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Narzędzia wsparcia dla 
organizatorów europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej

Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej obywatele Unii mają 
możliwość kształtowania polityki europejskiej – w tym celu mogą zwrócić 
się do Komisji Europejskiej o wystąpienie z wnioskiem legislacyjnym 
w kwestii należącej do jej kompetencji. Aby to zrobić, organizatorzy 
europejskich inicjatyw obywatelskich muszą w ciągu 12 miesięcy zebrać 
deklaracje poparcia od co najmniej 1 mln obywateli w co najmniej siedmiu 
państwach członkowskich UE, przy czym w co najmniej siedmiu krajach UE 
muszą osiągnąć minimalny próg.

Zebranie w ciągu roku ponad miliona deklaracji poparcia od obywateli UE w 
całej Unii może na pierwszy rzut oka wydawać się trudnym zadaniem. Aby 
ułatwić pracę organizatorom i pomóc im osiągnąć sukces, Komisja wdrożyła 
specjalne narzędzia wsparcia, a mianowicie: portal europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej, konto organizatora europejskiej inicjatywy obywatelskiej, 
centralny system zbierania deklaracji online oraz forum europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_pl
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Portal europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej

Na stronach portalu europejskiej inicjatywy obywatelskiej przedstawiono 
krótkie i praktyczne informacje na temat tego, czym jest europejska 
inicjatywa obywatelska i jak można zarejestrować swoją inicjatywę. Ponadto 
na tych stronach można utworzyć konto organizatora, które jest niezbędne 
do tego, aby móc oficjalnie zwrócić się do Komisji z wnioskiem o rejestrację 
inicjatywy.

Na publicznej stronie głównej można znaleźć trwające i zakończone 
inicjatywy. Każda inicjatywa figuruje w wykazie, który można przeszukiwać 
(według słów kluczowych, obszaru polityki/kategorii lub statusu inicjatywy). 
Można dowiedzieć się, na jakim etapie znajdują się inicjatywy w procesie 
zbierania deklaracji poparcia, sprawdzić dane kontaktowe organizatorów, a 
także znaleźć linki do stron internetowych poszczególnych inicjatyw.

W sekcji opisującej poszczególne kroki można prześledzić proces 
organizowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Obejmuje on sześć 
kroków: 1) Jak zacząć, 2) Wniosek o rejestrację inicjatywy, 3) Uzyskanie 
wsparcia, 4) Przekazanie deklaracji poparcia do weryfikacji, 5) Przedłożenie 
inicjatywy Komisji oraz 6) Odpowiedź Komisji.

Portal europejskiej inicjatywy obywatelskiej zawiera także informacje na 
temat ogólnych ram prawnych. Można w nim znaleźć obowiązujące przepisy 
i informacje na temat wykonania inicjatywy na szczeblu krajowym, a także 
na temat zadań i obowiązków państw członkowskich UE na wszystkich 
etapach tego procesu. 

Najnowsze informacje o europejskiej inicjatywie obywatelskiej są 
przedstawione zwięźle na stronie  „Aktualności”. W Kalendarium można 
znaleźć nadchodzące i zakończone wydarzenia związane z europejską 
inicjatywą obywatelską.

Często 
zadawane 
pytania
W sekcji „Często zadawane 
pytania” można znaleźć 
odpowiedzi na około 80 pytań, 
które zadano w przeszłości. Często 
zadawane pytania dotyczą prawie 
wszystkich aspektów europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej (od tego, 
jak zacząć, po zbieranie podpisów i 
przedłożenie inicjatywy). 

Sekcja  
„Przekaż dalej” 
Na tej stronie dostępne są 
materiały informacyjne we 
wszystkich językach UE. 
Materiały te mogą pomóc 
w rozpropagowaniu Twojej 
inicjatywy, na przykład kiedy 
trzeba ogółowi społeczeństwa 
wyjaśnić, na czym polega 
europejska inicjatywa obywatelska. 
Możesz też dowiedzieć się, 
kim są ambasadorzy EIO, 
których zadaniem jest szerzenie 
wśród obywateli informacji na 
temat europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej.

https://europa.eu/citizens-initiative/home_pl
https://europa.eu/citizens-initiative/home_pl
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_pl
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_pl
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/implementation-national-level_pl
https://europa.eu/citizens-initiative/news_pl
https://ec.europa.eu/info/events/european-citizens-initiative_pl
https://europa.eu/citizens-initiative/faq_pl
https://europa.eu/citizens-initiative/faq_pl
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_pl
https://europa.eu/citizens-initiative/eci-ambassadors_pl
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Konto organizatora 
europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej 

Portal europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest dobrym punktem wyjścia 
do zapoczątkowania inicjatywy. Aby to zrobić, przejdź do sekcji „Jak 
wystąpić z inicjatywą”, następnie do zakładki „Wyjdź z inicjatywą!” i kliknij 
„Konto organizatora”. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, musisz utworzyć 
nowe konto „EU login” za pomocą swojego adresu e-mail (będzie on 
widoczny na stronie internetowej po zarejestrowaniu inicjatywy) i wypełnić 
wymagane pola.

Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do formularza rejestracji inicjatywy. 
Aby zarejestrować inicjatywę, organizatorzy muszą wypełnić formularz 
rejestracji, który obejmuje pięć następujących kroków: 

1. przekazanie niezbędnych informacji na temat składu grupy 
organizatorów

2. przekazanie niezbędnych informacji na temat inicjatywy, którą chcą 
zarejestrować (język, tytuł, cele, istotne postanowienia w Traktatach 
UE, dodatkowe informacje)

3. wskazanie wszelkiego wsparcia i finansowania, które są dostępne 
już w momencie składania wniosku o rejestrację

4. zaakceptowanie procedur i warunków oraz 

5. weryfikacja i przedłożenie wniosku o rejestrację. 

Więcej informacji na temat tego kroku zawierają wskazówki dotyczące 
przygotowania opisu inicjatywy i przedłożenia jej do rejestracji.

UWAGA
Jeżeli Twoja inicjatywa spełnia 
wszystkie wymogi, jednak 
wykracza poza obszar, w którym 
Komisja posiada uprawnienia, 
otrzymasz odpowiedź w ciągu 
jednego miesiąca. Od otrzymania 
tej odpowiedzi będziesz mieć 
dwa miesiące na wysłanie Komisji 
zaktualizowanej wersji inicjatywy 
(możesz też zdecydować się na 
wycofanie inicjatywy).

https://europa.eu/citizens-initiative/how-to-start_pl
https://europa.eu/citizens-initiative/how-to-start_pl
https://europa.eu/citizens-initiative/how-to-start_pl#Launch-your-initiative
https://register.eci.ec.europa.eu/organisers
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-draft-and-submit-initiative_pl
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Kiedy Komisja Europejska zarejestruje Twoją inicjatywę, jej status na koncie 
organizatora zmieni się na „zarejestrowana”. Pojawi się wtedy więcej opcji, 
do których będziesz mieć dostęp. Co najważniejsze, konto umożliwi Ci 
śledzenie, na jakim etapie znajduje się inicjatywa (zbieranie podpisów, 
weryfikacja itd.), a także pozwoli praktyczne nią zarządzać. 

Konto organizatora umożliwia następujące działania: 

• zgłaszanie otrzymania dodatkowych funduszy i wsparcia

• zastąpienie co najmniej jednego członka grupy organizatorów

• dostęp do wszystkich szczegółowych informacji na temat 
inicjatywy, a także odpowiednich informacji przetłumaczonych 
przez Komisję na wszystkie 24 języki UE

• bezpośredni kontakt z Komisją Europejską

• modyfikacja danych kontaktowych organizatorów

• uzyskanie danych statystycznych

• personalizacja strony internetowej służącej do zbierania deklaracji 
poparcia dla Twojej inicjatywy w centralnym systemie zbierania 
deklaracji online

• wysyłanie wiadomości e-mail do wszystkich osób popierających 
inicjatywę.

UWAGA
Konto umożliwia także 
generowanie formularzy do celów 
zbierania deklaracji poparcia na 
papierze we wszystkich językach 
UE oraz dla wszystkich państw 
członkowskich. 
Jeżeli na koncie zaznaczono 
już datę rozpoczęcia zbierania 
podpisów, automatycznie pojawi 
się ona w formularzach. 
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Centralny system zbierania 
deklaracji online Komisji 
Europejskiej

Centralny system zbierania deklaracji online Komisji Europejskiej zawiera 
szereg funkcji, które upraszczają proces zbierania podpisów oraz umożliwiają 
śledzenie postępów kampanii. W ramach centralnego systemu zbierania 
deklaracji online obywatele mogą w prosty sposób wesprzeć inicjatywę, 
natomiast organizatorzy uzyskują kilka opcji zarządzania swoją kampanią. 
Narzędzie to usprawnia również gromadzenie danych oraz przeprowadzanie 
weryfikacji przez organy krajowe państw członkowskich UE.

Formularze deklaracji poparcia można wybrać według języka i obywatelstwa 
sygnatariuszy z państw członkowskich UE. W ramach centralnego systemu 
zbierania deklaracji online deklaracje poparcia są automatycznie grupowane 
zgodnie z wymogami państw członkowskich dotyczącymi weryfikacji. 
System umożliwia także wyeksportowanie deklaracji poparcia jako plików 
danych, które można wysłać bezpośrednio do odpowiednich organów w 
celu weryfikacji. W ramach centralnego systemu zbierania deklaracji online 
obywatele mogą także wspierać inicjatywy za pomocą elektronicznego 
dokumentu tożsamości (dla obywateli państw członkowskich, które oferują 
możliwość składania skarg z wykorzystaniem identyfikacji elektronicznej 
zgodnie z rozporządzeniem eIDAS).

Z poziomu konta organizatora można personalizować stronę swojej 
inicjatywy w centralnym systemie zbierania deklaracji online oraz uzyskać 
dostęp do danych statystycznych dotyczących zebranych deklaracji 
poparcia w poszczególnych krajach. Z poziomu konta organizatora można 
także kontaktować się z osobami popierającymi inicjatywę, które w tym celu 
udostępniły swoje adresy e-mail. 

Obowiązkowe 
korzystanie
Od dnia 1 stycznia 2023 r. 
organizatorzy będą mogli korzystać 
wyłącznie z centralnego systemu 
zbierania deklaracji online.

https://europa.eu/citizens-initiative/online-collection-system_pl#Commission-collection-system
https://europa.eu/citizens-initiative/_pl


8
- Narzędzia wsparcia dla organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej -

EUROPEJSKA 
INICJATYWA 
OBYWATELSKA

Powody, dla których warto korzystać z centralnego systemu zbierania 
deklaracji online 

• Przygotowania ograniczone do minimum (system jest gotowy do użycia).

• System udostępniany jest bezpłatnie.

• Nie jest wymagana żadna certyfikacja (system jest zgodny z normami technicznymi i normami 
bezpieczeństwa; aby go używać, wystarczy podpisać umowę z Komisją).

• Szybkie uruchomienie (aby korzystać z systemu, trzeba tylko poinformować Komisję 10 dni roboczych przed 
rozpoczęciem zbierania deklaracji poparcia za pośrednictwem konta organizatora).

• W niektórych krajach zwolennicy inicjatywy mogą złożyć podpis przy użyciu środków identyfikacji 
elektronicznej.

• System jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

• Systemu można również użyć do zbierania adresów e-mail zwolenników (aby informować ich na bieżąco o 
inicjatywie).

• Centralny system zbierania deklaracji online będzie w dalszym ciągu rozwijany i z czasem będą pojawiać się 
nowe opcje.

• Centralny system zbierania deklaracji online jest obsługiwany z pomieszczeń Komisji Europejskiej w jej 
bezpiecznym środowisku hostingowym przystosowanym do obsługi danych wrażliwych. Wszystkie 
nowe poprawki dotyczące bezpieczeństwa każdego elementu aplikacji są wdrażane najszybciej, jak jest to 
możliwe.

• Centralny system zbierania deklaracji online zapewnia pełne szyfrowanie transmisji od momentu, kiedy 
dane są wprowadzane do aplikacji, aż do momentu, w którym są one odszyfrowywane przez właściwy organ 
państwa członkowskiego odpowiedzialny za weryfikację deklaracji poparcia.

• Technologia zastosowana do celów szyfrowania danych w centralnym systemie zbierania deklaracji online 
opiera się na oprogramowaniu HSM/KMS niebędącym otwartym oprogramowaniem, którego nie można 
oferować w kontekście rozwiązania będącego otwartym oprogramowaniem.

Więcej informacji na temat etapu zbierania deklaracji znajduje się na stronie ze wskazówkami, jak gromadzić podpisy.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-collect-signatures_pl
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Usługa wymiany plików

Usługa wymiany plików umożliwia organizatorom bezpośrednie przekazanie 
organom krajowym zebranych deklaracji poparcia dla inicjatyw, które 
osiągnęły wymagany próg, w celu ich weryfikacji po zakończeniu 
gromadzenia podpisów. Jest to możliwe za pośrednictwem jednej aplikacji 
dla organów wszystkich państw członkowskich. 

Usługa ta umożliwia wymianę elektronicznych deklaracji poparcia oraz 
zeskanowanych wersji papierowych deklaracji. Upraszcza także kontakt 
między organizatorami i 27 państwami członkowskimi. W ciągu dwóch 
miesięcy od zakończenia okresu zbierania podpisów musisz powiadomić 
Komisję, czy deklaracje poparcia zebrane w formie papierowej chcesz 
przesłać, korzystając z tego systemu. 

Komisja Europejska udostępnia organizatorom narzędzie szyfrujące. 
Zapewnia ono pełną ochronę prywatności sygnatariuszy przekazujących 
swoje deklaracje poparcia. Organizatorzy mogą zaszyfrować odpowiednie 
pliki przed ich przesłaniem, tak aby dostęp do danych miały wyłącznie 
organy państw członkowskich.
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Forum europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej

Forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej to internetowa platforma 
współpracy, na której organizatorzy mogą znaleźć praktyczne wsparcie 
dotyczące całego przebiegu ich europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Na 
forum dostępne są informacje, pomoc i narzędzia współpracy w ramach 
czterech różnych sekcji: „Materiały szkoleniowe”, „Dyskusje”, „Kontakty” i 
„Pomoc”. Forum jest dostępne we wszystkich językach urzędowych UE. 

Materiały szkoleniowe

Na stronie „Materiały szkoleniowe” potencjalni i obecni organizatorzy 
znajdą różne rodzaje informacji, które ułatwią im rejestrację i realizację 
europejskich inicjatyw obywatelskich dotyczące następujących etapów:

• gromadzenie podpisów,

• przygotowanie opisu inicjatywy i przedłożenie jej do rejestracji,

• szukanie partnerów,

• organizacja kampanii,

• zbieranie funduszy.

Materiał informacyjny jest udostępniony w formie wskazówek i 
instrukcji, przykładów udanych działań, webinariów i filmów.

We wskazówkach i instrukcjach podsumowano w sposób 
zwięzły i szczegółowy najważniejsze aspekty danego tematu. 
Wskazówki są w formie dokumentów PDF, dzięki czemu łatwo 
jest je rozpowszechniać w ramach swojej sieci, i są dostępne we 
wszystkich językach urzędowych UE. 

Przykłady udanych działań opracowano w ścisłej współpracy 
z organizatorami europejskich inicjatyw obywatelskich 
zakończonych sukcesem. Można się z nich dowiedzieć, jakie 
strategie stosują organizatorzy, z jakimi wyzwaniami się mierzą, 
jakie wnioski wyciągnęli oraz jakie są ich doświadczenia z 
realizacją inicjatyw. Przykłady udanych działań są dostępne we 
wszystkich językach urzędowych UE.

Webinaria są publicznie dostępne. Prelegentami są goście, 
którzy specjalizują się w poszczególnych kwestiach 

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_pl
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-collect-signatures_pl
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-draft-and-submit-initiative_pl
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-look-partners_pl
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-organise-campaign_pl
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/how-raise-funds_pl
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związanych z europejską inicjatywą obywatelską. Webinaria w ramach 
forum są interaktywne, a uczestnicy mają możliwość zadawania pytań. 
Nagrania i prezentacje są dostępne na poszczególnych stronach webinariów. 
Informacje na temat planowanych webinariów można znaleźć na stronie 
„Materiały szkoleniowe”. Językiem roboczym webinariów jest język 
angielski, a wszystkie webinaria są nieodpłatne. 

Przesłane filmy to albo nagrane wypowiedzi byłych organizatorów, 
albo filmy szkoleniowe, w których przedstawia się bardziej szczegółowe 
informacje na temat poszczególnych tematów lub na temat europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej ogólnie.

Dyskusje

Sekcja „Dyskusje” ułatwia wymianę informacji z innymi obywatelami na 
tematy związane z europejską inicjatywą obywatelską. Taka wymiana 
może stanowić okazję do sprawdzenia pomysłów dotyczących danej 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Sekcja „Dyskusje” jest bardzo 
pomocnym narzędziem, dzięki któremu można dowiedzieć się więcej na 
temat tego, co myślą i sądzą inni obywatele o Twoim pomyśle. Niektóre 
dyskusje dotyczą także kwestii proceduralnych dotyczących europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej. Dyskusje są regularnie sprawdzane przez 
forum moderatorów, którzy mogą w stosownych przypadkach przekazać 
informacje zwrotne.

Kontakty

W sekcji „Kontakty” można bezpośrednio kontaktować się z innymi 
obywatelami Unii – w zależności od własnych zainteresowań i kraju 
zamieszkania. 

Pamiętaj, że aby rozpocząć europejską inicjatywę obywatelską, potrzebujesz 
co najmniej siedmiu obywateli Unii, którzy mieszkają w siedmiu różnych 
państwach członkowskich UE. To właśnie w sekcji „Kontakty” możesz 
znaleźć partnera!

Pomoc

W sekcji „Pomoc” przedstawiono dostosowane do potrzeb użytkownika 
porady dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz jej aspektów 
prawnych, a także dotyczących prowadzenia kampanii oraz gromadzenia 
funduszy. 

Możesz przedstawić zapytanie w każdym języku urzędowym UE i w tym 
języku – w ciągu maksymalnie ośmiu dni roboczych po przedłożeniu 
zapytania – otrzymasz fachową poradę.

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/discuss_pl
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/connect_pl
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_pl
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