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W SPL możemy wyróżnić kilka głównych 
etapów:
1.  tworzenie aktów prawnych przez jst (w tym wykorzystanie 

wiedzy o aktach dostępnych na dedykowanych portalach już 
na etapie pisania projektu – asystent Legislatora i siP Legalis);

2.  konsultacje aktów prawnych (z mieszkańcami, jednostkami or-
ganizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi);

3.  procedowanie aktów, w tym praca w komisjach i na sesji rady;
4.  przekazanie aktów do dz.Urz./nadzoru prawnego riO/woje-

wody/udostępnienie w BiP.
5.  monitorowanie realizacji aktów/automatyczne sprawdzanie ak-

tualności podstaw prawnych ich wydania.

Tworzenie projektów aktów prawnych  
przez JST
W odniesieniu do jst wymóg sporządzania aktów w postaci elek-
tronicznej dotyczy aktów podlegających ogłoszeniu w wojewódz-
kich dziennikach urzędowych. akty te sporządza się w postaci 
strukturalnej w XmL i opatruje bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym. samo pisanie aktu, czy to przy użyciu edytora aktów 
Prawnych Legislator, czy przy użyciu innego edytora biurowego, 

dla pracownika urzędu jest bardzo podobne. natomiast niewąt-
pliwą zaletą i przewagą wykorzystania eaP Legislator jest to, że 
edytor zadba automatycznie zarówno o prawidłowe sformatowa-
nie tekstu, jak i spełnienie innych wymogów wynikających z obo-
wiązujących przepisów prawa. 
Ponadto, wykorzystanie eaP Legislator w codziennej pracy przy-
nosi szereg dodatkowych korzyści, w tym:
1.  możliwość automatycznego uzyskiwania tekstów ujednolico-

nych (dla każdego kolejnego aktu zmieniającego) oraz genero-
wania obwieszczeń z tekstem jednolitym;

2.  możliwości pisania tekstu w tzw. bezpiecznym trybie śledzenia 
zmian, który uniemożliwia wprowadzenie jakiejkolwiek nieau-
toryzowanej zmiany do dokumentu;

3.  możliwość pracy nad projektem danego aktu równocześnie 
nawet przez wiele osób (w trybie tzw. procedowania gwiaź-
dzistego);

4.  możliwość integracji z posiadanym systemem eZd (bezpłatne 
biblioteki integracyjne).

mając na uwadze powyższe korzyści, szereg urzędów wykorzy-
stuje eaP Legislator do tworzenia wszystkich swoich aktów (za-
równo uchwał, jak i  zarządzeń), nie ograniczając się jedynie 

Elektronizacja samorządowego procesu legislacyjnego w dobie 
COVID-19. Dostępne narzędzia, praktyka, kluczowe wyzwania
W  zakresie samorządowego Procesu Legislacyjnego (sPL) dostępnych jest szereg powszechnie używanych przez jst narzędzi, któ-

re pozwalają na jego realizację w całości w postaci elektronicznej, a na wielu etapach również pracę zdalną. sam proces najle-
piej zobrazuje schemat:
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do tych, które podlegają ogłoszeniu w  wojewódzkim dzienni-
ku urzędowym.

Elektroniczne konsultacje projektów  
aktów prawnych
W tej kwestii występują bardzo duże różnice pomiędzy praktyką 
poszczególnych jst. część jednostek konsultuje akty w postaci 
elektronicznej wykorzystując do tego głównie strony BiP i zbiera-
jąc uwagi przy użyciu poczty elektronicznej. część ogranicza się 
do spotkań z mieszkańcami, zbierając uwagi przy okazji dyskusji 
na temat proponowanych rozwiązań.
aBc PrO w zakresie konsultacji elektronicznych przygotowało 
dedykowane rozwiązanie, które pozwala na wnoszenie uwag do 
projektów aktów prawnych w postaci elektronicznej (dedykowa-
ny portal eKonsultacje). Pracownikom po stronie urzędu pozwa-
la to m.in. na łatwe i  szybkie dokonywanie ocen otrzymanych 
uwag i propozycji oraz przygotowanie odpowiedzi (wraz ze sto-
sownym raportem zbiorczym), które można automatycznie roze-
słać do wszystkich uczestników. W efekcie pracochłonność całe-
go procesu zostaje obniżona w sposób radykalny.

Procedowanie uchwał JST  
– komisje rady, sesja rady
do wewnętrznego procedowania aktów (zarówno w urzędzie, jak 
i z jednostkami organizacyjnymi) z powodzeniem można wykorzy-
stać eaP Legislator oferujący zarówno „bezpieczny tryb śledze-
nia zmian”, jak i możliwość scalania uwag/propozycji otrzyma-
nych z różnych plików projektu aktu (procedowanie gwiaździste). 
Zdalna obsługa posiedzeń komisji oraz sesji rady, oparta o projekty 
aktów prawnych przygotowane w strukturalnym formacie XmL, 
możliwa jest przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi oferu-
jących zarówno transmisję wideo jak i elektroniczne głosowania.

Przekazywanie aktów do nadzoru prawnego 
wojewody i RIO
Przekazywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej do nad-
zoru prawnego jest realizowane przez jst dopiero od niedawna 
i jedynie w województwach, gdzie organy nadzoru dysponują sto-
sownymi rozwiązaniami w tym zakresie (system enadzór). Obec-
nie jst przekazują swoje akty w postaci elektronicznej:
–  do nadzoru prawnego wojewody: woj. śląskie, wielkopolskie, 

lubuskie, opolskie;
–  do nadzoru prawnego riO: woj. śląskie, wielkopolskie, lubu-

skie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, podlaskie, ma-
zowieckie.

elektroniczny nadzór prawny jest kolejnym, bardzo ważnym kro-
kiem na drodze elektronizacji samorządowego procesu legislacyj-
nego i pociąga za sobą szereg daleko idących konsekwencji, za-
równo dla organów nadzoru, jak i samych jst.
Ze strony organów nadzoru mamy do czynienia z całkowitą zmia-
ną sposobu pracy – papier zostaje całkowicie wyeliminowany, 
a wszystkie akty znajdują się w dedykowanym systemie, w po-
staci elektronicznej. Pozwala to na znaczące obniżenie praco-
chłonności procesu nadzoru, przy równoczesnej poprawie je-
go jakości.
Ponadto, system enadzór pozwala na przeprowadzanie posiedzeń 
Kolegium riO w trybie zdalnym – co wobec ograniczeń w komuni-
kowaniu się ma istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości i efek-
tywności działania riO.

analogiczna sytuacja występuje w odniesieniu do nadzoru prawnego 
wojewody, z tym że w przypadku urzędów wojewódzkich trybem pra-
cy zdalnej obejmowani są poszczególni pracownicy nadzoru prawnego.
Ze strony urzędów jst wdrożenie systemu nie wymaga ponosze-
nia dodatkowych kosztów – akty do nadzoru tworzone są przy uży-
ciu tych samych narzędzi co akty przekazywane celem ogłoszenia 
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W efekcie nie ma już ko-
nieczności drukowania i tradycyjnego wysyłania aktów do nadzoru 
(oszczędność czasu i pieniędzy), jak również cała korespondencja 
pomiędzy jst a organem nadzoru (riO, wojewoda) może być re-
alizowana w formie elektronicznej, co również ma istotny wpływ 
na szybkość załatwianych spraw.

Portale aktów prawnych JST 
Portal www.dziennikiwojewodzkie.pl został stworzony głównie 
z myślą o samorządach, ale również wojewodach wydających dzien-
niki. dzięki portalowi samorządy mogą w bardzo szybki i łatwy 
sposób wyszukiwać rozstrzygnięcia nadzorcze oraz akty prawne 
innych urzędów w wybranym zakresie, zarówno w ramach swo-
jego województwa, jak i wszystkich pozostałych.
Ponadto, dostęp do treści portalowych jest możliwy bezpośrednio 
z poziomu eaP Legislator, co stanowi istotne wsparcie meryto-
ryczne już na etapie tworzenia projektu aktu prawnego. Wystar-
czy, że w treści tworzonego aktu wprowadzone zostaną przepisy 
podstawy prawnej nowo tworzonego aktu, np. projektu uchwały, 
a zintegrowany z edytorem „asystent Legislatora” automatycznie 
pobierze z portalu informacje o „aktach podobnych” (wydanych 
w oparciu o takie same przepisy) i wyświetli je użytkownikowi.
dodatkowo, po zaindeksowaniu przepisów podstawy prawnej 
w edytorze, co również dzieje się automatycznie, uzyskujemy bez-
pośredni dostęp do treści przepisów prawa i orzecznictwa zwią-
zanego z tymi przepisami (dane te są pobierane z siP Legalis).
Każdy urząd korzystający z eaP Legislator, ma także dostęp do Ba-
zy aktów Własnych na portalu www.prawomiejscowe.pl. W BaW 
można prowadzić „elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowe-
go”, jak również dowolne inne zbiory aktów prawnych stanowio-
nych przez organy jst.

Zmiany przepisów i ich wpływ na status 
obowiązywania aktów stanowionych przez JST
częste zmiany prawa zmuszają pracowników urzędów do nieustannego 
śledzenia, które przepisy zostały zmienione i analizowania, jaki to ma 
wpływ na status obowiązywania aktów własnych. Zważywszy na dużą 
liczbę aktów stanowionych przez jst, problem należy uznać za poważny.
tu z pomocą może przyjść Obserwatorium Zmian Prawa – system, 
którego zadaniem jest automatyczne wyszukanie zmian w przepi-
sach prawnych i dokonywanie, także automatycznie, analizy wpły-
wu tych zmian na status obowiązywania aktów własnych jst. de-
cyzja o tym, czy w efekcie zmiany stanu prawnego dany akt należy 
uchylić i wydać w jego miejsce nowy, czy tylko dokonać stosownej 
nowelizacji, lub zgoła pozostawić bez zmian – zawsze jest podejmo-
wana przez pracownika. niemniej jednak można powiedzieć, że sys-
tem informatyczny jest w stanie wykonać za niego czynności naj-
bardziej pracochłonne i dostarczyć odpowiedni materiał analityczny.
Oczywiście, aby Obserwatorium mogło zadziałać, musi mieć od-
powiednie otoczenie, na które składają się m.in.: BaW, eaP Le-
gislator oraz siP Legalis.
Więcej informacji na temat rozwiązań z zakresu narzędzi do elektroniza-
cji prawa – zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.abcpro.pl. 


