UCHWAŁA nr 9 RADY do SPRAW CYFRYZACJI
z dnia 26 października 2015 r.
w sprawie Krajowego Planu Działań dotyczącego przystąpienia
Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114) oraz § 5
Regulaminu Rady do Spraw Cyfryzacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1 Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu prac
Rady do Spraw Cyfryzacji (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 1), uchwala się, co następuje:
Rada do Spraw Cyfryzacji (zwana dalej: „Radą”) rekomenduje Ministrowi Administracji
i Cyfryzacji zwrócenie się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o przystąpienie Polski
do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu i objęcie koordynacją przez Kancelarię
realizacji zadań w tym zakresie wraz z opracowaniem Krajowego Planu Działań.
Równocześnie Rada rekomenduje obszary działania do Krajowego Planu Działań, które
dotyczą:
1. zapewnienia większego udziału społeczeństwa w procesie rządzenia poprzez
podejmowanie działań nastawionych na zwiększenie społecznej kontroli nad państwem
(m.in. umożliwienie śledzenia wydatków publicznych i działania związane
z wykorzystaniem budżetów partycypacyjnych);
2. zwiększenia kompetencji urzędników w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych
i narzędzi komunikacji sieciowej, przeciwdziałanie wykluczeniu oraz zwiększeniu
świadomości obywateli w zakresie dotyczącym ich praw;
3. podniesienia

standardów

rzetelności

zawodowej

w

administracji

publicznej

i przeciwdziałanie korupcji, wzmocnienie ochrony tzw. sygnalistów – whistleblowerów

w polskim prawie, wprowadzenie prewencyjnych programów zapobiegania korupcji do
instytucji publicznych;
4. zwiększenia przejrzystości i jawności stanowienia prawa oraz udziału obywateli w jego
tworzeniu (w tym m. in. poprzez wykorzystanie technologii informatycznych);
5. zwiększenia dostępu obywateli do informacji na temat działań rządowych, (poprzez
zmianę przepisów o dostępie do informacji publicznej w tym np. reformę Biuletynu
Informacji Publicznej);
6. zwiększenia dostępu do danych rządowych – zapewnienie dostępności do jak
najszerszego spektrum danych umożliwiających ich ponowne wykorzystywanie
i popularyzacja idei otwartości wśród obywateli, decydentów i urzędników.
W opinii Rady prowadzenie prac związanych z opracowaniem Krajowego Planu Działań na
rzecz przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu wiąże się z koniecznością
podjęcia działań przez wiele resortów, ale przede wszystkim zaangażowaniem całej Rady
Ministrów.
Rada wyraża również pogląd, że przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu
ma uzasadnienie z następujących przyczyn:
1. W przyjętych rządowych dokumentach strategicznych są zawarte działania, które
wynikają z członkostwa w Partnerstwie na rzecz Otartego Rządu – zadania te są obecnie
rozproszone i brakuje skoordynowanych działań związanych z ich realizacją.
Członkostwo umożliwi prowadzenie zewnętrznego mechanizmu obiektywizacji
procesu monitorowania realizacji działań wynikających z przyjętych dokumentów
strategicznych;
2. Przyjęcie standardu międzynarodowego – nie ma umowy międzynarodowej, która
określa zasady transparentności, jawności i partycypacji. Partnerstwo na rzecz
Otwartego Rządu określa standard w tym obszarze, a przystąpienia do niego stanowi
potwierdzenie aspiracji przyjęcia tego międzynarodowego standardu;
3. W obszarze dostępu do danych publicznych i dostępu do informacji publicznej brakuje
programu rządowego.

Protokół z głosowania
Decyzją Wiceprzewodniczącej Rady głosowanie zostało przeprowadzone w trybie
obiegowym. Projekt uchwały nr 9 został przesłany członkom Rady w dniu
19 października br. z terminem głosowania do dnia 26 października br. W głosowaniu
wzięło udział 18 członków Rady z czego oddano:
- 17 głosów „za” przyjęciem uchwały,
- 0 głosów „przeciw” oraz
- 1 głos „wstrzymuję się”.
Pozostali członkowie Rady nie wzięli udziału w głosowaniu.
Uchwała nr 9 Rady do Spraw Cyfryzacji została przyjęta w dniu 26 października
2015 r. w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Szczegóły dotyczące głosowania przedstawia poniższa tabela.
Imię

Lp.

Nazwisko

Głos

1.

Michał

Chrzanowski

za

2.

Jan Maciej

Czajkowski

za

3.

Adam

Góral

za

4.

Piotr

Kabaj

za

5.

Lidia

Kołucka-Żuk

za

6.

Jarosław

Lipszyc

7.

Maciej

Maciejowski

za

8.

Mariusz

Madejczyk

za

9.

Igor

Ostrowski

za

10.

Grzegorz

Sibiga

za

11.

Dominik

Skoczek

za

12.

Anna

Streżyńska

za

13.

Katarzyna

Szymielewicz

za

wstrzymuję się

14.

Alek

Tarkowski

za

15.

Elżbieta

Traple

za

16.

Jarosław

Tworóg

za

17.

Agata

Wacławik-Wejman

za

18.

Iwona

Wendel

za

Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r.

Przewodniczący Rady

