
Od: Katarzyna Batko-Tołuć <katarzyna.batko@siecobywatelska.pl> 

Wysłano: 16 czerwca 2016 23:01 

Do: 'Otwartedane@mc.gov.pl' 

DW: zarzad@siecobywatelska.pl 

Temat: uwagi do Programu Otwierania Danych Publicznych 

 

Szanowni Państwo, 

 

Dziękujemy serdecznie za inicjatywę. Nie mamy uwag szczegółowych do założonego planu. Jednak  

zwracamy uwagę na dwie kwestie, które można by wprowadzić, aby wzmocnić założone cele. 

 

Pierwsza sprawa to inwentaryzacja istniejących rejestrów i zbiorów oraz ujednolicenie miejsca  

udostępniania informacji o nich, np. stałe miejsce w BIPach instytucji oraz informacja na  

danegovpubliczne.gov.pl. Z naszego punktu widzenia brak informacji o dostępnych zasobach jest  

pierwszą kwestią do uzupełnienia, jeszcze przed otwieraniem tych rejestrów. Proces powinien być  

usystematyzowany.  Ma to też taką zaletą, że porządkuje działania administracji i wywołuje 

dodatkową presję ze strony obywateli, co powinno lepiej przyczynić się do zrealizowania całego 

procesu. Zebrane przez Państwa w badaniu dane pokazują dobitnie, że brakuje takiej wiedzy – wyniki 

badania o jakie dane respondenci chcą wnioskować i o jakie wnioskują są prawie identyczne. Może 

wskazywać to na ich brak wiedzy o tym, o jakie dane mogliby wnioskować. 

 

Druga sprawa to deklaracja, że wdrożony program może stać się przykładem dla innych instytucji, w  

tym samorządów. Naszym zdaniem, o ile samorządy nie będą musiały brać udziału w programie, o 

tyle warto stworzyć dla nich taką możliwość. Wiele z danych o których mowa w wynikach badań, to 

dane samorządowe. Dlatego widzimy ogromny pożytek w umożliwieniu wspólnej nauki 

przedstawicielom administracji centralnej i samorządowej lub stworzeniu osobnej możliwości dla 

administracji samorządowej. Wymagałoby to zapewne większych nakładów finansowych, ale skoro 

program ma mieć ambicję wprowadzenia prawdziwych zmian, jego budżet powinien być adekwatny. 

Trudno nam ocenić adekwatność obecnego budżetu, gdyż nie jest jasne co obejmuje – koszty 

pracowników; trenerów; dojazdów; sal ; wyżywienia czy inne.  

 

Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo rozważyć nasze rekomendacje. 

 

Łączymy wyrazy szacunku, 

 

W imieniu Zarządu, 

 

Katarzyna Batko-Tołuć 

Wiceprezeska 

 

  

Przekaż darowiznę i twórz z nami standardy jawnego życia publicznego! 
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