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Czym jest idea otwartego rządu?

• Reforma modelu rządzenia i współpracy 
państwa z obywatelami

• Zainspirowana komunikacją i współpracą 
sieciową

• Wykorzystująca technologie cyfrowe
• Przedefniowanie idei e-usługi – tak jak jest 

ona rozumiana w modelu e-administracji (e-
gov)



Czego rząd może nauczyć się od: 
Wikipedii, Facebooka, Naszej klasy?



Otwarty rząd na świecie

• Od 2009 intensywnie wdrażany w USA, UK, 
Australii

• Repozytoria i katalogii otwartych danych – m.in. 
Nowa Zelandia, Grecja, Mołdawia, Estonia, 
Norwegia; Londyn, Nowy Jork, Paryż

• Otwarty rząd szczególnie ważny na poziomie 
lokalnym.

• Unia Europejska:
– Deklaracja z Visby (2009)
– Europejska Agenda Cyfrowa (2010)



Kontekst: 4 przemiany

• technologiczna: internet
• demografczna: pokolenie cyfrowe
• demokracja: od reprezentacji do 

partycypacji
• administracja: w poszukiwaniu większej 

efektywności
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Wdrażanie otwartego rządu w Polsce

• W ostatnich latach podjęto szereg ważnych 
działań (m.in. reforma konsultacji, dostęp do 
informacji publicznej)

• Kluczowe bariery:
–niski poziom informatyzacji administracji
–niewystarczające wykorzystanie BIPów
–problemy z dostępem do informacji publ. 
–nieprzejrzysty proces stanowienia prawa
–wadliwy proces konsultacji



Dwa kierunki działań



Rekomendacje





Gdzie jesteśmy
• Reforma zasad dostępu do informacji publicznej i 

wprowadzenie reguł jej ponownego 
wykorzystania

• Tryb repozytoryjny dostępu i ponownego 
wykorzystania jako krok w stronę otwartych 
danych

• Prace nad ustawą o otwartych zasobach 
publicznych

• Reforma procesu konsultacji (MG, RCL)
• Reforma systemu BIP
• Działania organizacji pozarządowych



Co dalej?

• Raport jako głos w debacie nad otwartością 
rządu

• Koncepcja otwartego rządu pokazuje związki 
i zależności różnych reform

• Zagrożenie izolacji administracji publicznej 
jako anachronicznej "wyspy analogowej„

• Kluczowe działania powinny być podjęte na 
poziomie lokalnym



Dziękujemy.
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