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W czwartek 5 lutego o godz. 18.10 na konto mailowe Fundacji Panoptykon wpłynęła prośba 

o przedstawienie stanowiska w sprawie projektu Harmonogramu realizacji zadań wynikających 

z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 r. Ze względu 

na „pilny tryb procedowania” zostaliśmy poproszeni o zgłoszenie uwag w terminie do 10 lutego 

2015 r., do godz. 10. Oznacza to, że na zapoznanie się z dokumentami i przygotowanie 

stanowiska mamy 2 dni robocze. Dodatkowo, w załączonym piśmie zawarta została formuła, 

zgodnie z którą „brak odpowiedzi w podanym terminie uznany będzie za akceptację projektu 

harmonogramu”. 

Stanowczo protestujemy przeciwko takiemu trybowi przeprowadzania konsultacji 

publicznych. 

Narusza on postanowienia uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów, zgodnie z którym: 

- wyznaczenie terminu na zajęcie stanowiska krótszego niż 7 dni wymaga szczegółowego 

uzasadnienia (§40 ust. 3); 

- nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie nie może być uznawane za 

przedstawienie opinii pozytywnej, a jedynie za rezygnację z przedstawienia stanowiska 

(§ 40 ust. 4). 

Opisany wyżej sposób prowadzenia konsultacji narusza również opracowane przez 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji „7 zasad konsultacji”1, w szczególności zasadę 

przewidywalności, zgodnie z którą czas na wyrażenie opinii powinien być nie krótszy, niż 21 dni. 

Konsultacje publiczne są istotnym elementem tworzenia aktów prawnych, bez względu na ich 

rangę. Naszym zdaniem konsultacje nie mogą być sprowadzane do jednego z formalnych 

obowiązków, których realizację wymuszają przepisy. 

Konsultacje publiczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu na 

lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przeprowadzone były w maju 2014 r. – Fundacja 

                                                 
1 https://mac.gov.pl/files/7_zasad_30-04.pdf 
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Panoptykon przedstawiła wówczas stanowisko, do którego Ministerstwo Edukacji Narodowej 

się nie odniosło. Uchwała została przyjęta 8 lipca 2014 r., a więc 7 miesięcy temu. Nie widzimy 

podstaw do wyznaczania partnerom społecznym terminu 2 dni roboczych na przedstawienie 

stanowisk, podczas gdy praca nad harmonogramem realizacji programu trwała w ministerstwie 

7 miesięcy. 

 

 

W imieniu Fundacji Panoptykon,  
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