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Obowiązujące przepisy zapewniają szereg zróżnicowanych możliwości uczestniczenia 
w  życiu publicznym . Pośrednio przyczyniamy się do kreowania naszej rzeczywistości 
poprzez uczestnictwo w wyborach władz lokalnych, ogólnopolskich czy europejskich . 
Swoje stanowisko na dany temat, oczekiwania czy sprzeciw możemy demonstrować 
np . poprzez petycje czy listy kierowane bezpośrednio do przedstawicieli władzy, a także 
udział w  referendum lokalnym lub ogólnokrajowym . Coraz częściej obywatele korzy-
stają również z przysługującej im inicjatywy ustawodawczej i uchwałodawczej . Jeszcze 
innym sposobem wywierania wpływu na sprawy publiczne jest uczestnictwo w konsul-
tacjach społecznych, wykorzystywanych zarówno przez władze lokalne, jak i wyższego 
szczebla . 

Petycje

Konstytucja gwarantuje każdemu prawo do składania petycji, zarówno w interesie wła-
snym, innej osoby (za jej zgodą), jak i  w  interesie publicznym . Pisma takie mogą być 
kierowane do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, 
organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i  instytucji 
społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu ad-
ministracji publicznej . 
Oznacza to, że każdy ma prawo do wyrażenia swoich oczekiwań, postulatów czy dez-
aprobaty w formie petycji skierowanej do odpowiedniego podmiotu . Ten sposób wyra-
żania poglądów nie był do tej pory w żaden sposób sformalizowany . W przyszłym roku 
wejdzie jednak w życie ustawa, która określa zasady składania i  rozpatrywania petycji 
oraz sposób postępowania organów w takich sprawach . Niestety zarówno teraz, jak i po 
wejściu w  życie wskazanych przepisów złożenie petycji nie będzie dawało gwarancji 
uwzględnienia zawartych w niej oczekiwań czy żądań . 

Petycję może złożyć każda osoba fizyczna (nie tylko obywatel polski), osoba prawna, 
a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną − samodzielnie bądź grupo-
wo . Ustawa, która ma wejść w życie za kilka miesięcy, również nie wprowadza w tym 
względzie żadnych ograniczeń .
Bardzo często podmiot, który przygotował petycję, dla wzmocnienia swojej pozycji lub 
wykazania, że temat budzi duże zainteresowanie, zbiera pod nią podpisy . Taka prakty-
ka nie znajduje jednak odzwierciedlenia w przepisach . Zbieranie podpisów nie jest ko-
nieczne dla przyjęcia, że mamy do czynienia z petycją . 

Petycja jest formą, która umożliwia uporządkowane i  merytoryczne przedstawienie 
pewnych postulatów czy nakreślenie problemów . Przygotowane w przemyślany sposób 
pismo może zwrócić uwagę odpowiednich podmiotów na określoną kwestię . Petycja 
poparta przez wiele osób nie pozwala przejść obok tematu obojętnie .
Jej przedmiotem może być np . żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia 
lub innego działania w  sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, 
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mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji . O tym, czy pismo jest 
petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna .

Petycję należy sporządzić na piśmie . Przepisy nowej ustawy dopuszczają również złoże-
nie petycji za pomocą środków komunikacji elektronicznej . 
Petycja powinna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli petycja wnoszona jest przez grupę, 

należy w  niej odpowiednio wskazać każdy podmiot, a  także osobę, która go repre-
zentuje;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz 
adresu do korespondencji; w przypadku grupy podmiotów konieczne jest wskazanie 
miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;

3) w przypadku wnoszenia jej w  interesie podmiotu trzeciego − imię i nazwisko albo 
nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres 
poczty elektronicznej podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona;

4) adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję − w  przypadku petycji 
wnoszonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

5) oznaczenie adresata petycji;
6) wskazanie przedmiotu petycji;
7) podpis osoby wnoszącej petycję; jeżeli petycja jest wnoszona przez inny podmiot 

niż osoba fizyczna lub gdy petycję przygotowała grupa podmiotów, powinna być 
ona podpisana przez osobę reprezentującą; w  przypadku petycji składanej za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej wskazane jest opatrzenie jej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu;

8) ewentualnie zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego 
petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego pe-
tycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest wnoszona .

Jeśli petycja wnoszona jest w  interesie podmiotu trzeciego, należy do niej dołączyć 
(niezależnie od tego, czy jest składana w formie pisemnej czy elektronicznej) zgodę na 
wniesienie takiej petycji .

Ważne jest, aby petycja odpowiadała wskazanym powyżej wymogom . Zgodnie bo-
wiem z ogólnymi zasadami (a także przepisami nowej ustawy) nieoznaczenie podmiotu 
wnoszącego petycję, a  także niewskazanie jego adresu skutkuje pozostawieniem 
petycji bez rozpatrzenia . Inne uchybienia mogą być usunięte na żądanie organu, który 
powinien w  takiej sytuacji wezwać stronę do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień 
w sprawie w oznaczonym terminie .

Rozpatrzeniem petycji powinna się zająć co do zasady instytucja, do której pismo to zo-
stało wniesione . Jeżeli adresat został wskazany niewłaściwie i w związku z tym nie jest 
kompetentny do ustosunkowania się do petycji, powinien przekazać ją do podmiotu 

forma petycji
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właściwego . Od chwili wejścia w  życie przepisów nowej ustawy przesłanie pisma do 
podmiotu właściwego będzie obowiązkiem adresata .
Nowe regulacje rozstrzygają również o losach petycji, która porusza kilka kwestii nale-
żących do właściwości różnych podmiotów . W takim wypadku adresat petycji powinien 
rozpatrzyć ją w  zakresie należącym do jego właściwości oraz przekazać niezwłocznie 
pismo do pozostałych właściwych podmiotów .
Zgodnie z przepisami nowej ustawy petycja złożona do Sejmu lub Senatu ma być roz-
patrywana przez te organy, chyba że w Regulaminie Sejmu lub Regulaminie Senatu zo-
stanie wskazany organ wewnętrzny właściwy w tym zakresie . Z kolei petycja złożona do 
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego ma być rozpatrywana przez 
ten organ, chyba że w statucie tej jednostki zostanie wskazany organ wewnętrzny orga-
nu stanowiącego właściwy w tym zakresie .

Petycja co do zasady powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak 
niż w  ciągu 3 miesięcy . Jeżeli pismo zawiera braki lub dotyczy kwestii należących do 
właściwości kilku organów, ustosunkowanie się do niego może trwać dłużej .

W obecnym stanie prawnym nie ma przepisów przesądzających o tym, w  jaki sposób 
adresat petycji powinien się do niej odnieść . Po wejściu w życie przepisów nowej ustawy 
podmiot rozpatrujący petycję będzie zobowiązany do zawiadomienia podmiotu wno-
szącego petycję o  sposobie jej załatwienia oraz do uzasadnienia swojego stanowiska 
w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej . Sposób zała-
twienia skargi nie będzie jednak mógł zostać zaskarżony .
Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji będzie również uprawniony do pozostawienia 
bez rozpatrzenia petycji złożonej w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpa-
trzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody 
nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji . W  takiej sytuacji podmiot 
wnoszący petycję będzie informowany m .in . o poprzednim sposobie załatwienia petycji .
Dopuszczalne będzie również łączne rozpatrywanie petycji, jeżeli będą one dotyczyły tej 
samej sprawy i zostaną złożone w podobnym czasie . 
Losy petycji oraz sposób jej rozpatrzenia będzie można śledzić na stronie interneto-
wej podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia . Organy zobowiązane bowiem będą do 
zamieszczania nie tylko skanów petycji, ale również informacji na temat daty ich wnie-
sienia oraz sposobu załatwienia sprawy .

Wnioski

Konstytucja gwarantuje każdemu prawo składania wniosków do organów państwo-
wych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jedno-
stek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykony-
wanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej . 
W przeciwieństwie do petycji kwestia rozpoznawania wniosków jest od wielu lat ure-
gulowana w przepisach prawa . Organ, który otrzyma takie pismo, jest zobowiązany do 
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odniesienia się do zawartych w nim treści . Nie pociąga to jednak za sobą konieczności 
podporządkowania się zawartym we wniosku postulatom . Mimo to kierowanie do orga-
nów swoich uwag i pomysłów dotyczących np . lepszego funkcjonowania, sprawniejszej 
organizacji czy ułatwienia dostępu, przy dobrej woli wszystkich zainteresowanych stron, 
może być dobrym sposobem na udoskonalenie wzajemnej współpracy .

Zgodnie z przepisami każdy jest uprawniony do złożenia wniosku . Wnioskodawcą może 
być zatem osoba fizyczna (w tym również cudzoziemiec), osoba prawna i inne jednost-
ki organizacyjne . Wniosek nie musi przy tym być związany z  interesem podmiotu go 
wnoszącego: podobnie jak ma to miejsce w  przypadku petycji, możliwe jest złożenie 
wniosku w interesie publicznym czy też w interesie podmiotu trzeciego .

Przedmiotem wniosku mogą być w  szczególności sprawy ulepszenia organizacji, 
wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony 
własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności . Przepisy tylko przykładowo wskazu-
ją, czego wniosek może dotyczyć . Przygotowując pismo, należy jednak mieć na uwadze, 
że o jego charakterze nie decyduje nazwa, lecz treść, dlatego jeżeli w treści zawarty zo-
stanie zarzut wobec podjętych (lub zaniechanych) działań, pismo zostanie potraktowa-
ne jako skarga .

Zgodnie z  przepisami wniosek może być wniesiony do odpowiedniego podmiotu pi-
semnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a tak-
że ustnie do protokołu .

Wniosek powinien zawierać w szczególności: 
1) wskazanie z imienia i nazwiska (lub z nazwy) podmiotu, od którego pochodzi; jeże-

li wniosek wnoszony jest przez grupę, należy odpowiednio wskazać każdy podmiot, 
a także − w razie potrzeby − osobę go reprezentującą;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego wniosek oraz 
adresu do korespondencji; w przypadku grupy podmiotów konieczne jest wskazanie 
miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;

3) w przypadku wnoszenia go w  interesie podmiotu trzeciego − imię i nazwisko albo 
nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres 
poczty elektronicznej podmiotu, w interesie którego wniosek jest wnoszony;

4) adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego wniosek − w przypadku wniosku 
wnoszonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

5) oznaczenie adresata wniosku;
6) wskazanie przedmiotu wniosku;
7) podpis osoby wnoszącej wniosek; jeżeli wniosek jest wnoszony przez inny podmiot 

niż osoba fizyczna lub gdy wniosek przygotowała grupa podmiotów, powinien być on 
podpisany przez osobę reprezentującą; w przypadku wniosku składanego za pomocą 
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środków komunikacji elektronicznej wskazane jest uwierzytelnienie go za pomocą 
kwalifikowanego certyfikatu, profilu zaufanego ePUAP lub przy zastosowaniu innych 
− akceptowanych przez dany organ − technologii .

Jeżeli wniosek nie spełnia wskazanych powyżej warunków (np . z treści pisma nie moż-
na wywnioskować, czego właściwie ono dotyczy), organ – co do zasady – wzywa do 
uzupełnienia braków poprzez złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie go w odpowiednim 
czasie . Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez roz-
poznania . Należy także pamiętać, że wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) 
oraz adresu wnoszącego pozostawia się od razu bez rozpoznania .

Wniosek należy złożyć do organu właściwego ze względu na przedmiot wniosku, czyli 
do organu, do którego zakresu działania należy sprawa, o której traktuje podanie . Każdy 
podmiot, do którego omawiany wniosek może być skierowany, powinien posiadać bądź 
odpowiednią komórkę organizacyjną, bądź imiennie wyznaczonego pracownika, który 
zajmuje się przyjmowaniem tego rodzaju podań . W siedzibie danej jednostki organiza-
cyjnej, w widocznym miejscu, powinna być umieszczona informacja o komórce organi-
zacyjnej lub wyznaczonych pracownikach przyjmujących oraz rozpatrujących wnioski . 
Jeżeli wniosek zostanie wniesiony do odpowiedniego organu, wówczas to on − co do 
zasady − zajmuje się jego rozpatrzeniem . W przypadku skierowania wniosku do niewła-
ściwego podmiotu organ, do którego podanie wpłynęło, ma obowiązek przekazać go 
do organu właściwego .
Jeżeli wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, 
organ, do którego wniesiono takie podanie, rozpatruje sprawy należące do jego wła-
ściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, 
właściwym organom, przesyłając im odpis wniosku . 
W przypadku, gdy wniosek dotyczy zadań wykonywanych przez organizację społeczną, 
podanie należy wnieść do organu takiej organizacji . Jednak do rozpatrzenia wniosku 
dotyczącego zadań i działalności organizacji społecznej właściwy jest organ bezpośred-
nio wyższego stopnia tej organizacji, a w stosunku do organu naczelnego organizacji 
− Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór nad działalnością 
tej organizacji . 

Zgodnie z ogólnymi zasadami procedury administracyjnej wniosek powinien być rozpa-
trzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca . Wnioskodawca jest 
powiadamiany o sposobie załatwienia sprawy . 
Jeżeli wnioskodawca nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki wniosek został rozpatrzony, 
może wnieść w tej sprawie skargę .

inicjatyWa ustaWodaWcza

Prawo zgłaszania projektów ustaw nie zostało zagwarantowane wyłącznie posłom i se-
natorom . Inicjatywa ustawodawcza przysługuje także innym podmiotom, w tym rów-
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nież obywatelom . Ponieważ proces legislacyjny jest złożony i podlega ściśle określonym 
procedurom, przekazywanie przez obywateli pod obrady Sejmu projektów ustaw musi 
odbywać się zgodnie z określonymi przez przepisy regułami .

Teoretycznie każdy obywatel, który ma prawo głosowania w wyborach parlamentarnych 
(czyli ma ukończone 18 lat i nie został ubezwłasnowolniony lub pozbawiony praw publicz-
nych albo wyborczych), może przygotować projekt ustawy .  Od strony formalnej wygląda 
to jednak w ten sposób, że czynności związane z przygotowaniem projektu, jego rozpo-
wszechnieniem, kampanią promocyjną, a także zbieraniem podpisów osób popierających 
projekt powinny być wykonywane przez komitet inicjatywy ustawodawczej . 
Aby komitet mógł skutecznie wystąpić do Marszałka Sejmu z propozycją ustawodawczą, 
inicjatywa musi zyskać poparcie co najmniej 100 tys . obywateli posiadających czynne 
prawo wyborcze . Poparcie, o  którym mowa powyżej, wyrażane jest poprzez podanie 
przez zainteresowanego obywatela do specjalnego wykazu imienia, nazwiska, adresu 
zamieszkania i numeru PESEL oraz poprzez złożenie własnoręcznego podpisu .

Komitet inicjatywy ustawodawczej może zostać stworzony przez minimum 15 obywateli 
polskich posiadających czynne prawo wyborcze . Osoby zainteresowane utworzeniem 
takiego komitetu muszą złożyć pisemne oświadczenie o  przystąpieniu, z  podaniem 
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL . 
O  utworzeniu komitetu należy zawiadomić Marszałka Sejmu, ale dopiero na później-
szym etapie procedury .
Komitet, poza przygotowaniem samego projektu, może również prowadzić kampanię 
promocyjną, której celem jest przedstawienie i wyjaśnienie treści projektu .

Wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy ustawodawczej przez obywateli pokry-
wa komitet . W celu pozyskania stosownych środków finansowych może on prowadzić 
zbiórki publiczne (według określonych przepisami zasad) . Zakazane jest zdobywanie 
funduszy m .in . z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych 
jednostek organizacyjnych, od przedsiębiorców państwowych, cudzoziemców, osób 
prawnych niemających siedziby w Polsce czy z udziałem podmiotów zagranicznych .
Finansowanie, o którym tutaj mowa, jest jawne, co oznacza, że każdy może zażądać od 
komitetu ujawnienia lub przedstawienia odpowiednich dokumentów czy rozliczeń . 
Przedstawiciel komitetu jest zobowiązany do przygotowania, według stosownego wzo-
ru, sprawozdania finansowego o źródłach pozyskanych funduszy .

Po opracowaniu projektu ustawy komitet, jak już była o tym mowa powyżej, musi uzy-
skać odpowiednie poparcie obywateli . Dopiero po zebraniu pierwszego tysiąca waż-
nych podpisów możliwe jest zawiadomienie Marszałka Sejmu o utworzeniu komitetu . 
Jeżeli wszystko jest w  porządku, Marszałek Sejmu wydaje postanowienie o  przyjęciu 
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zawiadomienia . W przypadku uchybień natury formalnej komitet wzywany jest do ich 
usunięcia . Odmowa przyjęcia zawiadomienia może być zaskarżona do Sądu Najwyższe-
go, który wówczas rozstrzyga o zasadności odmowy . 
W przypadku przyjęcia zawiadomienia projekt ustawy musi zostać przez komitet ogło-
szony w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim . Od tego czasu, aż do skierowania projektu 
pod obrady Sejmu, projekt nie może być zmieniany (nie ma tu więc miejsca na kon-
sultacje społeczne czy wprowadzanie poprawek) . Projekt nie może dotyczyć spraw, dla 
których zastrzeżona została wyłączność innych podmiotów . Obywatele nie mogą zatem 
przygotować ustawy budżetowej czy ustawy o udzielaniu gwarancji finansowej przez 
państwo, gdyż wyłączność w tym zakresie posiada Rada Ministrów .
Dopiero po ogłoszeniu projektu możliwe jest dalsze zbieranie podpisów i prowadzenie 
kampanii promocyjnej . Z  czynnościami tymi komitet musi się jednak uporać w  ciągu 
3 miesięcy .
Po uzyskaniu odpowiedniego poparcia projekt wnoszony jest do Marszałka Sejmu, któ-
ry po stwierdzeniu, że cała procedura została prawidłowo przeprowadzona, przedkłada 
projekt Sejmowi do pierwszego czytania . Uchybienie procedurze (np . poprzez niewy-
starczającą liczbę głosów poparcia, ich sfałszowanie, zmianę treści projektu, nieprzed-
łożenie wszystkich koniecznych załączników, w tym uzasadnienia zawierającego m .in . 
informacje o następstwach finansowych uchwalenia ustawy oraz o zgodności projektu 
z Konstytucją RP i prawem europejskim) skutkuje odmową przyjęcia projektu przez Mar-
szałka Sejmu (również ta odmowa może zostać zaskarżona do Sądu Najwyższego, który 
ma prawo zmienić postanowienie Marszałka) . 

Pierwsze czytanie projektu odbywa się co do zasady w ciągu 3 miesięcy od daty skutecz-
nego wniesienia projektu do parlamentu (wyjątek stanowi sytuacja, gdy w międzyczasie 
zakończyła się kadencja Sejmu – w takim wypadku Sejm nowej kadencji przyjmuje pro-
jekt pod obrady w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia) .
Przedstawiciel komitetu (lub upoważniona przez niego osoba) ma prawo udziału 
w pracach zarówno Sejmu, jak i Senatu . Podczas pierwszego czytania ustawy w Sejmie 
prezentuje on projekt, a następnie odbywa się debata parlamentarna, w trakcie której 
przedstawicielom wnioskodawców zadawane są pytania .
Co istotne, ani Sejm, ani Senat nie mają obowiązku uchwalenia ustaw obywatelskich 
w  kształcie przedstawionym przez komitety . Co więcej, wnioskodawcy nie mają pra-
wa wycofania wniosku z parlamentu ani wprowadzania do niego własnych poprawek . 
Oznacza to, że akceptowany i popierany przez obywateli projekt w trakcie prac sejmo-
wych może zostać całkowicie przekształcony, a  jednocześnie wnioskodawcy nie mają 
prawa ani wycofania go, ani odrzucenia wprowadzonych do ich projektu poprawek .

inicjatyWa uchWałodaWcza

Również na poziomie lokalnym mieszkańcy mogą uczestniczyć w  procesie tworzenia 
prawa . Chodzi tu o  inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców − lokalny odpowiednik 
obowiązującej na poziomie krajowym obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej .

projekt  
w parlamencie
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Obowiązujące przepisy przewidują ogólnie możliwość partycypacji społeczności za-
mieszkującej dany obszar w kreowaniu prawa miejscowego . Kwestia ta nie została jed-
nak uregulowana w sposób jednakowy dla całego kraju . Ustalenie ram oraz procedury 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powierzono samorządom . Zatem to organy 
stanowiące na poziomie danej jednostki samorządu terytorialnego decydują o kształcie 
i  sposobie jej wykonywania . Najczęściej stosowne regulacje zamieszczane są w statu-
tach danej jednostki samorządu terytorialnego . Przekazanie inicjatywy uchwałodawczej 
bezpośrednio obywatelom nie jest jednak powszechne . W wielu jednostkach w ogóle 
nie przewidziano takiej procedury .

Krąg podmiotów uprawnionych do opracowania i przedłożenia pod obrady rady gminy, 
powiatu czy sejmiku województwa projektu uchwały jest zazwyczaj określony w  po-
stanowieniach statutu danej jednostki . Podmiotem posiadającym prawo inicjatywy 
uchwałodawczej może być m .in . grupa (najczęściej określona liczbowo lub procentowo) 
mieszkańców danej wspólnoty samorządowej .
Poniżej przedstawione zostały rozwiązania przyjęte w statutach różnych gmin .

Jednostka samorządu 
terytorialnego

Podmioty, którym przysługuje  
inicjatywa uchwałodawcza

Gmina Kraków grupa mieszkańców miasta licząca co najmniej 4000 osób 
mających prawo wybierania do Rady

Gmina Bochnia osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty gospodarcze, 
zarządy osiedli mogą występować do Przewodniczącego 
Rady z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej

Gmina  
Kocmyrzów-Luborzyca

mieszkańcy gminy mogą wystąpić w drodze postulatów 
zgłaszanych radnym lub podczas zebrań wiejskich do Ko-
misji Rady, Wójta, klubów radnych oraz grupy co najmniej 
1/4 radnych z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwało-
dawczej

Gmina Niepołomice grupa co najmniej 150 osób posiadających czynne prawo 
wyborcze w wyborach do organów Gminy,

Gmina Zielonki 5% mieszkańców Gminy posiadających prawo wybiera-
nia do Rady Gminy, przy czym wymaganą liczbę miesz-
kańców oblicza się na dzień 31 grudnia roku poprzedza-
jącego rok zrealizowania inicjatywy

Nie wszystkie sprawy lokalne mogą stać się przedmiotem uchwały zaproponowanej 
przez mieszkańców . Niekiedy przepisy wprost przewidują wyłączną inicjatywę uchwa-
łodawczą określonego organu jednostki samorządu terytorialnego . Tak jest np . w kwe-
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stii sporządzania projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej i  jej 
zmiany, w sprawie sporządzania projektu uchwały budżetowej lub o jej zmianie, a także 
o prowizorium budżetowym .

Tak jak niejednolicie uregulowana jest możliwość wystąpienia z inicjatywą uchwałodaw-
czą przez mieszkańców, tak też rozmaicie ustalana jest kwestia procedury z tym zwią-
zanej . 
W  przypadku Krakowa grupa mieszkańców może wystąpić z  inicjatywą uchwałodaw-
czą przez złożenie podpisów pod projektem uchwały, przy czym projekt taki nie może 
dotyczyć spraw, dla których prawo zastrzega wyłączną właściwość innych podmiotów, 
którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza . Projekt musi odpowiadać wymogom 
zawartym w Statucie, a procedura jego uchwalania jest prawie taka sama jak procedura 
przewidziana dla projektu grupy radnych .
Czynności związane z  przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, 
kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców miasta po-
pierających projekt wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej . Komitet może zostać 
utworzony przez grupę co najmniej 15 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do 
Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imie-
nia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL . Komitet 
jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jego zastępcę, wskazanych w pisemnym 
oświadczeniu pierwszych 15 osób tworzących komitet; pełnomocnik lub jego zastępca 
pełni również funkcję referenta projektu .
Udzielenie poparcia projektowi uchwały polega na złożeniu na wykazie, obok swojego 
imienia (imion) i  nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, 
własnoręcznego podpisu . 
Dopiero po zebraniu 4000 podpisów mieszkańców miasta popierających projekt pełno-
mocnik komitetu zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta o jego utworzeniu .
Po stwierdzeniu, że zarówno zgłoszenie, jak i  sam projekt uchwały spełniają wszyst-
kie wymogi formalne (niespełnienie wymagań może skończyć się odmową przyjęcia 
zgłoszenia), Przewodniczący przedstawia Komisji Głównej projekt wraz z załącznikami 
w celu wprowadzenia go do porządku obrad sesji, a po skierowaniu go do pierwszego 
czytania Rady − zawiadamia o tym pełnomocnika komitetu . Pierwsze czytanie projektu 
uchwały przeprowadza się w  ciągu 3 miesięcy od daty wniesienia projektu . Projekto-
dawcy nie mają niestety prawa wnoszenia autopoprawek; nie mogą również wycofać 
projektu spod obrad .

konsultacje sPołeczne

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz zarówno na szczeblu 
centralnym, jak i  lokalnym prezentują obywatelom, organizacjom, rozmaitym instytu-
cjom, zrzeszeniom, związkom oraz innym podmiotom swoje plany i zamierzenia w celu 
wysłuchania ich opinii, poznania stanowiska w sprawie, by następnie uzyskaną tą drogą 
wiedzę wykorzystać przy opracowywaniu i ewentualnym wdrażaniu danego projektu . 

procedura
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Uczestnikami konsultacji mogą być nie tylko obywatele czy mieszkańcy danego regio-
nu . Niejednokrotnie wskazane jest zaproszenie do dyskusji rozmaitych organizacji i in-
stytucji, a także innych podmiotów, których może dotyczyć dane przedsięwzięcie .  
W wielu krajach o ugruntowanej tradycji demokratycznej konsultacje społeczne są nie-
odłącznym elementem życia społeczności lokalnej . Ta forma komunikacji z obywatelami 
sprawdza się nie tylko na szczeblu centralnym, ale przede wszystkim na poziomie lokal-
nym, w sprawach dotyczących zwykłych, podstawowych kwestii .  
Również w  Polsce, zwłaszcza na szczeblu gminnym, władze coraz częściej podejmują 
starania w  dziedzinie diagnozowania problemów wymagających omówienia ze spo-
łeczeństwem, przygotowywania i  przeprowadzania konsultacji społecznych, a  także 
wdrażania w życie pozyskanej tą drogą wiedzy . Działania te są wysoko oceniane przez 
ekspertów, zarówno pod względem poprawności, jak i celowości czy efektywności .

Konsultacje społeczne są przede wszystkim efektywną formą dialogu społecznego 
pomiędzy przedstawicielami władz rozmaitych szczebli, organizacjami społecznymi, 
związkowymi czy obywatelskimi, przedsiębiorcami, a  także samymi obywatelami czy 
mieszkańcami danego regionu . Są również formą partycypacji społeczności lokalnej 
w funkcjonowaniu województwa, powiatu, gminy, sołectwa, osiedla, a zatem przyczy-
niają się do faktycznego kreowania przez mieszkańców danego obszaru rzeczywistości 
społecznej i prawnej .
Konsultacje społeczne są również skutecznym mechanizmem zaangażowania miesz-
kańców w działania władz lokalnych, a także ogólnie − obywateli w działania władz pu-
blicznych, jak również dobrą drogą do znalezienia alternatywnych sposobów i metod 
rozwiązania danego problemu, przeprowadzenia akcji, realizacji przedsięwzięcia .
Konsultacje społeczne stanowią również dobrą alternatywę wobec referendum .

W Polsce władze centralne i samorządowe muszą przeprowadzać obowiązkowe konsul-
tacje społeczne w wypadkach wskazanych przez ustawy oraz − fakultatywne − w spra-
wach ważnych dla wspólnot samorządowych, a czasem również całego kraju . Katalog 
spraw, które mogą, ale nie muszą być konsultowane ze społeczeństwem, organizacjami, 
związkami czy innymi podmiotami, jest zatem otwarty . 
Konsultacje społeczne trzeba przeprowadzać w następujących sytuacjach:
− przy tworzeniu, łączeniu, podziale i znoszeniu gmin, a także ustalaniu ich granic (chyba 

że przeprowadzone zostanie referendum gminne);
− przy tworzeniu, łączeniu, podziale i znoszeniu powiatów oraz ustalaniu ich granic;
− przy nadawaniu gminie lub miejscowości statusu miasta i ustaleniu jego granic;
− przy ustaleniu lub zmianie nazw gmin czy powiatów oraz siedzib ich władz;
−  przy ustaleniu lub zmianie nazw powiatów oraz siedzib ich władz;
− przy tworzeniu jednostki pomocniczej, np . dzielnicy, osiedla, sołectwa − przed podję-

ciem uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej gminy z inicjatywy innego 
podmiotu niż mieszkańcy;

dlaczego 
konsultacje  
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− przy uchwalaniu statutu jednostki pomocniczej gminy, określającego strukturę orga-
nizacyjną i zakres działania jednostki pomocniczej;

− przed wystąpieniem z  wnioskiem o  ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości za-
mieszkanej w języku mniejszości narodowej lub etnicznej;

− przed wystąpieniem z  wnioskiem o  ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości za-
mieszkanej w języku mniejszości narodowej lub etnicznej;

− w  procedurze ustalania, zmieniania lub znoszenia nazw urzędowych miejscowości 
i ich części oraz obiektów fizjograficznych;

− przy tworzeniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go − konsultacje z mieszkańcami gminy;

− przy tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego − konsultacje 
z mieszkańcami gminy;

− przy tworzeniu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działal-
ności statutowej organizacji pożytku publicznego − konsultacje z tymi organizacjami; 

− przy tworzeniu projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicz-
nych  − konsultacje z  radami pożytku publicznego utworzonymi przez jednostki sa-
morządu terytorialnego;

− przy podejmowaniu decyzji o  uwarunkowaniach środowiskowych czy przy  opraco-
wywaniu dokumentów planistycznych (np . studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy) − konieczne zapewnienie możliwości udziału 
społeczeństwa;

− przy projektach programów rozwoju służących realizacji celów zawartych w  strate-
giach rozwoju − konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami 
społecznymi i gospodarczymi;

− przy realizowanej przez władze publiczne polityce rynku pracy − obowiązek oparcia jej 
na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi;

− w kwestiach związanych z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecz-
nych − opracowanie i realizacja powiatowej strategii może nastąpić dopiero po prze-
prowadzeniu konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

− w  kwestiach związanych z  wojewódzką strategią w  zakresie polityki społecznej − 
opracowanie, aktualizacja i  realizacja wojewódzkiej strategii może nastąpić dopiero 
po przeprowadzeniu konsultacji z właściwymi terytorialnie powiatami .

Konsultacje społeczne warto przeprowadzać w sprawach ważnych dla gminy, powiatu, 
czy województwa, w tym np . w sprawach dotyczących:
− programów rozwoju kulturalnego miasta, miejscowości, regionu;
− organizacji imprez kulturalnych, sportowych, naukowych;
− programów rozwoju sportu, w tym budowy nowych obiektów sportowych, odnowy 

już istniejących, tworzenia ścieżek rowerowych;
− utworzenia młodzieżowej rady gminy;
− budowy parkingów miejskich, w tym podziemnych i wielopoziomowych, wyznaczenia 

miejsc postojowych, wprowadzania parkometrów;
− organizacji komunikacji w mieście, w tym np . zmiany rozkładu jazdy komunikacji miej-

skiej, wprowadzenia nowych środków lokomocji;
− przebudowy konkretnych ulic, placów zabaw, boisk, skwerów, parków, ich zagospoda-

rowania, odnowy, odbudowy, doposażenia − opracowywanie projektów rewitalizacji, 
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identyfikacja obszarów rewitalizacji, sposób realizacji założeń rewitalizacji; badanie 
potrzeb oraz sposób zorganizowania przestrzeni publicznej służącej rekreacji;

− wyznaczenia lub utworzenia wybiegów dla psów .

Inicjatywa dotycząca zorganizowania konsultacji społecznych w trybie fakultatywnym 
leży głównie po stronie władz . Nie ma jednak przeciwwskazań, aby ze stosowną pro-
pozycją zwrócili się zainteresowani publiczną dyskusją mieszkańcy, przedsiębiorcy czy 
przedstawiciele różnych organizacji, zrzeszeń czy związków . Akty prawa miejscowego 
mogą, a  nawet powinny określać, kto i  w  jakim trybie może stać się inicjatorem kon-
sultacji społecznych . W  praktyce stosowne uchwały lub statuty jednostek samorządu 
terytorialnego wskazują podmioty uprawnione do wystąpienia ze stosowną inicjatywą; 
w przypadku mieszkańców na ogół wskazywana jest liczba osób, które muszą popierać 
taką inicjatywę . 
Kryterium „ważności” nie zostało przez przepisy w  żaden sposób zdefiniowane; nie 
ma również wymogu, aby ocena okoliczności pod kątem potrzeby zorganizowania 
konsultacji miała charakter obiektywny . Może się zatem zdarzyć, że sprawa uznana 
przez jeden organ za wymagającą debaty z mieszkańcami – nie zostanie za taką uznana 
przez inny . Organy posiadające kompetencje do organizowania konsultacji społecznych 
w trybie fakultatywnym mają więc nieograniczoną możliwość wykorzystywania tej for-
my współpracy ze społeczeństwem w prowadzeniu polityki i rozwoju danego regionu .

Konsultacje społeczne mogą w niektórych przypadkach stanowić alternatywę dla refe-
rendum lokalnego . Należy jednak pamiętać, że skutki każdej z  tych form komunikacji 
społecznej są odmienne . Konsultacje mają bowiem charakter opiniodawczy, podczas 
gdy wynik referendum jest wiążący . Wynikają stąd istotne konsekwencje prawne co do 
zakresu i charakteru spraw, które mogą być przedmiotem tych działań .

Warto występować z  inicjatywą przeprowadzania konsultacji, jak również brać w nich 
czynny udział, można bowiem wówczas aktywnie uczestniczyć w  życiu społecznym, 
w tworzeniu prawa, w rozwoju inicjatyw o charakterze lokalnym czy krajowym . Można 
w ten sposób zadbać, aby w podejmowanych przez organy władzy działaniach uwzględ-
nione zostały nasze poglądy, doświadczenia i pomysły . Jest to również metoda zasygna-
lizowania występujących w naszym otoczeniu problemów oraz poznania planów i poli-
tyki prowadzonej przez lokalne władze . Uczestnictwo w konsultacjach może sprawić, że 
podejmowane przez rządzących rozstrzygnięcia będą bardziej trafne, a rozwiązania nie-
przystające do potrzeb danej zbiorowości lub przez nią nieakceptowane zostaną w od-
powiednim czasie skorygowane lub wyeliminowane . W  ten sposób środki publiczne, 
przeznaczone na realizację rozmaitych przedsięwzięć, zostaną wykorzystane w sposób 
właściwy i optymalny .

kto może  
wystąpić 

z inicjatywą

dlaczego warto 
brać udział 

w konsultacjach
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Krąg potencjalnych uczestników konsultacji jest uzależniony od problematyki, której 
mają one dotyczyć . Niekiedy adresatami zaproszenia są wszyscy mieszkańcy okolicy, 
innym razem zainteresowanymi w sprawie mogą być wyłącznie niektórzy mieszkańcy, 
działacze, pewne grupy zawodowe czy organizacje . 
Informacji o zamierzonych i prowadzonych konsultacjach społecznych najlepiej poszu-
kiwać na stronach internetowych miasta, gminy, powiatu czy województwa . Stosow-
ne informacje można np . znaleźć na stronie http://www .dialogspoleczny .krakow .pl/, 
https://www .bip .krakow .pl/?dok_id=56365,  czy na stronie http://www .malopolska .pl  .

Sposób prowadzenia konsultacji z  mieszkańcami danego regionu określa zazwyczaj 
uchwała rady (lub w  przypadku województwa – sejmiku) odpowiedniej jednostki sa-
morządu terytorialnego . Ogólne zasady i  tryb prowadzenia konsultacji mogą również 
zostać określone np . w statucie gminy .
Z kolei zasady konsultowania projektów aktów prawa lokalnego z organizacjami poza-
rządowymi muszą być obligatoryjnie zawarte w stosownej uchwale organu stanowiące-
go jednostki samorządu terytorialnego . Wymóg ten może być zrealizowany przez zawar-
cie tych zasad w rocznym lub w wieloletnim programie współpracy .
Ważnym czynnikiem jest również okoliczność, czy konsultacje mają charakter obligato-
ryjny, czy fakultatywny . W tym pierwszym przypadku procedura jest znacznie bardziej 
sformalizowana . 
Konsultacje społeczne mogą być organizowane w rozmaitych formach . Różnie też może 
być przygotowana kampania informująca o ich prowadzeniu . Wszystko zależy od celu, 
jakiemu konsultacje mają służyć, przedmiotu, grupy podmiotów zaproszonych do kon-
sultacji oraz faktycznie zainteresowanych, jak i od czasu przeznaczonego na ich prze-
prowadzenie . 
Obecnie wiedzę na temat planowanych i prowadzonych konsultacji społecznych można 
zdobyć pod wskazanymi powyżej adresami internetowymi . Ogłoszenia o konsultacjach 
zamieszczane są również na plakatach rozwieszanych w miejscach publicznych, a także 
na ulotkach dostarczanych bezpośrednio do mieszkańców . Ważnym źródłem informacji 
są również akty prawa miejscowego czy zarządzenia władz lokalnych w sprawie zatwier-
dzenia katalogu inwestycji wybranych do pełnych konsultacji społecznych . 
Czasem konsultacje przybierają formę wywiadu kwestionariuszowego . W takim wypad-
ku uczestnicy konsultacji proszeni są o uzupełnienie ankiety . Formularze do wypełnienia 
mogą być przesyłane bezpośrednio do zainteresowanego oraz pozostawiane do samo-
dzielnego pobrania w określonym miejscu . Coraz częściej praktykowane jest zamiesz-
czanie formularzy na stronie internetowej urzędu . Dopuszczalne jest również prowadze-
nie wywiadu przez ankieterów .
Często konsultacje mają postać otwartych spotkań z  partnerami społecznymi, czy to 
w  miejscu lub w  pobliżu terenu, który ma zostać zagospodarowany lub odnowiony, 
czy to na innej wolnej przestrzeni, na której może pomieścić się większa grupa ludzi . 

do kogo  
adresowane są  
konsultacje

jak mogą być  
prowadzone  
konsultacje
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Organizowane są dyskusje, warsztaty, konferencje, indywidulne dyżury konsultacyjne 
ekspertów lub przedstawicieli władz . Przeprowadzane są również wysłuchania publicz-
ne . Jest to forma spotkania, która nie jest adresowana do szerokiego grona partnerów 
społecznych, ale do wybranej grupy (np . ze względu na kwalifikacje, interes) .
W przypadku warsztatów obywatelskich do dyskusji włączani są z kolei, obok zaintereso-
wanych partnerów społecznych oraz przedstawicieli władz, eksperci z danych dziedzin, 
dysponujący odpowiednią wiedzą merytoryczną . 
W ramach konsultacji udostępniane są również materiały pomocnicze: plany, makiety, 
ekspertyzy, opinie . Również w tym zakresie praktyka bywa różna . Coraz częściej stosow-
ne materiały zamieszczane są na stronach internetowych urzędu czy platformie interak-
tywnej służącej do wizualizacji przedsięwzięcia . Niekiedy tego typu materiały wykłada-
ne są w miejscach publicznych . 
Prowadzone są także konsultacje pisemne − za pośrednictwem poczty, drogą elektro-
niczną, przez stronę internetową urzędu lub organizacji .   Tworzone są również panele 
obywatelskie, fora dyskusyjne, specjalne platformy internetowe służące wyłącznie pro-
wadzeniu konsultacji . 
Ciekawą formą konsultacji są wizyty studyjne, organizowane dla grup interesariuszy 
w miejscach, w których zrealizowany został projekt podobny do poddawanego konsul-
tacji . Celem takiej wizyty jest pokazanie ich uczestnikom już istniejących (lub powstają-
cych) podobnych inwestycji, zapoznanie ich ze szczegółami przedsięwzięcia na konkret-
nym przykładzie, a w konsekwencji wyposażenie ich w wiedzę odpowiednią do podjęcia 
właściwej decyzji . 
Konsultacje eksperckie przybierają formę bądź opinii indywidualnych, bądź pracy zbio-
rowej o  charakterze opiniodawczo-konsultacyjnym . Eksperci wybierani do konsultacji 
powinni prezentować postawę neutralną wobec konsultowanego problemu . Nie ozna-
cza to jednak, że nie mogą pozytywnie lub negatywnie wypowiedzieć się na dany temat .
Przedstawione powyżej możliwości nie wykluczają się, a często wręcz uzupełniają . Ko-
rzystanie z rozmaitych form kontaktu sprawia, że wyniki konsultacji są reprezentatywne . 
Istotne jest, aby konsultacje nie były tylko formalnością i aby ich wpływ na życie społecz-
ne, politykę regionalną oraz podejmowane przez rządzących działania był rzeczywisty . 
W  orzecznictwie administracyjnym dominuje stanowisko, zgodnie z  którym wymóg 
podejmowania uchwał po konsultacji z  mieszkańcami powinien być rozumiany jako 
rzeczywiste omówienie z mieszkańcami proponowanych zmian i wyrażenie przez nich 
opinii, a nie tylko jako zorganizowanie pewnej liczby spotkań i uznanie, bez względu na 
liczbę uczestników tych spotkań, spełnienia wymogu konsultacji .


