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Szanowny Panie Tarkowski! 
 
Bardzo dziękuję za zaproszenie z dnia 6 czerwca na spotkanie dotyczące otwartego rządu, 
które ma odbyć się 9 czerwca w Warszawie. Niestety nie będę mogła wziąć w nim udziału 
osobiście, lecz pragnę wyrazić swoje gorące poparcie dla tego przedsięwzięcia i będę 
zobowiązana, gdyby poniższe wystąpienie zostało zaprezentowane podczas spotkania, 
zgodnie z Pana sugestią: 
 

Komisja Europejska gorąco zachęca Państwa Członkowskie Unii Europejskiej by 
publikowały wszystkie informacje sporządzane przez sektor publiczny czyniąc je łatwo 
dostępnymi, tak by dane te mogły zostać ponownie wykorzystane. Takie działanie jest 
nie tylko niezwykle istotne dla zapewnienia przejrzystości i skuteczności administracji 
publicznej poszczególnych państw. Ma ono również niebagatelne znaczenie dla wzrostu 
gospodarczego oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia. 
 
Przyjrzawszy się najnowszym zmianom polityki udostępniania informacji przez sektor 
administracji publicznej w Polsce, cieszy mnie to, że kwestia ta spotkała się z pełnym 
zrozumieniem i akceptacją w waszym kraju. Nie jest to z pewnością dziełem przypadku, 
czego przykładem jest dzisiejsze spotkanie – dlatego korzystając z okazji chciałabym 
pogratulować panu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu oraz całemu rządowi 
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności panu ministrowi Jackowi 
Michałowskiemu, szefowi Kancelarii Prezydenta oraz panu ministrowi Michałowi 
Boniemu, przewodniczącemu Komitetu Stałego Rady Ministrów za ich przyszłościowe 
podejście do tej ważnej sprawy. 
 
Jak Państwo wiedzą, podstawowym aktem prawnym pomocnym w opracowywaniu 
nowej polityki dotyczącej udostępniania informacji publicznej jest Dyrektywa w 
sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego z 2003 roku. 
Dyrektywa ta zostanie poddana ponownej analizie jeszcze w tym roku, a informacje 
zwrotne jakie otrzymaliśmy w wyniku przeprowadzonych niedawno konsultacji 
społecznych przekonują nas, że nadszedł czas na podjęcie bardziej dalekosiężnych 
działań. 
 
Bogactwo i różnorodność informacji wytwarzanych i opracowywanych przez sektor 
publiczny są imponujące. Nie chodzi tu tylko o statystyki czy dane geograficzne. Jako 
przykład podam informację naukową, w znacznej mierze finansowaną ze środków 
publicznych. Dzięki zmianie polityki, moglibyśmy opracowywać nowe sposoby na 
upublicznienie wyników badań naukowych, co pozwoliłoby na ich lepsze wykorzystanie 
przez ludzi nauki. Rezultatem naszych starań może być nowy, usprawniony system 
prowadzenia badań i analiz. 
 
Innym ciekawym przykładem jest doświadczenie płynące z projektu Europeana, 
dostępnego w Internecie zbioru zdigitalizowanych zasobów setek bibliotek, muzeów 



oraz archiwów europejskich. Po wprowadzeniu ich do sieci nasze dziedzictwo 
kulturowe może służyć jako materiał wyjściowy dla nowych usług z wykorzystaniem 
API, czego dowodem jest cykl „hackatonów”. Jeden z takich hackatonów pod 
auspicjami projektu Europeana właśnie odbył się w dniach 7-8 czerwca w Pałacu 
Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu dzięki współpracy Poznańskiego Centrum 
Superkomputerowo Sieciowego oraz Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk! 
 
Wspieranie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest zadaniem, 
które możemy wykonać wspólnym wysiłkiem, a Komisja Europejska ma świadomość, 
że mogłaby w szerszym zakresie udostępniać własne dane w Internecie. W niedalekiej 
przyszłości planujemy także przedstawienie propozycji stworzenia ogólnoeuropejskiego 
portalu, który służyłby jako podstawowy punkt dostępu do danych wprowadzanych do 
sieci przez Państwa Członkowskie. Widząc Państwa zaangażowanie, które nabiera 
szczególnego znaczenia tuż przed objęciem przez Polskę przewodnictwa Rady Europy, 
jestem przekonana, że to Polska będzie jednym z inicjatorów zmian w całej Europie. 
 
Życzę Państwu ciekawych i owocnych obrad! 
 
Z poważaniem, 
Neelie Kroess 


