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Jakość i otwartość procesu 
legislacyjnego – projekt Fundacji 
im. Stefana Batorego 

Opracowanie bazuje na raporcie Tworzenie i konsultowanie 
rządowych projektów ustaw opracowanymu dzięki pracy ekspertów 
z programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji Batorego, oraz 
konferencji Jakość i otwartość procesu legislacyjnego. Raport oparto 
na analizie sposobu prowadzenia konsultacji publicznych i tworzenia 
dokumentów towarzyszących rządowym projektom ustaw 
procedowanych w 2012 roku.  

Wnioski: mimo wprowadzenia zmian w procesie rządowej legislacji, 
praktyka pozostawia wiele do życzenia. Proces jest nieprzejrzysty, 
realizowany przestarzałymi środkami, nie jest prowadzony w sposób 
gwarantujący uwzględnienie interesów obywateli wyrażanych przez 
stronę społeczną. Wyjątkowo niepokojące są braki w procesie analizy 
proponowanych zmian – często brak rzetelnej analizy skutków 
wprowadzanych zmian legislacyjnych, nie analizuje się tzw. opcji 
zerowej, zakładającej zaniechanie regulacji. 
 

Twórcy sprawdzali, w jaki sposób zmiana reguł pracy Rady Ministrów dot. trybu 

przygotowywania ocen skutków regulacji i organizowania konsultacji publicznych 

wprowadzona w 2011 roku wpłynęła na jakość procesu legislacyjnego. Autorzy 

projektu dodają, że zmiany w sposobie przygotowywania rządowych projektów 

ustaw dokonują się pod wpływem nacisku społecznego, którego spektakularnym 

przykładem były protesty w sprawie ACTA. 

Na potrzeby raportu skonstruowano indeks jakości procesu legislacyjnego - 30 

wskaźników zgrupowanych w czterech kategoriach - analiza, technologie, 

konsultacje, implementacja. Szczegółowy opis znajduje się na s. 32. i nast. raportu. 

Badania prowadzono z punktu widzenia „obywatela ufającego państwu” - 

oceniano na podstawie publikacji zawartych w oficjalnych rządowych 
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publikatorach. Obserwacje wzbogacono jednak o pogłębione wywiady z 

uczestnikami. 

Największą wartość w ramach oceny nadano konsultacjom publicznym (40% 

oceny końcowej, zakładając, że „że za najważniejszy element procesu 

stanowienia prawanależy uznać właściwie przeprowadzone konsultacje”), 

analizie przedmiotu regulacji i implementacji (po 25% oceny końcowej) oraz 

technologii przygotowania projektu do wdrożenia (10% oceny końcowej). 

Badacze uznali, że jakość procesu tworzenia prawa jest niezadowalająca – 

oceniono ją na 46 procent. Wskazano, że dobry jakościowo proces uzyskałby 

ocenę powyżej 80 proc. Poniższy diagram ukazuje średnie wyniki w każdym z 

czterech badanych obszarów jakości procesu legislacyjnego. 

 

Problemy podniesione przez twórców raportu na konferencji (rozwinięcie 

każdego z nich znajduje się w raporcie na stronie 

http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialn

e%20Panstwo/Tworzenie_i_konsultowanie.pdf): 
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1. W jednej piątej przypadków nie zidentyfikowano w ogóle problemu, 

skutków problemu i przyczyn problemu, który ma rozwiązać ingerencja 

legislacyjna. 

2. W trzech czwartych przypadków nie podaje się mierzalnych  wskaźników 

oceny efektów regulacji. Problemem jest też wskazywanie ram czasowych, 

w jakich dana regulacja ma przynieść pożądane efekty. 

3. Nie prowadzi się w trzech czwartych przypadków analiz ryzyka związanego 

z regulacją i nie nawiązuje do mocnych i słabych stron projektu. Nie 

dokonuje się analizy stosując rzetelne techniki oceny. 

4. Bezkrytycznie przyjmuje się przepisy Unii Europejskiej w ramach transpozycji, 

nie analizuje się możliwych wariantów wdrożenia dyrektyw, mimo że 

narzucają one konkretnych przepisów o rozwiązań legislacyjnych.  

5. Nie podaje się źródeł przy analizie projektów rządowych, a jeśli się podaje, 

to w sposób uniemożliwiający dostęp do źródeł.  

6. Oceny skutków legislacji dokonywane są częstokroć ex post. 

7. Tylko w 4% przypadków rozpoczęto konsultacje jeszcze na etapie 

rozważania celowości regulacji.  

8. Częstą praktyką jest dokonywanie poważnych zmian w skonsultowanym 

projekcie, które zmieniają główne jego założenia bez dalszych konsultacji. 

9. Tylko w 20% przypadków przeprowadzanych konsultacji organizuje się inne 

techniki konsultacji niż przyjmowanie opinii przez listy lub inne metody 

zbierania opinii pisanych. Rzadko organizuje się konferencje (11%), 

spotkania z ekspertami (4%).  

10. Tylko jeden raz spotkano się z właściwym zdefiniowaniem tematu i podaniu 

odpowiedniego pytania, na które chcianoby znaleźć odpowiedź w 

ramach konsultacji. Zapytania wystosowywane wobec podmiotów 

zaprasanych do uczestnictwa w konsultacjach społecznych są 

niepecyzyjne, ogólnikowe. W 90 przypadkach na 110 zapytano tylko 

ogólnikowo o opinię.  

11. Twórcy raportu wskazują, że wyznaczone terminy minimalnej długości  

konsultacji są zbyt krókie, w szczególności gdy zapytania są 

wystosowywane do organizacji, których opinia musi zostać wydana przez 

organ kolegialny, którego posiedzenia odbywają się cyklicznie. Opinię tę 

potwierdzili przedstawiciele organizacji uczestniczących w konsultacjach. 
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12.  W wielu przypadkach zauważono brak informacji zwrotnej (70% 

przypadków) po uzyskaniu przez podmiot przeprowadzający proces 

legislacyjny odpowiedzi na pytanie w ramach konsultacji. Często dokonuje 

się odpowiedzi zbiorczych często odpowiedzi mają zdawkowy charakter. 

Takie traktowanie strony społecznej nie wpływa korzystnie na zwiększenie 

zaangażowania w konsultacje. 

13. Proces konsultacji społecznych jest nieprzejrzysty. Unika się 

wyczerpującego relacjonowania przebiegu konsultacji. Występuje 

niechęć przed nagrywaniem przebiegu posiedzeń i spotkań w ramach 

konsultacji, nie publikuje się metryczek projektów, które wskazywałyby 

jednoznacznie kto dokonuje jakich zaleceń i propozycji zmian. 

 

W związku z problemami rozpoznanymi w raporcie, jego autorzy podnieśli na 

konferencji następujące propozycje rozwiązań w zakresie rządowej legislacji: 

1. Wprowadzenie zespołów mieszanych zespołów do pracy nad 

projektami legislacyjnymi. Legislator powinien współpracować z 

analitykami, a zaplecze analityczne rządu powinno wg autorów raportu 

ulec wzmocnieniu.  

2. Ujednolicenie praktyk legislacyjnych w ministerstwach. 

3. Rozpoczęcie konsultacji na możliwie wczesnym etapie prac, 

najkorzystniej etapie koncepcji i oceny celowości wprowadzenia 

regulacji. 

4. Przeprowadzenie drugiej tury konsultacji na etapie sejmowym. 

5. Ograniczenie przypadków prowadzenia prac w trybie szczególnym, 

charakteryzującym się skróconymi lub pominiętymi konsultacjami.  

6. Powinno się rozszerzyć wachlarz metod konsultacji, uwzględniając 

możliwości jakie dają nowe technologie i wprowadzając większą 

przejrzystość procesu. 

7. Nadmieniono, że nie powinno się nigdy lekceważyć obaw o 

niekonstytucyjność projektów, co ma dzisiaj niekiedy miejsce.   

8. Powinno się udostępniać publicznie zamówione na publiczne pieniądze 

analizy. 
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9.  Częściej powinna być używana platforma e-konsultacje 

(konsultacje.gov.pl), powinno się zwiększyć zaplecze merytoryczne w 

resortach, wprowadzić odpowiednie szkolenia dla kadry resortów. 

10. Podniesiono postulat umocowania ustawowego procesu 

legislacyjnego na szczeblu rządowym, zastępując dzisiejsze wewnętrzne 

regulacje Rady Ministrów.  

 

Norweska praktyka procesu 
legislacyjnego 

W ramach konferencji wystąpił przedstawiciel norweskiego rządu, 
Terje Dyrstad, zastępca dyrektora generalnego w Ministerstwie 
Samorządu i Reform, prezentujący praktykę legislacyjną w Norwegii. 
 

Norweg wskazał jako szczególnie ważne dla kultury norweskiej legislacji zasady  

partycypacji, przejrzystości i uczestnictwa. „Otwarta i oświecona” dyskusja 

publiczna jest zapisana w konstytucji.  

Zasadniczą część prac legislacyjnych wykonują wyłonione przez rząd komitety 

eksperckie, które przygotowują projekt aktu normatywnego w powierzonym im 

zakresie. Jak wskazał gość z Norwegi, członkowie takich komitetów to najczęściej 

profesorowie uniwersytetcy, jednak oczywiście często w grono komitetu włącza 

się praktyków z regulowanej dziedziny.  Komitety są niezależnymi organami 

powołanymi na określony czas w celu opracowania regulacji.  

Zasadę otwartości realizuje się przy użyciu nowych technologii. Na stronach 

internetowych rządu upublicznia się wszystkie dokumenty dot. procedowanego 

aktu legislacyjnego. Wyraźnie widoczny jest obecny status konsultacji. Do 

konsultacji zaprasza się jak najszersze grono partnerów społecznych, a każdy 

obywatel może za pośrednictwem strony internetowej udzielić odpowiedzi na 

pytania sformułowane w procesie konsultacji przez stronę rządową. Jak wskazał 

Terje Dyrstad, dopuszcza się możliwość, że 4,5 miliona Norwegów udzieli 

odpowiedzi na rządowe zapytania. Oprócz pytań upublicznia się także wszystkie 
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udzielone w procesie konsultacji odpowiedzi. Konsutlacje publiczne każdego 

aktu prawnego trwają w Norwegii  zazwyczaj trzy miesiące. Długi czas konsultacji 

wg Norwegów pozwala na późniejszą sprawną implementację i w zasadzie ma 

na celu oszczędność czasu w późniejszych etapach wdrażania aktów 

normatywnych. Do ministerstw napływa do 24 tysięcy odpowiedzi na zapytania 

w procesie konsultacji społecznych rocznie. 

Terje Dyrstad podkreślił, że rządowy proces legislacyjny w Norwegii nie ma w 

zasadzie umocowania prawnego, a jego kształt ustaliła właściwie praktyka i 

obyczaj. 

 

Praktyka legislacji w pracy  Komisji 
Europejskiej 

O praktyce legislacji w KE mówił na Konferencji Michał Narożny, 
analityk polityczny w Sekretariacie Generalnym KE: Obowiązuje w niej 
Polityka Inteligentnej Regulacji – czyli respektowanie zasady 
pomocniczości i ograniczanie kosztów. Inicjatywy legislacyjne 
konsultuje się minimum 12 tygodni.  
KE jest krytykowana za swój technokratyczny charakter, brak wrażliwości na 

opinię podmiotów, których mają dotyczyć wdrażane przez nią regulacje i 

nadgorliwość w tworzeniu prawa, którą niektórzy postrzegają jako łamanie 

zasady subsydiarności. Przedstawiciel KE wskazał, że zainteresowane osoby mają 

możliwość uczestniczenia w konsultacjach społęcznych, które mają umocowanie 

w traktatach, m. in. w traktacie lizbońskim. 

Minimalne standardy dot. Konsultacji społecznych wyznaczone przez Komisję 

Europejską: 

1. Zapewnienie, aby każdy uczestnik konsultacji otrzymał wszystkie niezbędne 

informacje dotyczące propozycji regulacji. 

2. Objęcie konsultacjami wszystkich grup docelowych. 

3. Prowadzenie konsultacji za pośrednictwem środków komunikacji 

dostosowanychdo celów konsultacji i oczekiwań ich uczestników. 
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4. Pozostawienie wystarczającego czasu na to, aby umożliwić uczestnictwow 

konsultacjach. 

5. Potwierdzanie otrzymania odpowiedzi. 

6. Publikacja raportu opisującego wyniki konsultacji i sposobu 

wykorzystaniaich w trakcie dokonywania oceny skutków regulacji. 

Każdy akt stanowienia prawa w KE ma zostać oceniony na podstawie faktów 

zebranych na podstawie konsultacji, ewaluacji i implementacji, by ustalić czy 

istnieje podstawa do regulacji na poziomie unijnym i w jaki sposób powinna 

zostać wprowadzona, jeśli jest konieczna. Co niepokojące, są prowadzone nie 

zawsze są prowadzone w sposób otwarty – KE może postanowić, że niektóre 

regulacje nie będą konsultowane publicznie, a w zamkniętym, przez nią 

dobranym gronie podmiotów. Dodatkowo KE powołuje, w dużej mierze z grona 

urzędników unijnych, tzw. Impact Assessment Board – ekspercką radę 

ewaluującą projekty Komisji. 

Funkcjonuje system automatycznych powiadomień o planowanych 

konsultacjach w wybranych przez subskrybenta dziedzinach na stronie Komisji. 

Grupy reprezentujące rozmaite interesy muszą zostać najpierw zarejestrowane w 

tzw. Transparency Register.  

 

 


