
 

Informacja o działaniach podejmowanych przez Fundację Batorego, Koalicję na Rzecz Otwartego 

Rządu i Obywatelskie Forum Legislacji  

 

Fundacja im. Stefana Batorego od ponad dwóch dekad prowadzi działania na rzecz poprawy 

jakości demokracji w Polsce oraz wzmacniania udziału obywateli w procesie rządzenia.  

W ramach Koalicji na rzecz Otwartego Rządu, w której uczestniczy 15 wiodących organizacji 

pozarządowych, prowadzimy działania motywujące instytucje i polityków do większej otwartości i 

przejrzystości. Idea otwartego rządu może się rozwijać i wzmacniać dzięki międzynarodowemu 

Partnerstwu na Rzecz Otwartego Rządu (Open Governement Partnership – OGP), organizacji 

zrzeszającej 66 państw – zarówno wysoko rozwiniętych, które kojarzą się z wysokimi standardami 

rządzenia, jak i tych, które w tym obszarze mają jeszcze wiele do poprawy.  

Polskie władze, mimo wielokrotnych apeli i zachęt ze strony organizacji pozarządowych skupionych w 

Koalicji odmawiają uczestnictwa w partnerstwie OGP, twierdząc, że w swojej polityce realizują i będą 

realizować cele i zasady zbieżne z priorytetami Partnerstwa, np. wdrażając rządową Strategię Sprawne 

Państwo 2020, przyjętą w 2014 r.  

Jednakże Polska, jeśli chodzi o poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych, w tym 

otwartości na obywateli, czy zdolności do przeciwdziałania korupcji, wciąż w wielu aspektach nie 

dorównuje standardom bardziej dojrzałych demokracji. Zasady te są wciąż dla nas dużym wyzwaniem.  

Potwierdzają to wyniki projektu Obywatelska Kontrola Otwartości Rządu (OKOr), którego rezultatem 

jest ranking otwartości i dobrego rządzenia. Będzie on prezentowany podczas konferencji przed 

październikowymi wyborami.  

Natomiast w ramach Obywatelskiego Forum Legislacji (OFL) prowadzone są działania na rzecz 

zapewnienia przejrzystości procesu legislacyjnego i stanowienia dobrego prawa eliminującego 

zagrożenia korupcyjne. Członkowie OFL od ponad roku prowadzą stały monitoring realizacji przepisów 

Regulaminu pracy Rady Ministrów, który określa m.in. reguły prowadzenia uzgodnień, konsultacji 

publicznych i opiniowania projektów dokumentów rządowych. Wnioski z obserwacji sposobu 

prowadzenia przez rząd konsultacji wybranych projektów aktów prawnych upowszechniane są w 

raportach kwartalnych. Raporty te są następnie wysyłane są do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

Rządowego Centrum Legislacji, ministerstw, w których przygotowywano monitorowane projekty aktów 

prawnych oraz do mediów. W trakcie konferencji będziemy chcieli zaprezentować wyniki kolejnej 

edycji monitoringu i zainicjować debatę nad potrzebą ustawowego uregulowania procesu 

legislacyjnego, a w szczególności organizacji konsultacji publicznych. 


