Obywatelski monitoring realizacji prawa do
informacji publicznej
Cel badań:
- ocena jawności procesu legislacyjnego
- udział obywateli i organizacji społecznych w procesie legislacyjnym
- jawność i dostępność dokumentów- BIP i RCL
- realizacja obywatelskiego prawa dostępu do informacji publicznej
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Metodologia badania dostępu obywatela do informacji nt.
procesu legislacyjnego na poziomie centralnym

Badanie studium przypadku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ustawa
Ustawa
Ustawa
Ustawa
Ustawa
Ustawa
Ustawa
Ustawa
Ustawa
Ustawa

o systemie oświaty
śmieciowa
prawo geologiczne i górnicze
zmieniająca zasady działania OFE
podwyższająca wiek emerytalny
deregulacyjna- I transza
hazardowa
o zgromadzeniach
o OZE
o dostępie do informacji publicznej

Dziewięć wniosków o udzielenie informacji publicznej:
1.
a)
b)
c)
d)

1.
a)
b)
c)
d)

e)
1.

2.

Informacji dotyczącej procesu konsultacji społecznych prowadzonych na etapie tworzenia ustawy, ze szczególnym
uwzględnieniem:
Listy podmiotów społecznych, do których skierowano zaproszenia do udziału w konsultacjach społecznych wraz z treścią tych
zaproszeń.
Kryteriów doboru organizacji społecznych zaproszonych do udziału w konsultacjach dotyczących Ustawy.
Tabeli konsultacji społecznych zawierającej uwagi konsultowanych podmiotów, dokumentację z ewentualnych spotkań
konsultacyjnych i protokoły rozbieżności.
Formalnego podsumowania konsultacji społecznych zawierającego informacje o liczbie zaproszonych do konsultacji
podmiotów pozarządowych, liczbie uczestniczących w konsultacjach podmiotów, liczbie zgłoszonych przez nie poprawek,
uwag i wniosków oraz wykazem przyjętych i wprowadzonych do projektu ustawy poprawek, wniosków i uwag.
Informacji o przebiegu konsultacji międzyresortowych, wraz z pismami przewodnimi do uczestniczących w konsultacjach
resortów oraz następującymi dokumentami:
Pisma od uczestniczących w konsultacjach międzyresortowych ministerstw ze zgłaszanymi uwagami, poprawkami i
wnioskami do ustawy oraz ich uzasadnieniem.
Tabele konsultacji międzyresortowych zawierające wszystkie poprawki, uwagi i wnioski zgłoszone przez uczestniczące w
konsultacjach ministerstwa.
Dokumentacji z konferencji uzgodnieniowych i protokoły rozbieżności.
Korespondencji wewnętrznej Ministerstwa dotyczącą prac nad Ustawą, w tym korespondencji merytorycznej między
Departamentami Ministerstwa oraz zapisów z protokołów narad kierowniczych Ministerstwa, zawierających ustalenia
dotyczące prac nad Ustawą.
Listy ekspertów i doradców uczestniczących przy tworzeniu Ustawy z ramienia Ministerstwa oraz wytworzone przez nich
opinie, analizy, rekomendacje.
Informacji na temat genezy Ustawy, wraz z dokumentami zawierającymi dane o wpisaniu projektu Ustawy w plany
legislacyjne Rady Ministrów lub Ministerstwa, a także dokumenty zawierające uzasadnienie konieczności opracowania
Ustawy, jej wstępne założenia i cele.
Dokumentacji zawierającej ocenę skutków regulacji (OSR) przedmiotowej Ustawy, wraz z opiniami i analizami wziętymi pod
uwagę w procesie OSR).

Realizacja wniosków o udzielenie informacji publicznej
Adresat

Daty

Przedmiot wniosku

Odpowiedź

Ministerstwo
Edukacji Narodowej

23 XII 1307 I 14

Ustawa o systemie oświaty

Konsultacje: 104 partnerów społecznych. Odesłanie do RCL, nie
przesłano żadnych dokumentów

Ministerstwo
Środowiska

23 XII 1310 III 14

Ustawa o gospodarowaniu
odpadami komunalnymi

Prośba o doprecyzowanie wniosku, nie udostępniono żadnych
informacji

Ministerstwo
Środowiska

23 XII 1324 II 14

Prawo geologiczne i górnicze

Podano link do projektów zmieniających ustawę, nie przesłano
żadnych dokumentów

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

23 XII 1307 I 14

Ustawa o OFE

Odesłanie do strony RCL. Wskazano strony uzasadnienia
projektu ustawy z listą uczestników konsultacji społecznych oraz
link do OSR.

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

23 XII 1307 I 14

Ustawa emerytalna FUS

Odesłanie do RCL, podano linki do części dokumentów. Żadnego
nie przesłano.

Ministerstwo
Sprawiedliwości

23 XII 1330 XII 13

Ustawa deregulacyjna- I transza

30 XII 13 przekazano informację o skierowaniu wniosku do
odpowiedniej komórki. Brak odpowiedzi.

Ministerstwo
Finansów

23 XII 137 I 14

Ustawa o grach hazardowych

07-01-2013 MF wezwało do wykazania interesu publicznego ze
względu na informację przetworzoną.
18-03-2014 przysłano wydruk części a dokumentów, odmowa
udostepnienia mat. zajętych przez Prokuraturę.

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych

23 XII 133 I 14

Ustawa o zgromadzeniach

Projekt przygotowany przez Kancelarię Prezydenta, bez
uzgodnień. Nie przesłano żadnych dokumentów, brak formalnej
odmowy.

Ministerstwo
Gospodarki

23 XII 132 I 14

Ustawa o OZE

Odesłanie do BIP. Nie przekazano żadnych materiałów.

Dostęp obywatela do informacji nt. procesu legislacyjnego na poziomie centralnym
Studium przypadku 1. - ustawa o systemie oświaty
Źródło

Założenia do ustawy

Konsultacje społeczne

Uzgodnienia
międzyresortowe

Ocena Skutków
Regulacji
OSR w
uzasadnieniu
projektu ustawy.

BIP

RCL

Brak informacji i
dokumentów.

Brak informacji i
dokumentów.

Brak informacji

Brak informacji
Brak danych o
autorach,
ekspertach itp.

Dokumentacja niepełna. Brak
listy uczestników konsultacji.
Nieznane kryteria doboru. Brak
tabeli zgłoszonych wniosków i
poprawek. Brak odniesienia się
ustawodawcy do zgłoszonych
wniosków. Brak informacji o
konferencjach uzgodnieniowych.

Dokumentacja niepełna.
Fragmenty
korespondencji. Brak
tabeli uwag i protokołów
rozbieżności. Brak
informacji o
konferencjach
uzgodnieniowych.

OSR w
uzasadnieniu
projektu ustawy.
Brak danych o
autorach,
ekspertach itp.

Dostęp obywatela do informacji nt. procesu legislacyjnego na poziomie centralnym
Studium przypadku 2. - ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi
Źródło

BIP

RCL

Założenia do ustawy

Brak informacji i
dokumentów.

Brak informacji i
dokumentów.

Konsultacje społeczne
Brak informacji i dokumentów.
Ministerstwo uruchomiło stronę
internetową
www.naszesmieci.mos.gov.pl , z
możliwością zapisania uwag do
projektu. Strona powstała po
uchwaleniu ustawy, nie można jej
traktować jako elementu
konsultacji. Brak reakcji MŚ na
wpisy.
Brak informacji i dokumentów.
Brak listy uczestników konsultacji.
Nieznane kryteria doboru. Brak
tabeli zgłoszonych wniosków i
poprawek. Brak odniesienia się
ustawodawcy do zgłoszonych
wniosków. Brak informacji o
konferencjach uzgodnieniowych.

Uzgodnienia
międzyresortowe

Ocena Skutków
Regulacji

Brak informacji i
dokumentów.

Brak informacji i
dokumentów.

Brak informacji i
dokumentów.

Brak informacji i
dokumentów.

Dostęp obywatela do informacji nt. procesu legislacyjnego na poziomie centralnym
Studium przypadku 3. – Prawo geologiczne i górnicze
Źródło

BIP

RCL

Założenia
do ustawy

Brak
informacji i
dokumentów.

Brak
informacji i
dokumentów

Konsultacje społeczne

Uzgodnienia
międzyresortowe

W BIP nie opublikowano żadnych informacji i
dokumentów.
Na stronie internetowej resortu opublikowano
projekt ustawy i dokument „Ocena Skutków
Regulacji”. W rozdziale „konsultacje społeczne”
wymieniono uczestników konsultacji. Nie opisano
nadesłanych stanowisk i wniosków. Nie ma
odniesienia się Ustawodawcy do zgłoszonych
poprawek, informacji o konferencjach
uzgodnieniowych itp..

Brak informacji i
dokumentów.

Dostępna jest korespondencja, stanowiska i wnioski
strony społecznej. Nie ma zbiorczej tabeli
zgłoszonych uwag, odniesienia Ustawodawcy do
nich, listy rozbieżności, informacji o konferencjach
uzgodnieniowych. Istnieją rozbieżności między
dokumentami publikowanymi przez RCL i w BIP co
do liczby uczestników konsultacji. Nie oddzielono
stanowisk partnerów społecznych i zarejestrowanych
podmiotów lobbingowych.

Dostępne są
dokumenty z
poprawkami, pisma
przewodnie i
korespondencja nt.
odbytych konferencji
uzgodnieniowych. Są
tabele zbieżności i
rozbieżności.

Ocena Skutków
Regulacji
OSR nie
opublikowano w BIP
a na stronie resortu.
Brak informacji o
autorach,
ekspertach,
metodach wyliczeń
itp. Zawiera
najważniejsze
informacje
merytoryczne.
Opublikowano ten
sam dokument.
Dodatkowo
udostępniono część
korespondencji,
m.in. Z komitetem
stałym Rady
Ministrów.

Dostęp obywatela do informacji nt. procesu legislacyjnego na poziomie centralnym
Studium przypadku 4. – Ustawa o wypłacie emerytur z OFE
Źródło

Założenia
do ustawy

Konsultacje społeczne

Uzgodnienia
międzyresortowe

Opublikowano kilka komunikatów nt. konsultacji
społecznych.

BIP

Brak
informacji i
dokumentów.

Opublikowano cztery opinie prawne o
konstytucyjnym charakterze regulacji.

Brak informacji i
dokumentów.

Brak informacji i dokumentów ilustrujących
przebieg konsultacji społecznych.

RCL

Brak
informacji i
dokumentów.

Udostępniono zaproszenia do konsultacji
skierowane do 55 podmiotów społecznych oraz
27 odpowiedzi. Nie opracowano tabeli uwag i
odniesienia się Ustawodawcy do wniesionych
poprawek. Nie ma dokumentów dotyczących
dalszej korespondencji, organizacji konferencji
uzgodnieniowych czy sporządzenia protokołów
zbieżności i rozbieżności.
Cześć informacji znalazła się w opracowanej
przez Ministerstwo Finansów „Ocenie Skutków
Regulacji”

Opublikowano pisma
przewodnie MPiPS i
odpowiedzi. Większość
pism o wydłużenie
terminu odpowiedzi.
Brak zestawienia
odpowiedzi, tabeli
wniosków, protokołów
zbieżności i
rozbieżności. Brak
odniesienia się
Ustawodawcy do uwag.

Ocena Skutków
Regulacji
OSR opublikowano w
BIP Ministerstwa
Finansów. Nie jest
dostępny w BIP
MPiPS. Nie zawiera
informacji o autorach,
ekspertach itp. Ma
charakter
uzasadnienia a nie
rzetelnej oceny.

Brak informacji i
dokumentów.

Dostęp obywatela do informacji nt. procesu legislacyjnego na poziomie centralnym
Studium przypadku 5. – Ustawa o emeryturach i rentach z FUS
Źródło

BIP

RCL

Założenia
do ustawy

Brak
informacji i
dokumentów

Brak
informacji i
dokumentów

Konsultacje społeczne

Uzgodnienia
międzyresortowe

Opublikowano kilka pism przewodnich z
zaproszeniem do konsultacji społecznych.
Brak pełniej korespondencji oraz listy
zaproszonych do konsultacji podmiotów
społecznych. Udostępniono niewielką część
odpowiedzi, niektóre pisma są nieczytelne.
Brak zbiorczej tabeli uwag i odniesienia się
Ustawodawcy do nich.

Udostępniono kilka pism,
głównie dotyczące zmian
w emeryturach dla służb
mundurowych.

W zakładce „Konsultacje społeczne” nie
udostępniono żadnego dokumentu.
Udostępniono osiem linków, w których
zebrano odpowiedzi wybranych organizacji
społecznych, jak również stanowiska
nadesłane w trakcie uzgodnień
międzyresortowych przez urzędy
administracji państwowej. Nie ma zbiorczej
tabeli uwag i wniosków, informacji o
konferencjach uzgodnieniowych, stanowiska
Ustawodawcy do zgłoszonych poprawek.

Zakładka „Uzgodnienia”
jest nieaktywna,
fragmenty korespondencji
umieszczono wśród pism
dotyczących konsultacji
społecznych. Dokumenty
są publikowane
wybiórczo, pominięto
stanowiska najbardziej
krytyczne wobec projektu
ustawy.

Ocena Skutków
Regulacji
Brak dokumentu pt.
Ocena Skutków
Regulacji.
W uzasadnieniu
projektu ustawy
znajduje się rozdział
poświęcony OSR. Brak
informacji o autorach,
ekspertach itp.
Jednorodny dokument
OSR nie został
opublikowany. Jest
dostępny w źródłach
pozarządowych. W
zasobach RCL
opublikowano jedynie
projekt ustawy z
uzasadnieniem
zawierającym rozdział
nt. OSR. Autorzy
nieznani.

Dostęp obywatela do informacji nt. procesu legislacyjnego na poziomie centralnym
Studium przypadku 6. – Ustawa deregulacyjna, I transza.
Źródło

BIP

RCL

Założenia
do ustawy

Brak
informacji i
dokumentów
w BIP.

Brak
informacji i
dokumentów.

Konsultacje społeczne

Uzgodnienia
międzyresortowe

Ocena Skutków
Regulacji

Dokumentacja przeprowadzonych konsultacji
społecznych nie została opublikowana w BIP
lecz na stronie internetowej MS.
Nie jest dostępna pod hasłem: „konsultacje
społeczne” lecz jako załącznik 1. do Oceny
Skutków Regulacji.
Załącznik 1. to pełne, tabelaryczne zestawienie
opinii i uwag nadesłanych przez uczestników
konsultacji. Przejrzyste tabele zawierają
odniesienie się Ustawodawcy do zgłoszonych
poprawek, wraz z informacją o ich przyjęciu lub
odrzuceniu oraz podstawą prawną. Tabela jest
dostępna w dwóch wersjach czyli była
aktualizowana.
Dokument w pełni ilustruje przebieg konsultacji
społecznych i wpływ podmiotów społecznych
na ostateczny kształt aktu prawnego.

Uwagi i poprawki
zgłoszone w trakcie
uzgodnień zostały
wpisane do zbiorczej
tabeli opublikowanej
na stronie MS jako
załącznik 1. Tabela
zawiera informacje o
przyjęciu bądź
odrzuceniu poprawki,
podaje tez podstawę
prawną decyzji. Tabela
pozwala śledzić los
każdej z poprawek,
dobrze ilustruje
przebieg uzgodnień
międzyresortowych.

Dokumenty OSR
dotyczące I transzy
deregulacji są dostępne
na stronie MS a nie w
BIP. Nie opublikowano
jednorodnego
dokumentu OSR lecz
szczegółowe analizy
wpisano do
dostępnego publicznie
uzasadnienia ustawy.
Oraz w załącznikach 1. i
2.
Nie ma informacji o
autorach, ekspertach
itp.

RCL nie publikuje dokumentów z I transzy
deregulacji. Powinny być dostępne w archiwum
lecz nie są. Obecnie dostępne są dokumenty nt.
przebiegu konsultacji kolejnej transzy.

Niedostępne są
dokumenty I transzy
deregulacji.

Brak informacji i
dokumentów I transzy
deregulacji.

Dostęp obywatela do informacji nt. procesu legislacyjnego na poziomie centralnym
Studium przypadku 7. – Ustawa o grach hazardowych
Źródło

Założenia
do ustawy

Konsultacje społeczne

Uzgodnienia
międzyresortowe

Ocena Skutków Regulacji
Dokumenty OSR zostały zdjęte z
BIP w czerwcu 2012 r.

BIP

RCL

Brak
informacji i
dokumentów

Brak
informacji i
dokumentów
.

Brak informacji i dokumentów.
Ministerstwo Finansów
poinformowało, że dokumenty
zostały zdjęte z BIP w czerwcu
2012 r., w związku z zajęciem ich
na potrzeby prowadzonego przez
Prokuraturę postępowania.

Brak informacji i dokumentów.

Brak informacji i
dokumentówpostepowanie Prokuratury.

Informacje z zakresu OSR można
odnaleźć w uzasadnieniu ustawy.
Większość danych została
przepisana z OSR dotyczącego
wcześniejszego projektu ustawy,
wycofanego z legislacji na
podstawie podejrzeń o korupcję i
nielegalny lobbing

Brak informacji i
dokumentów.

Brak informacji i dokumentów.

Wnioski
Dostęp obywatela do informacji publicznej
Z przeprowadzonych badań wynika, że urzędy administracji publicznej
szczebla centralnego:
Notoryczne naruszają przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej

- Wnioskodawca zamiast pełnej odpowiedzi otrzymuje informacje gdzie ma ich szukać
- w podanych źródłach nie znajdują się oczekiwane informacje
- przekraczane są terminy udzielenia informacji

Nie publikują wymaganych prawem dokumentów procesu legislacyjnego
Nie posiadają sprawnego systemu wewnętrznego obiegu dokumentów i archiwizacji
Nie tworzą wyspecjalizowanych komórek obsługi obywatela
Nie posiadają funkcjonalnego systemu informatycznego pozwalającego obywatelowi
na odszukanie pożądanych informacji
Nie podlegają kontroli wewnętrznej oraz nadzorowi w zakresie realizacji prawa
obywatela do informacji publicznej

Wnioski
Dostęp obywatela do informacji o procesie legislacyjnym
Konsultacje społeczne
Wybór organizacji społecznych zapraszanych do konsultacji społecznych
jest mało transparentny, często przypadkowy, według niejasnych kryteriów
Narzucane przez Ustawodawcę terminy zgłaszania uwag są
niewystarczające na przygotowanie kompetentnych stanowisk i wniosków
Zgłaszane w terminie wnioski i poprawki są ignorowane, Ustawodawca
rzadko odnosi się merytorycznie do proponowanych zmian
Niedostateczna jest informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych,
brakuje nowoczesnej technologicznie platformy prowadzenia konsultacji
społecznych
Ustawodawca nie przestrzega własnych reguł prowadzenia konsultacji

Wnioski
Dostęp obywatela do informacji o procesie legislacyjnym
Ocena Skutków Regulacji

OSR jest przygotowywana przez nieujawnionych autorów, ekspertów itp.
Niesformalizowana metodologia i dowolność danych podważają rzetelność OSR
OSR w praktyce stanowi uzasadnienie konieczności wprowadzenia regulacji a nie
faktyczną, rzetelną ocenę skutków jej przyjęcia.
OSR przygotowywana przez podległych władzy politycznej urzędników jest mało
wiarygodna

Wnioski
Dostęp obywatela do informacji o procesie legislacyjnym
Ocena BIP i RCL

BIP i RCL nie spełniają swoje roli informacyjnej
Zawartość BIP i RCL zależy od osób odpowiedzialnych a nie od przepisów prawa
Obecny kształt BIP i RCL jest niefunkcjonalny, źle zaplanowany i realizowany
Budowa i organizacja BIP i RCL utrudniają zdobycie informacji
Systemy informatyczne BIP RCL są przestarzałe technologicznie

Dziękujemy za uwagę.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

