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§Społeczny udział 
w tworzeniu lokalnego prawa 

Lepiej współdecydować
niż protestować, gdy już inni podjęli decyzję w naszej sprawie

– radzi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej



„Samorzàd terytorialny oznacza prawo i zdolnoÊç spo∏ecznoÊci lokal-
nych, w granicach okreÊlonych prawem, do kierowania i zarzàdzania
zasadniczà cz´Êcià spraw publicznych na ich w∏asnà odpowiedzial-
noÊç i w interesie ich mieszkaƒców”.

Europejska Karta Samorzàdu Lokalnego

Ten fundamentalny zapis Europejskiej Karty Samorzàdu Lokalnego brzmi
dla nas ciàgle jak postulat czekajàcy na spe∏nienie. Autentyczny samorzàd
to przekazanie cz´Êci w∏adzy obywatelom. Bez ich udzia∏u zamienia si´ co
najwy˝ej w administrowanie sprawami spo∏ecznymi. 

Ustawa o samorzàdzie gminnym

Rozdz. 1, art. 5

„1. W wypadkach przewidzianych ustawà oraz w innych sprawach
wa˝nych dla gminy mogà byç przeprowadzane na jej terytorium kon-
sultacje z mieszkaƒcami gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkaƒcami gminy
okreÊla uchwa∏a rady gminy”.

Jak sprawiç, aby w∏adze lokalne i mieszkaƒcy optymalnie wspó∏pracowali
na rzecz realizacji dobra wspólnego? 
Jakà rol´ mogà tu odegraç konsultacje spo∏eczne? 
Co zrobiç, aby sta∏y si´ one trwa∏ym i ˝ywym mechanizmem demokracji lokalnej? 
Jak powinnny byç zorganizowane i przeprowadzone? 

To tylko niektóre z pytaƒ, jakie mimo 20 lat doÊwiadczenia samorzàdowego
sà nadal aktualne. 

Na te i inne pytania stara si´ odpowiedzieç Paƒstwu Fundacja Rozwoju De-
mokracji Lokalnej poprzez dwie publikacje wydane w ramach projektu „Bu-
dowa i upowszechnienie modelowego programu z zakresu spo∏ecznego
nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek samorzàdu terytorialnego.
Monitoring legislacji w samorzàdach”. Pierwsza adresowana jest do przed-
stawicieli administracji samorzàdowej, a druga do przedstawicieli spo∏ecz-
noÊci lokalnych. Prezentujemy je w dalszej cz´Êci naszego folderu.
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Samorządowcy, zapraszamy do konsultacji społecznych! 
Problematyka konsultacji spo∏ecznych stanowi od wielu lat wa˝ny element
refleksji nad jakoÊcià demokracji lokalnej w Polsce, zw∏aszcza w dziedzinie
wspó∏pracy samorzàdu lokalnego z organizacjami pozarzàdowymi. Polskie
prawo samorzàdowe w∏àczy∏o konsultacje do repertuaru instytucji demokracji
bezpoÊredniej. 

Dlaczego konsultacje w samorządzie są ważne?

1. Sà w okreÊlonych sytuacjach wymaganym elementem procedur decy-
zyjnych.

2. Lepiej pozwalajà rozpoznaç potrzeby spo∏eczne i wykorzystaç zbiorowà
wiedz´ obywateli.

3. Tworzà szans´ dla unikania b∏´dów w podejmowaniu decyzji.

4. S∏u˝à obni˝eniu kosztów spo∏ecznych podejmowanych decyzji. 

5. Pozwalajà uniknàç konfliktów wokó∏ realizacji przedsi´wzi´ç. 

6. Tworzà pozytywny wizerunek i klimat zaufania w dzia∏aniach w∏adz samo-
rzàdowych.

7. Zapewniajà przejrzystoÊç w∏adzy lokalnej i poczucie odpowiedzialnoÊci
po stronie mieszkaƒców. 

Zach´camy Paƒstwa do lektury i praktycznego
wykorzystania wiedzy zawartej w naszym prze-
wodniku: 

Jak prowadziç konsultacje spo∏eczne w samo-
rzàdach? 
Zasady i najlepsze praktyki wspó∏pracy samo-
rzàdów z przedstawicielami spo∏ecznoÊci lo-
kalnych

Praca zbiorowa pod redakcjà merytorycznà
ekspertów Polskiego Instytutu Demokracji 
Lokalnej.

Autorzy: Andrzej Ferens, Robert Kondas, Ilona
Matysiak, Grzegorz Rzeênik, Mariusz Szyrski.
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Czego dowiecie si´ Paƒstwo z naszego opracowania?

1. Jak nale˝y rozumieç i na czym polega istota konsultacji spo∏ecznych?

2. Jakie sà cele i zasady konsultacji w procesie tworzenia prawa lokalnego?

3. Poznacie Paƒstwo aktualny stan regulacji prawnych, polskich i euro-
pejskich, dotyczàcych procedur konsultacyjnych.

4. Poznacie Paƒstwo europejskie i polskie dobre praktyki w zakresie kon-
sultacji spo∏ecznych.

5. Uzyskacie Paƒstwo wiedz´ jak zaplanowaç i przeprowadziç procedur´
konsultacyjnà w Waszym samorzàdzie. 

Czy wiesz, że jako obywatel masz prawo do... ?
Radni w Twoim samorzàdzie podejmujà dziesiàtki, a nawet setki uchwa∏
rocznie. Wiele z nich dotyczy bezpoÊrednio Ciebie. Nie zawsze jesteÊ z nich
zadowolony. Chcia∏byÊ mieç wp∏yw na wysokoÊç podatków i op∏at lokalnych,
strategie rozwoju, inwestycje w Twojej okolicy i wiele innych ˝ywotnych dla
Ciebie spraw. Jako obywatel masz do tego prawo, bo samorzàd lokalny to
my wszyscy! 

Zacznij aktywnie uczestniczyç w procesie stanowienia prawa miejscowego.
OkreÊlenie wzajemnych ram konsultacji pomi´dzy organami samorzàdu te-
rytorialnego a mieszkaƒcami i ich organizacjami, to krok w kierunku partner-
skiego dialogu na rzecz zrównowa˝onego rozwoju Êrodowiska lokalnego. 

Jak to zrobiç? Pomo˝e Ci w tym nasz poradnik: 

Legislacja w samorzàdzie terytorialnym. 
Monitorowanie prawa miejscowego 
przez spo∏ecznoÊci lokalne. 
Poradnik dla spo∏ecznoÊci lokalnych

Praca zbiorowa pod redakcjà merytorycznà ekspertów
Polskiego Instytutu Demokracji Lokalnej.

Autorzy: Marcin Bàkiewicz, Mariusz Szyrski.
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Nasza publikacja to kompendium elementarnej wiedzy na temat samorzà-
dowej legislacji. 

Znajdziesz tam: 

• omówienie podstaw prawnych stanowienia prawa miejscowego oraz
mo˝liwoÊci udzia∏u w tym procesie przedstawicieli spo∏ecznoÊci lokalnych;

• katalog zadaƒ jednostek samorzàdu terytorialnego, z podkreÊleniem
tych, na które aktywnie mogà wp∏ywaç przedstawiciele spo∏ecznoÊci
lokalnych; 

• prezentacj´ modelowej konstrukcji aktu prawa miejscowego;

• usystematyzowany katalog narz´dzi i technik partycypacyjnych;. 

• przyk∏ady sposobów monitorowania procesu stanowienia prawa miej-
scowego; 

• przyk∏ady organizacji spo∏ecznych na Mazowszu bioràcych aktywny
udzia∏ w stanowieniu aktów prawnych przez organy samorzàdu teryto-
rialnego. 

Publikacje dost´pne sà powszechnie i nieodp∏atnie, przede wszystkim w formie
elektronicznej poprzez stron´ FRDL www.frdl.org.pl.
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Projekt „Budowa i upowszechnienie modelowego programu z zakresu
spo∏ecznego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek samorzàdu tery-
torialnego. Monitoring legislacji w samorzàdach” mia∏ na celu u∏atwienie
i pomoc w efektywnej wspó∏pracy stron spo∏ecznej i samorzàdowej przy po-
dejmowaniu decyzji i stanowieniu prawa lokalnego. 

Dzia∏ania projektu obejmowa∏y:

• Przygotowanie i wydanie dwóch publikacji: dla przedstawicieli spo∏ecz-
noÊci lokalnych oraz dla administracji samorzàdowej na temat sposobów
i prawnych mo˝liwoÊci prowadzenia konsultacji spo∏ecznych. Opraco-
wania przed opublikowaniem poddane zostanà∏y konsultacji ze Êrodo-
wiskami, do których sà adresowane, aby przekazywana treÊç jak najlepiej
odpowiada∏a ich potrzebom i oczekiwaniom. 

• Pilota˝ wdro˝enia systemu monitoringu stanowienia prawa i zasad kon-
sultacji spo∏ecznych, przeprowadzony z udzia∏em przedstawicieli admi-
nistracji samorzàdowej i spo∏ecznoÊci lokalnych na poziomie gminnym,
powiatowym i wojewódzkim. 

• Warsztaty dla przedstawicieli w∏adz samorzàdowych w zakresie wdra-
˝ania zasad konsultacji spo∏ecznych. 

• Konferencj´ prezentujàcà rezultaty wdro˝eƒ pilota˝owych i promujàca
przygotowane poradniki (Warszawa, paêdziernik 2010 roku). 

Rezultaty wdro˝eƒ i publikacje dost´pne sà poprzez stron´ internetowà
Fundacji: www.frdl.org.pl

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu V „Dobre rzàdzenie” PO KL, wspó∏-
finansowanego przez Uni´ Europejskà w ramach konkursu Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo∏ecznej.
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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (za∏. w 1989 r.) jest najwi´kszà or-
ganizacjà pozarzàdowà wspomagajàcà samorzàdy terytorialne w Polsce.
Misjà FRDL jest szerzenie idei samorzàdnoÊci obywatelskiej rozumianej jako
podstawowa forma demokracji. 

Fundacja to sieç 16 regionalnych oÊrodków z filiami, 4 wy˝sze szko∏y admi-
nistracji publicznej, Polski Instytut Demokracji Lokalnej i Biuro Zarzàdu
w Warszawie. 

Adresatami dzia∏aƒ FRDL sà samorzàdy terytorialne, organizacje pozarzà-
dowe i spo∏ecznoÊci lokalne. FRDL oferuje szkolenia i doradztwo, specjali-
styczne programy dotyczàce wszystkich dziedzin istotnych dla samorzàdów
oraz w zakresie aktywizacji obywatelskiej w Polsce i zagranicà, w krajach
b´dàcych w okresie transformacji ustrojowej. FRDL prowadzi prace badawcze,
zabiera g∏os w debatach publicznych, organizuje bran˝owe fora pracowników
administracji samorzàdowej (obecnie 80). W ciàgu 20 lat dzia∏alnoÊci FRDL
z jej szkoleƒ skorzysta∏ ponad milion osób. 

Fundacja zosta∏a wyró˝niona: Nagrodà Honorowà Forum Ekonomicznego
w Krynicy (2004 r.), Nagrodà G∏ównà Premiera w konkursie Pro Publico Bono
(2000 r.), UN Habitat Scroll of Honour (1995 r).

Po wi´cej informacji o naszej dzia∏alnoÊci, realizowanych projektach i po adresy
Regionalnych OÊrodków FRDL i WSAP zapraszamy na stron´:

www.f rd l .o rg .p l

FRDL jako organizacja pozarzàdowa wspó∏pracujàca z administracjà
samorzàdowà wspiera rozwój partycypacji spo∏ecznej. Najwa˝niejsze
z realizowanych obecnie projektów w tej dziedzinie to:

• Projekt systemowy: „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów
partycypacyjnych w kreowaniu i wdra˝aniu polityk publicznych
oraz podejmowaniu decyzji publicznych” – projekt partnerski realizowany
w ramach PO KL (2010-2014). www.decydujmyrazem.pl; www.partycy-
pacjaspoleczna.pl

• Projekt „Program monitorowania realizacji zasady partycypacji spo-
∏ecznej w samorzàdach lokalnych” to VI edycja programu „Przejrzysta
Polska” (2009-2010) www.przejrzytapolska. pl
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Polski Instytut Demokracji Lokalnej (PILD)
Instytut badawczy, dzia∏ajàcy w ramach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celami Instytutu sà:
opracowanie i upowszechnianie modelowych rozwiàzaƒ sprzyjajàcych rozwojowi lokalnemu
oraz poszukiwanie i wdra˝anie takich nowoczesnych rozwiàzaƒ instytucjonalnych i prawnych,
które najlepiej s∏u˝à rozwojowi samorzàdnoÊci i demokracji lokalnej. Dla realizacji tych celów
Instytut prowadzi badania, publikuje raporty, stanowiska, propozycje rozwiàzaƒ w sferze metodologii,
organizacji i legislacji. 

Polski Instytut Demokracji Lokalnej dokona∏ redakcji merytorycznej publikacji wydanych w ramach
projektu „Budowa i upowszechnienie modelowego programu z zakresu spo∏ecznego nadzoru
nad funkcjonowaniem jednostek samorzàdu terytorialnego. Monitoring legislacji w samo-
rzàdach”:

• Jak prowadziç konsultacje spo∏eczne w samorzàdach? 
Zasady i najlepsze praktyki wspó∏pracy samorzàdów 
z przedstawicielami spo∏ecznoÊci lokalnych
Przewodnik dla samorzàdów

• Legislacja w samorzàdzie terytorialnym. 
Monitorowanie prawa miejscowego przez spo∏ecznoÊci lokalne
Poradnik dla spo∏ecznoÊci lokalnych

.
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