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Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Rzepka 
ul. Asnyka 10/8, 87-100 Toruń, tel. 607 322 572 

 

           Toruń, 24.9.2013 r. 
 

 

OPINIA PRAWNA 

w sprawie prawnych aspektów jawności konsultacji społecznych w procesie tworzenia prawa. 
 

 

STAN FAKTYCZNY  - PRZEDMIOT OPINII 

Zagadnienie prawne będące przedmiotem opinii sprowadza się do oceny prawnej praktyki 

postępowania organizatora konsultacji społecznych, który publikując zestawienie uwag, które 

wpłynęły do konsultowanego dokumentu utajnia dane autorów tych uwag (nazwy instytucji i 

podmiotów, imiona i nazwiska osób fizycznych) oraz do ewentualnego określenia zakresu danych 

podmiotów biorących udział w konsultacjach możliwych do udostępnienia w dokumentach 

publikowanych w toku prowadzenia konsultacji społecznych. 

 

STAN PRAWNY 

Rozważania prawne dotyczące przedmiotu opinii prowadzone są w oparciu o następujące akty 

prawne: 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 (Dz.U.1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.), 

- ustawa z 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 Nr 112, poz. 1198 ze zm.), 

- ustawa z 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2006 Nr 227, poz.1658 

ze zm.), 

- ustawa z 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. 2005 Nr 169, 

poz. 1414 ze zm.),    

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 czerwca 2011 w sprawie rejestru 

podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową (Dz.U. 2011 Nr 136, poz.803), 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 w sprawie zgłaszania zainteresowania 

pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz.U. 2011 

Nr 181, poz. 1080). 

 

ROZWAŻANIA PRAWNE 

Sposób postępowania organów administracji w trakcie konsultacji strategii rozwoju województwa 

określa regulują przepisy ustawy z 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 

2006 Nr 227, poz.1658 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 4 przywołanej ustawy w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia konsultacji, organ administracji organizujący konsultacje „przygotowuje sprawozdanie z 
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przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag 

zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem” oraz podaje sprawozdanie do publicznej 

wiadomości na swojej stronie internetowej. Ustawodawca w przywołanym przepisie nie wymienił 

wprost wszystkich elementów sprawozdania, jedynie zaakcentował i wymienił ten element treści, 

który uznał za szczególnie ważny z punktu widzenia istoty instytucji konsultacji społecznych w 

procesie stanowienia prawa, a za taki uznał ustosunkowanie się organu administracji do uwag 

zgłoszonych w toku konsultacji. Dyspozycja przepisu odnosi się więc w pierwszej kolejności do 

językowego kontekstu pojęcia sprawozdanie, ponieważ na gruncie ustawy nie ma stosownej definicji. 

W „Słowniku języka polskiego” PWN „sprawozdanie” definiowane jest jako „przedstawienie 

przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś”, a więc jest to ustna lub pisemna 

relacja z przebiegu jakiejś działalności, która w sposób szczegółowy opisuje przebieg jakichś 

wydarzeń. Wykładania językowa prowadzi do wniosku, że ze względu na desygnat znaczeniowy 

pojęcia sprawozdanie użyty w zakresie zastosowania przywołanej normy określającej obowiązki 

podmiotów prowadzących konsultacje społeczne, obowiązkiem zobowiązanych podmiotów jest 

wierne i szczegółowe zdanie relacji z przebiegu konsultacji społecznych, co oznacza także obowiązek 

podania do wiadomości w publikowanym sprawozdaniu informacji o podmiotach biorących udział w 

konsultacjach oraz wykazanie, jakie uwagi zgłosiły poszczególne podmioty w toku konsultacji 

społecznych.  

Wątpliwości w przedmiotowym zakresie rozwija przeprowadzona obok dokonanej wykładni językowo 

– logicznej, wykładnia systemowa i funkcjonalna przywołanego przepisu, którą powinniśmy stosować 

w każdym przypadku, gdy litera prawa nie daje jednoznacznych wyników interpretacyjnych.  

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych wynika, 

że zasada jawności życia publicznego, jest konstytucyjną zasadą, a jej rozwinięciem są przede 

wszystkim uprawnienia obywateli do uzyskiwania informacji, regulowane na gruncie prawa 

materialnego i procesowego (m.in. kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o dostępie do 

informacji publicznej). Trybunał Konstytucyjny w jednym z wyroków stwierdza, że „powszechny i 

szeroki dostęp do informacji publicznej stanowi niezbędną przesłankę istnienia społeczeństwa 

obywatelskiego, a co za tym idzie – urzeczywistnienia demokratycznych zasad funkcjonowania 

władzy publicznej w polskim państwie prawnym” (OTK ZU-A 2009, nr 9, poz.135). Cytowany wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego ma istotne znaczenie w kontekście realizowania idei społeczeństwa i 

rządu otwartego, w tym partycypacji społecznej w sprawowaniu władzy publicznej i procesach 

decyzyjnych poprzez takie instytucje prawne jak konsultacje społeczne.  Ustawa o dostępie do 

informacji publicznej daje obywatelom prawo dostępu do informacji gromadzonych w procesach 

tworzenia i stosowania prawa, nakładając na podmioty władzy publicznej obowiązek udzielenia 

stosownej informacji zainteresowanym. Informacja dotycząca podmiotów uczestniczących w 

konsultacjach społecznych oraz zagadnień poruszanych przez poszczególnych uczestników konsultacji 

w toku procesu podejmowania decyzji o charakterze prawotwórczym jest informacją publiczną, która 

podlega rygorom ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podmioty uczestniczące w 

konsultacjach oraz zajmowane przez nich stanowiska mają charakter publiczny wynikający z 

charakteru konsultacji i zasady oficjalności stosowanej procedury, stąd zainteresowane osoby 

korzystając z ustawowych uprawnień mogą uzyskać szczegółową informację w każdym zakresie i na  

każdym etapie konsultacji społecznych.   Pragmatycznie byłoby, gdyby informacja w przedmiotowym 

zakresie znajdowała się w publikowanym sprawozdaniu, stąd należy stwierdzić, że funkcjonalne 

argumenty przemawiają za stosowaniem wykładni zobowiązującej podmioty organizujące konsultacje 



3 

 

społeczne do umieszczania w sprawozdaniu pełnej informacji o przebiegu konsultacji z podaniem 

autorstwa zgłoszonych uwag w toku konsultacji. Takie rozumienie obowiązków organów 

administracji wyraża także zasadę równość podmiotów konsultacji społecznych w relacji organ 

władzy publicznej a podmiot społeczny oraz szacunek władzy publicznej wobec partnerów 

społecznych.  

Konsultacje społeczne to tzw. półbezpośrednie formy demokracji umożliwiające zainteresowanym 

podmiotom merytorycznie zaangażować się w projektowane działania władzy publicznej, w tym w 

procesy tworzenia prawa. To jakie podmioty włączają się w ten proces i w jakim zakresie nie jest 

obojętne z punktu widzenia jawności, transparentności i w konsekwencji oceny procesu konsultacji, o 

czym świadczy uregulowanie działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Wątpliwości co 

do tego, czy umieszczać oznaczenie podmiotu i podawać do publicznej wiadomości w sprawozdaniu 

treść uwag zgłaszanych do projektu konsultowanego dokumentu prawnego, powinny być 

skonfrontowane w drodze wykładni systemowej poprzez analogię do rozwiązań zastosowanych w 

procedurze wywierania wpływu na tworzenie prawa poprzez działalność lobbingową.  W odniesieniu 

do działalności lobbingowej, która co do istoty podobnie jak konsultacje społeczne włącza 

zainteresowane podmioty inne niż konstytucyjne organy prawotwórcze w proces stanowienia prawa, 

istniej obowiązek rejestrowania podmiotów i szczegółowego odnotowywania zgłaszanych przez te 

podmioty uwag i projektów. Stosowanie wykładni poprzez analogię do funkcjonujących rozwiązań w 

podobnym zakresie pozwala na spójne traktowanie systemu prawa, w przedmiotowym przypadku 

zapewni jawność informacji i transparentność konieczną do oceny podmiotów władzy publicznej. 

 

WNIOSKI OPINII  

W ocenie sporządzającego opinię sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych 

publikowane zgodnie z  art. 6 ust. 4 ustawy z 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (t.j. Dz.U. 2006 Nr 227, poz.1658 ze zm.) powinno zawierać oznaczenie podmiotu 

zgłaszającego poszczególne uwagi w toku konsultacji społecznych za czym przemawia wykładania 

językowo – logiczna, systemowa i funkcjonalna przywołanego przepisu. Prezentowana interpretacja 

zapewnia zgodność wykładni z intencją ustawodawcy, rozwiązaniami stosowanymi w systemie 

prawnym, a jej stosowanie jest gwarancją jawności procedury, transparentności postępowania 

organów administracji oraz podmiotowości partnerów społecznych.   

 
 


