
Narzędzie badawcze – monitoring konsultacji

Problem 1 System konsultacji społecznych w urzędzie gminy

Pytanie badawcze Gdzie szukać Narzędzie Komentarz 

Czy w statucie gminy znajdują się zapisy dotyczące
prowadzenia konsultacji społ. (KS)?

BIP
informacja na wniosek

Analiza BIP,
pismo

Co dokładnie jest napisane? jw. jw.

Czy jest uchwała nt. procedury konsultacji? jw. jw.

Jakie są zapisy uchwały? jw. jw. Patrzymy pod kątem:
- uczestnicy KS
- podmiot uruchamiający KS
- sposoby informowania o KS
- formy KS
- sposób i termin prezentacji wyników

Czy jest uchwała dotycząca prowadzenia KS w 
sprawie aktów prawa miejscowego z organizacjami 
pozarządowymi?

jw. jw.

Jakie są zapisy uchwały? jw. jw. Patrzymy pod kątem:
- uczestnicy KS
- sposoby informowania o KS
- formy KS
- sposób i termin prezentacji wyników

Czy jest zarządzenie dotyczące procedury 
prowadzenia KS?

jw. jw.

Jakie są zapisy zarządzenia? jw. jw. Patrzymy pod kątem:
- czy wyznaczono komórkę 
koordynującą
- obowiązki komórki koordynującej
- obowiązki innych komórek
- opisano sposób współpracy 
poszczególnych komórek

Jakie komórki urzędu mają zapisane w swoich 
obowiązkach prowadzenie KS?

jw. jw. Przeglądamy zakres obowiązków 
wszystkich komórek urzędu.

Jakie są dokładne zapisy dotyczące KS w zakresie 
obowiązków poszczególnych komórek?

jw. jw.

Czy w komórkach, które zgodnie z zakresem 
obowiązków mają prowadzić KS wyznaczono jakąś
osobę do koordynacji KS?

Informacja na wniosek 
(ustny lub pisemny)

Pismo 
wywiad 

Czy w komórkach, gdzie w zakresie zapisano 
obowiązek prowadzenia KS, jacyś pracownicy mają
w swoich zakresach obowiązków prowadzenie KS?

jw. jw.

Ilu pracowników ma w swoich obowiązkach 
prowadzenie KS i jak wyglądają te zapisy?

jw. jw.

Czy osoby zajmujące się KS mają w tym zakresie 
wykształcenie (jakie?)

jw. jw.

Czy osoby zajmujące się KS przechodziły w 
ostatnim 3 latach jakieś szkolenia w tym zakresie 
(jakie?)

jw. jw.

Czy podczas przyjmowania do pracy osób, które 
zajmują się KS warunkiem rekrutacyjnym było 
doświadczenie w zakresie prowadzenie KS lub 
specjalistyczne wykształcenie?

jw. jw.



Problem 2 Konsultacje społeczne w praktyce - procedura

Pytanie badawcze Gdzie szukać Narzędzie Komentarz 

Czy prowadzenie każdej KS poprzedzone było 
uchwałą bądź zarządzeniem?

BIP
informacja na wniosek

Analiza BIP,
pismo

Jakie były zapisy tych uchwał/zarządzeń? jw. jw. Patrzymy pod kątem:
- uczestnicy KS
- sposoby informowania o KS
- termin rozpoczęcia i zakończenia KS
- formy KS
- sposób i termin prezentacji wyników
- wyznaczenie komórek 
odpowiedzialnych za KS i ich rola

Czy zapisy uchwał/zarządzeń pokrywały się z 
ogólną procedurą funkcjonującą w gminie?

jw. jw.

Jeśli były jakieś różnice, to jakie? jw. jw.

Problem 3 Konsultacje społeczne w praktyce - realizacja

Pytanie badawcze Gdzie szukać Narzędzie Komentarz 

Ile urząd przeprowadził KS w 2010 r.? informacja na 
wniosek

pismo

Ile KS było obligatoryjnych, a ile dobrowolnych? jw Analiza 
odpowiedzi 

Czy na stronie internetowej gminy jest zakładka dotycząc 
KS?

Analiza strony Analiza strony

Co się w tej zakładce znajduje? jw. jw.

Czy przed rozpoczęciem KS opracowano plan konsultacji 
społecznych?

Informacja na 
wniosek ustny, BIP,
strona internetowa,
prasa, wywiad z 
uczestnikiem, 
wywiad z 
dziennikarzem

Wywiad, analiza
materiałów 
prasowych,
internetowych i 
powstałych 
podczas 
konsultacji

Od tego momentu 
sprawdzamy wybrane 1-2 
KS

Jakie elementy zawierał plan? jw. jw. Patrzymy pod kątem:
- wstępna analiza problemu
- opis dyskutowanych 
problemów
- wskazanie kluczowych grup 
i osób
- harmonogram
- ewaluacja
- zasoby kadrowe
- zasoby finansowe

Czy plan konsultacji społecznych był podany do publicznej
wiadomości?

jw. jw.

Jakimi kanałami ogłoszono KS? jw. jw.

Czy różnicowano kanały pod względem grup społecznych 
zainteresowanych konsultacjami?

jw. jw.

Z jakim wyprzedzeniem ogłoszono KS? jw. jw.

Na jakim etapie sprawy ogłoszono KS? jw. jw.

Czy materiały przedstawione uczestnikom były napisane 
językiem technicznym czy zrozumiałym dla przeciętnej 
osoby?

jw. jw.

Czy materiały były wyczerpujące czy jedynie „dotykały” 
tematu?

jw. jw.

Czu w materiałach prezentowano różne rozwiązania i ich 
skutki (także negatywne)?

jw. jw.



Czy materiały przygotowane zostały jedynie przez 
pracowników urzędu czy także przez ekspertów z zewnątrz 
(jeśli tak to kogo dokładnie i jaka była ich rola)?

jw. jw.

Jakie były formy KS? jw. jw. Jeśli było więcej form, należy 
przyjrzeć się dokładnie każdej 
formie.

Czy podczas konsultacji urząd korzystał z jakiś 
podmiotów/osób zewnętrznych (np. eksperci, moderator)?

jw. jw.

Jeśli tak, to na jakim etapie, jaka była ich rola? jw. jw.

Czy pomieszczenia, gdzie odbywały się KS były 
dostosowane dla osób niepełnosprawnych (w przypadku 
otwartych spotkań)?

jw. jw.

W jakich godzinach odbywały się spotkania (w przypadku 
otwartych spotkań)?

jw. jw.

Czy była lista obecności (w przypadku otwartych spotkań)? jw. jw.

Jaki był czas trwania poszczególnych etapów i całych KS? jw. jw.

Czy w czasie trwania KS odbywały się dyżury eksperta, 
który informował o szczegółach projektu i odpowiadał na 
pytania?

jw. jw.

Gdzie i w jakich godzinach odbywały się dyżury eksperta? jw. jw.

Czy poszczególne etapy KS były protokołowane? jw. jw.

Ile osób uczestniczyło w poszczególnych etapach KS? jw. jw.

Czy po zakończonych KS opublikowano raport z ich 
wynikami?

jw. jw.

W jakim terminie po zakończeniu KS opublikowano 
raport?

jw. jw.

Jaka była forma raportu? jw. jw.

Czy w raporcie wyszczególniono jakie propozycje wzięto 
pod uwagę, a jakie nie i dlaczego?

jw. jw.

Jakimi kanałami poinformowano o raporcie? jw. jw.

Kto odpowiadał za proces konsultacji? jw. jw.

Jakie komórki brały udział w poszczególnych etapach 
konsultacji, jak wyglądała komunikacja i współpraca 
między nimi?

jw. jw.

Czy przeprowadzono ewaluacje konsultacji? jw. jw.

Jakie były wnioski z ewaluacji? jw. jw.

Kto prowadził ewaluację (urząd czy ktoś z zewnątrz)? jw. jw.

Problem 4 Konsultacje społeczne aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi

Pytanie badawcze Gdzie szukać Narzędzie Komentarz 

Ile było konsultacji w 2010 r.? informacja na wniosek 
ustny lub pisemny

Pismo, 
wywiad

Czy po przyjęciu uchwały rady gminy wszystkie 
akta prawa miejscowego były konsultowane?

jw. jw.

Jak informowano o prowadzeniu konsultacji? jw. jw.

Jakie były formy konsultacji? jw. jw.

Jak informowano o wynikach konsultacji? jw. jw.

Przy ilu konsultacjach urząd otrzymał jakieś uwagi 
od organizacji pozarządowych?

jw. jw.

Czy uwagi zostały przyjęte? jw. Jw.


