypacji 


