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Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – uwarunkowania prawne, dokumenty 

i procedury w praktyce legislacji samorządowej 

 

1. Podstawy prawne instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej: 

1.1. prawo lokalne i legislacja samorządowa w konstytucyjnym systemie źródeł 

prawa, 

1.2. przepisy samorządowych ustaw ustrojowych a dotychczasowe regulacje. 

2. Zakres obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej: 

2.1. przedmiot projektów zgłaszanych w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, 

2.2. ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych i obligatoryjnych procedur 

stanowienia prawa. 

3. Komitet inicjatywy uchwałodawczej: 

3.1. forma prawna i sposób reprezentacji, 

3.2. finansowanie działań komitetu, 

3.3. zakończenie działalności. 

4. Zbieranie podpisów mieszkańców popierających obywatelską inicjatywę 

uchwałodawczą: 

4.1. liczba niezbędna do złożenia projektu uchwały, 

4.2. weryfikacja prawidłowości podpisów. 

5. Procedowanie projektu uchwały w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej: 

5.1. obowiązki i terminy ustawowe związane projektem obywatelskim, 

5.2. obligatoryjne elementy procedury wynikające z przepisów szczególnych 

(konsultacje i opinie). 

6. Uchwała rady w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej i możliwe 

regulacje w zakresie: 

6.1. wnoszenia inicjatyw obywatelskich,  

6.2. tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,  

6.3. promocji obywatelskej inicjatywy uchwałodawczej,  

6.4. wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

7. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza a RODO: 

7.1. podstawa prawna przetwarzania danych, 

7.2. administrator danych w procedurze obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 
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Adresaci szkolenia: 

• pracownicy samorządowi, radcowie prawni obsługujący organy stanowiące 

jednostek samorządu terytorialnego 

• radni lub przewodniczący organu stanowiącego 

• lokalni działacze 

 

Cele i efekty szkolenia: 

• przygotowanie organów jednostek samorządu do prawidłowego wykonywania 

obowiązków ustawowych z zakresu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,  

• umiejętność opracowania projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej oraz innych procedur i dokument z nią zwiazanych.  

 

Prowadzący Włodzimierz Zając: 

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w 

Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako 

dyrektor departamentu  w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi 

działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna  WZ, świadcząc usługi legislacyjne.  

Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu 

legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, 

sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów 

popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, 

zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane 

przykłady. 

 

 


