
Załącznik: Propozycje działań – możliwe cele Partnerstwa 

 

Wyzwanie I:  Poprawa usług publicznych  

 

Zobowiązania: 

1. Zwiększenie kompetencji urzędników wszystkich szczebli w zakresie wykorzystywania 

technologii cyfrowych i narzędzi komunikacji sieciowej (AT) 

 

Wyzwanie II: Zwiększenie integracji  sfery publicznej  

 

Zobowiązania: 

1. Podniesienie standardów rzetelności zawodowej w administracji publicznej i 

przeciwdziałanie korupcji  

 Wzmocnienie i rozszerzenie służby cywilnej (wzmocnienie pozycji szefa Służby Cywilnej, 

przywrócenie Urzędu Służby Cywilnej podlegającego Szefowi S.C.; objęcie służbą cywilną 

pracowników samorządowych; wprowadzenie kodeksów etycznych. 

 Ujednolicenie oświadczeń majątkowych (publikacja oświadczeń majątkowych wysokich 

funkcjonariuszy państwowych, w szczególności ministrów; wprowadzenie obligatoryjności 

ujawniania przez funkcjonariuszy  publicznych zatrudnianych i wybieranych w wyborach 

sytuacji konfliktu interesów przy procedowaniu nad aktami prawnymi, podejmowaniu 

decyzji, wydawaniu zezwoleń. 

 Przyjęcie długofalowej strategii antykorupcyjnej (a co najmniej przygotowanego w MSWIA i 

czekającego na zatwierdzenie od 2011 r. Rządowego Planu Przeciwdziałania Korupcji w latach 

2011-16. 

 Wzmocnienie ochrony sygnalistów (whistleblowerów) w polskim prawie ( przyjęcie ustawy 

regulującej zasady ochrony prawnej dla osób, które w dobrej wierze ujawniają w swoim 

miejscu pracy  nieprawidłowości istotne z punktu widzenia interesu społecznego.  

 Wprowadzenie pełnej jawności procesów przetargowych w zamówieniach publicznych. 

 Wprowadzenie prewencyjnych programów zapobiegania korupcji do instytucji publicznych. 

 

2.  Zwiększenie przejrzystość i  jawności procesu stanowienia prawa oraz udziału 

obywateli w jego tworzeniu 

 wprowadzenie otwartych mechanizmów konsultacji społecznych jako stałego elementu 

procesu decyzyjnego, w tym rozwiązań informatycznych pozwalających prowadzić publiczne 

konsultacje w Sieci. 

 stworzenie nowych ram prawnych porządkujących proces tworzenia prawa na poziomie 

parlamentarnym i rządowym zwiększających jego przejrzystość, przy jednoczesnym 

wzmocnieniu roli konsultacji społecznych w tym procesie. 



 

3. Zwiększenie dostępu obywateli do informacji na temat działań rządowych  

 

A.  Poszerzenie dostępu do informacji publicznej  

 Zmiana przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz innych ustaw 

powodujących faktyczne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej po 

przeprowadzeniu ewaluacji ich  dotychczasowego funkcjonowania. 

 Reforma Biuletynu Informacji Publicznej (usprawnienie działania platformy elektronicznej 

Biuletynu Informacji Publicznej: integracja danych, jednolity zapis informacji, kompatybilność 

poszczególnych serwisów oraz rozpropagowania BIP jako źródła informacji dla obywateli). 

 

B. Zwiększenie dostępu do danych rządowych (prezentowanie informacji w formie 

zrozumiałej dla obywateli, pozwalającej im na uczestnictwo w procesie decyzyjnym) 

 

 Stworzenie centralnego repozytorium danych, w którym dane pochodzące z organów 

administracji będą gromadzone w taki sposób, aby umożliwić ich ponowne wykorzystanie 

(publikacja w otwartych, możliwych do maszynowej analizy formatach). 

 Zapewnienie dostępności innych publicznych zasobów informacyjnych, które nie są objęte 

zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej, ale zostały wytworzone przez podmioty 

publiczne lub były przez nie sfinansowane (w tym danych GUS). 

 Uruchomienie platformy informacyjnej rządu, której celem byłaby popularyzacja polityk 

rządowych oraz dostęp do informacji na temat strategii i sposobów działania rządu. 

 Stworzenie ram prawnych dla otwartego udostępniania zasobów publicznych, w tym 

stworzenie zasad nabywania praw, udostępniania i licencjonowania zasobów będących 

przedmiotem praw publicznych. 

 Popularyzowanie idei otwartości poprzez: działania edukacyjne (wśród obywateli, 

decydentów i urzędników); rozwiązania systemowe: zapewnienie otwartości 

systemów informatycznych administracji publicznej oraz tworzonego na jej potrzeby 

oprogramowania; prawnej: stworzenie ram prawnych do otwartego licencjonowania 

zasobów publicznych. 

 

 

 


