Warszawa 01.12.2014 r.
NOTATKA
ze spotkania zespołu do spraw informacji publicznej i informacji sektora publicznego,
które odbyło się 19 listopada 2014 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji.
1.

Przebieg spotkania.

Spotkanie otworzył Grzegorz Sibiga, koordynator prac zespołu, który przedstawił
uczestnikom spotkania zasady, na podstawie których ma funkcjonować zespół – zajmuje się
on pracą roboczą nad najważniejszymi zdaniem Rady do Spraw Cyfryzacji problemami
i składa się z członków Rady oraz ekspertów.
Następnie Grzegorz Sibiga i Piotr Waglowski przedstawili dwa zagadnienia, którymi będzie
zajmował się zespół:
1) ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w związku ze
zjawiskami nie pozwalającymi na pełne wykorzystanie potencjału tych informacji
sektora publicznego, jak również w kontekście projektu założeń do projektu
nowej ustawy,
2) bezwnioskowe teleinformatyczne udostępnienie informacji publicznej (w tym
również do ponownego wykorzystywania), w tym przede wszystkim strony BIP.
Po przedstawieniu propozycji przedmiotu prac zespołu odbyła się dyskusja, a następnie
dokonano ustaleń w zakresie dalszych prac zespołu, które podsumował Grzegorz Sibiga.
2.

Ustalenie w zakresie dalszych prac zespołu
1) Efektem prac zespołu powinien być dokument dotyczący dwóch w/w tematów
prac zespołu, który składa się z trzech elementów:
a)

diagnoza problemów (barier),

b)

postulaty rozwiązania zdiagnozowanych problemów,

c)

określenie sposobów (narzędzi) realizacji przedstawionych postulatów.

2) Pierwszym etapem prac będą merytoryczne uwagi członków zespołu odnoszące
się do przedmiotu prac zespołu, biorące pod uwagę podział na trzy elementy,
o których mowa w pkt 3.1. Termin przesyłania uwag na adres rdc@mac.gov.pl
(oraz do wiadomości Grzegorza Sibigi i Piotra Waglowskiego) to 10.12.2014 r.
3) Drugim etapem prac jest zebranie i usystematyzowanie uwag przez Grzegorza
Sibigę i Piotra Waglowskiego w sposób wskazujący autorstwo poszczególnych
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uwag. Dokument ten zostanie przesłany wszystkim członkom zespołu przed
24.12.2014 r.
4) Na kolejnym spotkaniu zespołu, którego termin zostanie ustalony w tygodniu 5-9
stycznia 2015 r., zostaną przedyskutowane uwagi i wyznaczony dalsze kierunki
prac.
5) Prace zespołu powinny mieć charakter transparentny, na co składa się jawność
dokumentu końcowego z prac oraz zorganizowanie dostępnego dla wszystkich
zainteresowanych warsztatu po zakończeniu prac. Zgłoszono również postulat,
aby już na obecnym etapie prac zamieścić w BIP MAC dotychczasowe
dokumenty analityczne dotyczące informacji publicznej, w tym „Białą Księgę
BIP”.
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Lista uczestników:
Członkowie Rady:
1. Grzegorz Sibiga, koordynator zespołu
2. Jan Maciej Czajkowski
3. Lidia Kołucka-Żuk
4. Dominik Skoczek
5. Piotr Waglowski

Zaproszeni goście:
6. Dušan Bogdanov
7. Krzysztof Izdebski
8. Xawery Konarski
9. Rafał Kula
10. Agnieszka Piskorz-Ryń
11. Mirosław Wróblewski

Sekretariat Rady:
12. Magdalena Krupa (MAC)
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