
 Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-technologia

Data: 11 sierpnia 2022 r.
Znak sprawy: DDR-V.0210.1.2022

Według rozdzielnika

Dotyczy: przeglądu dobrych praktyk w konsultacjach publicznych

Szanowni Państwo,

chciałabym poinformować, że w Ministerstwie Rozwoju i Technologii rozpoczęliśmy prace nad 

przeglądem istniejących w Polsce dobrych praktyk konsultacyjnych. 

Konsultacje publiczne są prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Ministrów 

– Regulamin pracy Rady Ministrów. Zalecenia i objaśnienia dotyczące konsultacji publicznych 

znajdują się w „Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych 

w ramach rządowego procesu legislacyjnego”, przyjętych przez Radę Ministrów 5 maja 2015 r. 

Konsultacje publiczne nie są tożsame z badaniami opinii czy działalnością lobbingową i wykraczają 

poza pojęcie zasięgania opinii. Mają w procesie stanowienia prawa kluczowe znaczenie, wpływając 

na jakość przepisów, dlatego też wymagają naszej uwagi i ciągłej poprawy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podzielenie się z nami Państwa doświadczeniem, 

płynącym z udziału w konsultacjach publicznych. Zależy nam na otrzymaniu informacji 

o praktykach, z którymi spotkali się Państwo jako interesariusze i które uznają Państwo za 

wartościowe na tyle, by je promować.

Chcielibyśmy poznać dobre praktyki, dotyczące zwłaszcza:

 sposobu przygotowania do konsultacji publicznych, 

 sposobu informowania o konsultacjach publicznych, 

 ram czasowych konsultacji publicznych,

 metod konsultacji publicznych,

 sposobu przekazywania informacji zwrotnych,

 innych godnych polecenia działań podjętych w związku z konsultacjami publicznymi.

http://www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia
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Aby ułatwić Państwu analizę konsultacji publicznych, przygotowaliśmy formularz (w załączniku), 

zawierający wyjaśnienia i przykładowe działania pozwalające zidentyfikować najlepsze praktyki 

w tym zakresie. Mogą Państwo przesłać więcej niż jedno zgłoszenie. Jeden formularz powinien 

dotyczyć jednego projektu aktu prawnego. Można wypełnić tylko te punkty, które w Państwa 

ocenie zasługują na wyróżnienie.

Z uwagi na fakt, że dokonujemy przeglądu po raz pierwszy, prosimy odwołać się do Państwa 

doświadczenia z ostatnich 4 lat.

Analizując Państwa zgłoszenia, będziemy zwracać szczególną uwagę na praktyki, które 

w najwyższym stopniu realizują siedem zasad konsultacji: dobrej wiary, powszechności, 

przejrzystości, responsywności, koordynacji, przewidywalności i poszanowania interesu ogólnego, 

które opisano dokładniej we wspomnianych wcześniej „Wytycznych (…)”.

Docelowo chcielibyśmy takie przeglądy prowadzić cyklicznie. Na podstawie Państwa zgłoszeń 

wybrane najlepsze praktyki będziemy publikować na stronie internetowej. Promocja dobrych 

praktyk pozwoli na podniesienie świadomości wśród projektodawców na temat konsultacji oraz 

będzie prowadziła do poprawy jakości samego procesu.  

Z podobną prośbą zwracamy się też do resortów, nie ukrywamy jednak, że Państwa zdanie jest dla 

nas w tej sprawie wyjątkowo ważne.

Prosimy o przesłanie Państwa opinii do 20 września br. na adresy mailowe: 

Martyna.Wieczorek@mrit.gov.pl i Joanna.Pohl@mrit.gov.pl. 

W razie potrzeby kontaktu mogą zwracać się Państwo do pracowników Zespołu do spraw Lepszych 

Regulacji z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.

Z upoważnienia, z wyrazami szacunku
Kamila Król
Podsekretarz Stanu
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

Otrzymują:

Organizacje z wykazu pomiotów do wykorzystania w procesie konsultacji publicznych dostępnego 
na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wez-udzial-w-konsultacjach-publicznych-
w-ramach-rzadowego-procesu-legislacyjnego 
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Załączniki:

Dobre praktyki konsultacyjne (formularz) 

Sprawę prowadzą:

Martyna Wieczorek
E-mail: Martyna.Wieczorek@mrit.gov.pl
Telefon: 22 411 97 22

Joanna Pohl
E-mail: Joanna.Pohl@mrit.gov.pl
Telefon: 22 411 96 28
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