Warsztaty – Rola NGO-sów w procesach konsultacji społecznych
Prowadzący: Grzegorz Wiaderek
Celem warsztatów jest wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału przedstawicieli i
przedstawicielek regionalnych NGO w zakresie udziału organizacji pozarządowych w procesie
stanowienia prawa, w szczególności poprzez udział w konsultacjach społecznych projektów
aktów prawnych.
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in. o:
• rodzajach aktów prawnych oraz najważniejszych zasadach i procedurach procesu
legislacyjnego oraz podmiotach w nim uczestniczących;
• metodach i narzędziach wpływu na stanowienie prawa;
• pojęciu i znaczeniu siedmiu zasad konsultacji;
• narzędziach konsultacji aktów prawnych, ich wadach i zaletach, poziomie trudności;
• dobrych i złych praktykach w procesie stanowienia prawa i konsultacji społecznych;
• źródłach informacji i danych potrzebnych do efektywnego udziału w konsultacjach
społecznych;
• wpływie czasu pandemii na czas i formy konsultacji społecznych.

Program warsztatów
12.12.2020
I. MODUŁ TEORETYCZNY – 09.00-12.00
1. Wprowadzenie
a) Informacje o projekcie, w ramach którego odbywa się warsztat (prezentacja)
b) Informacje o warsztacie i jego celach
2. Przedstawienie uczestników i wspólne ustalenie zasad obowiązujących podczas
warsztatów
3. Proces stanowienia prawa
a) Rodzaje aktów prawnych i ich hierarchia
b) Podmioty wpływające na proces tworzenia prawa
4. Sposoby wpływania na proces tworzenia prawa
a) Konsultacje społeczne i publiczne
b) Lobbing
c) Rzecznictwo
Przerwa kawowa – 10:30-10:45.

II. MODUŁ PRAKTYCZNY część pierwsza – 12.00-16:00
1. Dyskusja grupowa dotycząca praktycznego znaczenie siedmiu zasad konsultacji
2. Omówienie wad i zalet oraz dostępności dla organizacji pozarządowych
poszczególnych narzędzi konsultacji publicznych
3. Omówienie na przykładach znaczenia monitorowania funkcjonowania prawa dla
skuteczności i jakości konsultacji społecznych
Przerwa obiadowa 13:30-14:30

13.12.2020
III. MODUŁ PRAKTYCZNY część druga – 09:00-12:00
1. Omówienie wad i zalet oraz dostępności dla organizacji pozarządowych
poszczególnych narzędzi konsultacji publicznych – ciąg dalszych
2. Studia przypadku – analiza konkretnych kazusów tworzenia i konsultowania aktów
prawnych, w tym dobrych i złych praktyk konsultacji publicznych
3. Analiza lokalnego aktu prawa miejscowego regulującego zasady i procedury
konsultacji publicznych
Przerwa kawowa – 10:30-10:45

IV. MODUŁ PRAKTYCZNY część trzecia – 12.00-16:00
1. Praktyczne testowanie narzędzi poszukiwania informacji przydatnych do udziału w
konsultacjach publicznych
2. Poszukiwanie danych potrzebnych do zgłoszenia uwag w procesie stanowienia prawa
na przykładzie konkretnego projektu aktu prawnego poddanego konsultacjom
społecznym
3. Podsumowanie i omówienie wartościowych źródeł wiedzy o tworzeniu aktów
prawnych i konsultacjach społecznych
Przerwa obiadowa 13:30-14:30

