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Opis praktyki

Istotą praktyki jest zaangażowanie ogółu społeczeństwa w proces decyzyjny poprzez stworzenie możliwości
zgłaszania uwag dotyczących projektów regulacji prawnych.
Praktyka zakłada upublicznienie projektu regulacji prawnej za pośrednictwem strony internetowej, prasy
oraz innych dostępnych kanałów komunikacji. Ogół społeczeństwa może zgłaszać uwagi do projektu za
pośrednictwem uprzednio wyznaczonych metod przez okres 30 dni od opublikowania projektu. Organ
odpowiedzialny za projekt regulacji ma obowiązek prowadzić spis wszystkich komentarzy, ustosunkowywać
się do nich oraz jasno określić w jaki sposób wpłynęły na ostateczną formę regulacji.
Kluczowe w realizacji praktyki jest jasne określenie kryteriów wyboru regulacji, które mogą być
upubliczniane na etapie projektowania oraz jak najszersze rozpowszechnienie informacji o projekcie
regulacji i zapewnienie dostępu do procesu komentowania.
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Powiązanie praktyki z MUS (mechanizmem uczenia się)

Praktyka dotyczy pól Procedury i Zwyczaje, Infrastruktura oraz Relacje z Otoczeniem.
Praktyka wpływa na Wiedzę o Otoczeniu, Impulsy i Refleksję.
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Poziom organizacyjny, na którym wdrażana jest praktyka

Praktyka może być wdrożona na poziomie departamentu.
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Zalety i ograniczenia praktyki

Praktyka ilustruje wysiłki japońskich urzędów centralnych w zakresie zapewnienia przejrzystości działań
administracji publicznej oraz poszerzenia zakresu konsultacji społecznych i budowania konsensusu na
poziomie podejmowania decyzji. Praktyka, przy relatywnie niskich kosztach oferuje stworzenie
bezpośredniego kanału komunikacji ze społeczeństwem. Największym wyzwaniem wydaje się być jasne
przedstawienie zagadnień podlegających komentarzowi oraz uzyskanie odpowiedniej ilości i jakości
informacji zwrotnej.
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Cytując ten materiał prosimy podawać następujące źródło: Olejniczak T. (2012) "Doświadczenia administracji
japońskiej" w: Mazur S., Płoszaj A. (red.) Wspieranie mechanizmu uczenia się w organizacjach publicznych.
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Załączniki
Rycina 1 Przepływ procedur w praktyce komentarza publicznego

Selekcja regulacji

Czy istnieją przeciwskazania do upublicznienia informacji nt. regulacji?

tak

nie

Czy regulacja wymaga komentarza społecznego?

nie

Zbieranie opinii

tak

Upublicznienie projektu regulacji i materiałów dodatkowych.

Publikacja
wyników

Wprowadzenie regulacji

30-dniowy okres rejestracji komentarzy

Czy zgłoszone komentarze wymagają zmian w projekcie?

tak

nie

Wprowadzenie zmian

Uchwalenie regulacji bez zmian

I nformacja zwrotna nt.
uwzględnienia komentarza

I nformacja zwrotna z podaniem
przyczyn nieuwzględnienia
komentarza

Uchwalenie regulacji bez
zastosowanie procedury
komentarza
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http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/iken_teisyutsu.html
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japońskiej" w: Mazur S., Płoszaj A. (red.) Wspieranie mechanizmu uczenia się w organizacjach publicznych.
Doświadczenia międzynarodowe, Warszawa: Scholar
2

