Informacja o stronie
Na stronie www.zazyciem.mrpips.gov.pl zamieszczamy wybrane projekty
założeń, projekty ustaw rządu oraz projekty rozporządzeń - w szczególności te, które
powinny podlegać szczególnej uwadze. Chcemy, aby możliwie duża grupa obywateli
mogła wypowiedzieć się na temat budzących powszechne emocje zmian w prawie.
Wszystkie projekty aktów prawnych są publikowane na stronie Rządowego Procesu
Legislacyjnego w ramach BIP RCL (legislacja.rcl.gov.pl), natomiast niniejsza strona
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Informacja:
1. Strona

www.zazyciem.mrpips.gov.pl

powstała

w

ramach

projektu

„Konsultacje+”. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu
stanowienia prawa.
2. Projekt jest realizowany w okresie od 01 marca 2017 r. do 31 marca 2018 r.
3. Partnerem Wiodącym projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
4. Partnerem projektu jest Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa.

5. Administratorem strony jest Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa,
zarejestrowany
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6. Portal systemu konsultacji on-line służy zbieraniu opinii na temat wybranych
rządowych projektów legislacyjnych oraz udostępnianiu ich jako informacji
publicznej.
7. Każdy opublikowany na portalu komentarz do projektu dokumentu będzie - jako
informacja publiczna - widoczny dla wszystkich użytkowników. Udostępnione
zostaną też nazwa instytucji lub imię i nazwisko autora komentarza.
8. Na portalu nie będą publikowane komentarze naruszające ograniczenia prawa
do informacji publicznej określone w przepisach o ochronie informacji
niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Nie będą
także dopuszczone do publikacji komentarze naruszające prywatność osoby
fizycznej, tajemnicę przedsiębiorcy lub godzące w dobre obyczaje. Nie będą
publikowane treści zawierające słowa powszechnie uważane za niecenzuralne
i obraźliwe.
9. Ponadto nie zostaną opublikowane komentarze zawierające znamiona
przestępstwa lub wykroczenia, usiłowania ich popełnienia, zawierające
znamiona podżegania do ich popełnienia lub pomocnictwa w ich popełnieniu.
10. O opublikowaniu zgłoszonego komentarza decyduje administrator strony.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r., poz. 248); ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r.,poz. 23); rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad
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(Dz. U. Nr 181, poz. 1080); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

