Załącznik 2 do Planu działań na rzecz wdrażania strategii „Sprawne Państwo 2020”
aktualizacja: marzec 2015

WYKAZ DZIAŁAŃ/NARZĘDZI REALIZACJI
na rzecz wdrażania strategii „Sprawne Państwo 2020”
CEL 1.
OTWARTY RZĄD
Objaśnienia:
stan wdrażania działania/narzędzia realizacji: „R” – realizowane; „P” – planowane, „Z” – zakończone; „W” - wycofane,
kolor niebieski - działania/narzędzia realizacji, których wykonanie wiąże się z wydatkowaniem środków europejskich w perspektywie 2007-2013
kolor żółty - działania/narzędzia realizacji, których wykonanie będzie wiązać się z wydatkowaniem środków europejskich w perspektywie 2014-2020
Podejmowane
działania/narzędzia realizacji

Harmonogram
Termin
rozpoczęcia
działania
(miesiąc/rok
lub rok)

Termin
zakończenia
działania
(miesiąc/rok
lub rok)

Forma
zakończenia
działania

Organ/Organy

Oczekiwane efekty

Planowane
wsparcie ze
środków
europejskich

TAK/NIE

stan wdrażania
działania/narzędzia
realizacji

Typ działania

współpracujący

Zadanie

wiodący

Lp.

NIE

Z

Kierunek interwencji 1.1.
Otwarcie zasobów sektora publicznego
1

Zwiększenie
dostępu do
zasobów
informacyjnych
sektora publicznego

legislacyjne
inwestycyjne

1. Stworzenie ram prawnych
oraz uruchomienie
centralnego repozytorium
informacji publicznej
Określenie ram prawnych dla
standardów technicznych
prowadzenia centralnego
repozytorium informacji
publicznej, przetwarzania i
udostępniania zasobów
informacyjnych wraz z
minimalnym zestawem
metadanych (wydanie

lipiec
2013

marzec
2014

Nowelizacja z dnia
8 listopada 2013 r.
ustawy z dnia 6
września 2001r.
o dostępie do
informacji
publicznej, która
wprowadziła
zmiany w zakresie
modelu budowy
CRIP obowiązuje
od 10.03.2014 r.

MAiC

gestorzy
posiadanych
zasobów
informacyjnych

Udostępnianie
zasobów
informacyjnych, a
także ustalonego
zbioru funkcji (tzw.
API), dzięki któremu
twórcy aplikacji
będą mogli tworzyć
wartość dodaną w
oparciu o zasoby
informacyjne
dostępne
w repozytorium.
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rozporządzeń na podstawie
art. 9b ust. 6 ustawy o
dostępie do informacji
publicznej)

Rozporządzenie
Rady Ministrów z
dnia 12 marca
2014 r. w sprawie
Centralnego
Repozytorium
Informacji
Publicznej
obowiązuje od
28.03.2014 r.

Wskazanie zakresu zasobów
informacyjnych
przeznaczonych do
udostępnienia w centralnym
repozytorium informacji
publicznej, wymagań
technicznych jego
przygotowania oraz sposobu i
harmonogramu jego
przekazania (wydanie
rozporządzenia na podstawie
art. 9a ust. 3 ustawy o
dostępie do informacji
publicznej)

Ten tryb
wprowadzi środki
techniczne i
organizacyjne,
które pozwolą
wprowadzić
standardy dla
maszynowego
odczytu danych,
koordynację
udostępniania i
przechowywania
danych oraz
metadanych, łatwe
wyszukiwanie, a
także odpowiednie
zarządzanie.

Rozporządzenie
Ministra
Administracji i
Cyfryzacji z dnia
26 marca 2014 r.
w sprawie zasobu
informacyjnego
przeznaczonego
do udostępniania
w Centralnym
Repozytorium
Informacji
Publicznej
obowiązuje od 24
kwietnia 2014 r.

legislacyjne

2. Stworzenie podstaw prawnych
dających możliwość wdrożenia
rejestru narodowego zasobu
archiwalnego

2015

grudzień
2017

wejście w życie
nowej ustawy

MKiDN

NDAP
Archiwa
państwowe

instytucjonalne

3. Opracowanie i wdrożenie
stosownych procedur oraz w
razie potrzeby dostosowanie
organizacji podmiotów
zaangażowanych w działanie

grudzień
2015

grudzień
2017

implementacja
zmian w
organizacji
archiwów

NDAP

archiwa
państwowe

Lepsza ochrona
materiałów
archiwalnych
dzięki podniesieniu
formalnej rangi
takich materiałów,
w tym
przechowywanych
poza archiwami
historycznymi
należących do
niepaństwowego
zasobu
archiwalnego
(potwierdzenie
wartości
posiadanych
zbiorów).
Możliwość
uzyskania wpisu
do rejestru
narodowego
zasobu

NIE

R

NIE

P
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rejestru narodowego zasobu
archiwalnego

inwestycyjne

4. Budowa systemu
teleinformatycznego archiwów
państwowych
umożliwiającego zarządzanie
archiwaliami, tworzenie i
udostępnianie ich kopii
cyfrowych

edukacyjne

Szkolenia i warsztaty dla
użytkowników systemu
teleinformatycznego archiwów
państwowych

informacyjne
promocyjne

Informowanie o korzyściach
wynikających z uruchomienia
oraz funkcjonalności systemu
akcje promocyjne w prasie,
radiu, telewizji, na portalach
społecznościowych, stronach
internetowych archiwów,
reklama. Informowanie o
funkcjonalności rejestru
narodowego zasobu
archiwalnego; informacje na
portalach społecznościowych,
stronach internetowych
archiwów

styczeń
2014

grudzień
2020

pełne produkcyjne
wdrożenie
systemu

Zrealizowanie
zaplanowanych
szkoleń

sprawozdanie
/informacja

NDAP

NAC
archiwa
państwowe

archiwalnego.
Sprawdzone i
ogłoszone dobre
praktyki
postępowania w
tym zakresie.
Udostępnienie
wybranych
zasobów
archiwalnych
ważnych z punktu
widzenia polityki
kulturalnej
państwa.

NIE

R

Podniesienie
jakości i
zwiększenie
zakresu usług
elektronicznych
świadczonych
przez archiwa w
aspekcie
udostępniania
zasobów
archiwalnych i
informacji o nich.
Znaczące
podniesienie
efektywności pracy
w archiwach
państwowych.
Podniesienie
wiedzy i
umiejętności
przyszłych
użytkowników
systemu
teleinformatyczneg
o archiwów
państwowych.
Udostępnienie
materiałów
informacyjnych i
narzędzi pomocy
(np. filmy
instruktażowe)
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inwestycyjne

informacyjne
promocyjne

inwestycyjne
informacyjne
promocyjne

5. Rozbudowa Centralnego
Repozytorium Cyfrowego
(CRC) Archiwa Cyfrowe” oraz
budowa Zapasowego
Repozytorium Cyfrowego
(ZRC)
Informowanie o zasadności i
celowości CRS/ZRC; akcje
promocyjne w prasie, radio,
telewizji, portalach
społecznościowych, stronach
internetowych archiwów, filmy
informacyjne w Internecie.

6. Digitalizacja materiałów
archiwalnych według
ustalonych priorytetów

styczeń
2015

grudzień
2020

każdorazowy etap
zakończy się
protokołem
odbioru

NDAP

NAC, pozostałe
archiwa
państwowe

styczeń
2014

grudzień
2020

sprawozdanie /
informacja

NDAP

archiwa
państwowe

kwiecień
2014

2021

Nowelizowanie
rozporządzenia
ws. zasobów
informacyjnych
oraz udostępnienie
online nowego
centralnego
repozytorium

MAiC

gestorzy
posiadanych
zasobów
informacyjnych

Informowanie korzyściach
wynikających z digitalizacji;
akcje promocyjne w prasie,
radio, telewizji, portalach
społecznościowych, stronach
internetowych archiwów, filmy
informacyjne w Internecie.
legislacyjne;
inwestycyjne

7. Rozwój centralnego
repozytorium informacji
publicznej

Wyposażenie CRC
w sprzęt służący
do utrzymywania
usług związanych
z
funkcjonowaniem
systemu
teleinformatyczneg
o archiwów
państwowych oraz
repozytorium do
przechowywania
oraz
zabezpieczenia
cyfrowych kopii
wzorcowych
materiałów
archiwalnych, w
tym zapewnienie
niezbędnych usług
serwisowych.
Wyposażenie ZCR
w sprzęt na
podstawie
opracowanej
koncepcji i jego
rozwój równoległy
z CRC. Utrzymanie
ZRC.
Stale zwiększający
się zasób
udostępniony w
Internecie (także
do ponownego
wykorzystania).
Oryginały lepiej
zabezpieczone
przed utratą z
powodu degradacji
wynikającej z
użytkowania.
Zapewnienie
użytkownikom
centralnego
repozytorium
informacji publicznej
nowych
funkcjonalności oraz

TAK

R

TAK

R

NIE

R
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informacji
publicznej

2

Zwiększenie
możliwości
ponownego
wykorzystania
informacji sektora
publicznego

inwestycyjne

8. Realizacja działania „Cyfrowa
dostępność i użyteczność
informacji sektora
publicznego” w ramach II osi
priorytetowej PO PC

czerwiec
2015

2020

Zamknięcie
programu
operacyjnego

MAiC/MIiR

legislacyjne
instytucjonalne

1. Wdrożenie dyrektywy
2013/37/UE z dnia 26 czerwca
2013 r. zmieniającej
dyrektywę 2003/98/WE w
sprawie ponownego
wykorzystywania informacji
sektora publicznego

wrzesień
2013

lipiec
2015

wejście w życie
ustawy

MAiC

inwestycyjne

2. Realizacja działania
„Tworzenie usług i aplikacji
wykorzystujących e-usługi
publiczne i informacje sektora
publicznego „ w ramach II osi
priorytetowej PO PC .
Premiowane będą projekty
realizujące cele publiczne,
rozszerzające funkcje e-usług

czerwiec
2015

2020

Zamknięcie
programu
operacyjnego

MAiC/MIiR

Jednostki
administracji
rządowej,
jednostki im
podległe oraz
przez nie
nadzorowane ,
państwowe lub
współprowadzon
e z MKiDN
instytucje
kultury , archiwa
państwowe,
ogólnokrajowi
nadawcy radiowi
i telewizyjni,
jednostki
naukowe
uczestnicy
konsultacji

Jednostki
naukowe,
organizacje
pozarządowe,
przedsiębiorcy

udostępnienie
nowych zasobów
informacyjnych
Zwiększenie
dostępności oraz
zakresu, jakości i
sposobów
udostępniania
informacji sektora
publicznego ze
źródeł
administracyjnych,
zasobów nauki oraz
kultury

Rozszerzenie
zakresu informacji
sektora
publicznego do
ponownego
wykorzystywania o
cyfrowe zasoby
bibliotek, muzeów
i archiwów.
Implementacja
zasad ponownego
wykorzystywania
informacji sektora
publicznego
wynikających z
nowelizacji
dyrektyw
2003/98/WE
Zwiększenie
podaży nowych,
atrakcyjnych usług
cyfrowych
opartych na
wykorzystaniu
informacji sektora
publicznego.

TAK

P

NIE

R

TAK

P
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oferowanych przez
administrację, integrujące
rozproszone treści i usługi
pochodzące z różnych instytucji,
łączące usługi publicznych
z komercyjnymi.
3

4

Zwiększenie
otwartości i
dostępności
serwisów
informacyjnych
administracji
publicznej pod
kątem osób
niepełnosprawnych
zgodnie z
międzynarodowymi
standardami
dostępności WCAG
2.0 co najmniej na
poziomie AA.

Poprawa dostępu
do informacji
publicznej
udostępnianej
z urzędu

inwestycyjne

edukacyjne

1. Przystosowanie portalu MF do
wymagań Web Content
Accessibility Guidelines
(WCAG) 2.0.

wrzesień
2012

grudzień
2014

Przeprowadzenie
specjalistycznego audytu z
zakresu spełniania kryteriów
WCAG 2.0 przez portal MF –
04.2013 r., planowany
powtórny audyt 2014 r.

1) Zakończenie
dostosowania
portalu do
kryteriów WCAG
2.0

MF

2) Zrealizowanie
zaplanowanych
szkoleń dla
redaktorów

Szkolenia dla redaktorów
portalu pod kątem
przygotowywania materiałów
do portalu zgodnie z
wymaganiami dostępności dla
osób zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym,
m.in. niepełnosprawnych i
starszych

NIE

Z

NIE

P

NIE

R

NIE

P

Wzrost
dostępności
materiałów
publikowanych na
portalu MF

3) Ponowny audyt
portalu MF

edukacyjne,
informacyjne
inne

2. Budowa internetowego
serwisu informacyjnego
skupionego bardziej na
potrzebach obywateli

kwiecień
2015

grudzień
2015

Wdrożenie kolejnej
aktualizacji strony
internetowej

MNiSW

inwestycyjne

3. Dostosowanie stron www i
treści na nich zamieszczanych do
wytycznych WCAG (2.0)

styczeń
2014

maj
2015

Stworzenie stron
www dostępnych
dla osób
niepełnosprawnych

MEN

legislacyjne

1. Przegląd rozwiązań prawnych
dotyczących zasad dostępu do
informacji publicznej

2015

2019

Wejście w życie
zmian do ustawy

MAiC

Identyfikacja problemów w
stosowaniu ustawy o dostępie

-

Zwiększenie
poziomu
ponownego
wykorzystania
informacji sektora
publicznego przez
obywateli.
Modyfikacja portalu
internetowego
resortu finansów
celem zwiększenia
jego dostępności dla
osób
niepełnosprawnych

Wszystkie
ministerstwa
i właściwe
urzędy
centralne
wyznaczone

Poprawianie serwisu
internetowego pod
kątem jeszcze
lepszej dostępności
dla osób
niepełnosprawnych
Poszerzenie
kompetencji z
zakresu tworzenia
dostępnych treści
dostosowanych do
potrzeb obywateli
Dostępność
zasobów
internetowych dla
osób
niepełnosprawnych
Wprowadzenie
zmian legislacyjnych
w zakresie zasad
dostępu do
informacji publicznej
ze szczególnym
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do informacji, w tym
funkcjonowania Biuletynu
Informacji Publicznej.

inwestycyjne
informacyjne
promocyjne

2. Uporządkowanie informacji na
stronach podmiotowych
urzędu wojewódzkiego i
jednostek administracji
zespolonej w województwie
poprzez wypracowanie i
wdrożenie rozwiązań
dotyczących jednolitego
schematu (miejsca i formy)
ich zamieszczania

przez podmiot
wiodący

styczeń
2014

grudzień
2014

Ustalenie
standardów
podmiotowych
stron
internetowych
urzędu
wojewódzkiego i
jednostek
administracji
zespolonej w
województwie

Wojewoda
Mazowiecki

Jednostki
administracji
zespolonej

uwzględnieniem
mechanizmów
ułatwiających
stosowanie
ustawy w
praktyce.
Wzrost
przejrzystości i
dostępności stron
podmiotowych dla
obywateli

NIE

Z

NIE

R

TAK

P

Kierunek interwencji 1.2.

Usprawnienie procesu konsultacji oraz inne formy zaangażowania obywateli w rządzenie
1

Poprawa i
wzmocnienie
systemu konsultacji
społecznych

instytucjonalne

inne

inne

1. Przegląd ustaw i innych
dokumentów normujących
zasady i tryb przeprowadzania
konsultacji społecznych,
koordynacja spraw
związanych z konsultacją
projektów aktów prawnych i
monitoring konsultacji
2. Rozbudowa procedur i
praktyki konsultacji
społecznych wpływająca na
wzrost zaangażowania
obywateli i trzeciego sektora
w proces decyzyjny

3. Poszerzenie zakresu
partycypacji społecznej w
planowaniu przestrzennym

2014

2015

2015

2020

2015

2015

-

Wdrożenie
wypracowanych
procedur i
konsultacji
społecznych

1. Uchwalenie
Projektu ustawy o
zmianie ustawy o

MPiPS

MG
MAiC

MPiPS

Organizacje
pozarządowe

MIiR

-

-

rozwój
nowoczesnych i
aktywnych form
konsultacji
społecznych
rozszerzenie
partnerskiej
współpracy
administracji
publicznej z
partnerami
społecznymi i
organizacjami
pozarządowymi na
etapie
projektowania
aktu prawnego
oraz monitoringu
rozszerzenie
partnerskiej
współpracy

NIE

R
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instytucjonalne,
edukacyjne,
informacyjne,
promocyjne oraz
inne

4. Pilotaż rozwoju nowych form
konsultacji społecznych
poprzez publikowanie
zbiorczych podsumowań
dostępnych dla wszystkich
zainteresowanych;
publikowanie informacji w

2015

2020

luty 2015

grudzień
2015

planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
oraz niektórych
innych ustaw
regulującego m.in.
wzmocnienie
udziału
społeczeństwa w
procesie
sporządzania
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
oraz studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
2. Wzmocnienie
procesu
konsultacji
społecznych i
monitoringu
społecznego w
zakresie działań
prowadzonych
przez jednostki
samorządu
terytorialnego w
obszarze
planowania i
zagospodarowania
przestrzennego

Analiza
osiągniętych
efektów

administracji
publicznej z
partnerami
społecznymi i
organizacjami
pozarządowymi na
etapie
projektowania
aktu prawa
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
oraz monitoringu

MIiR

MNiSW

NGO

rozszerzenie
partnerskiej
współpracy
administracji
publicznej z
partnerami
społecznymi i
organizacjami
pozarządowymi na
etapie
projektowania
aktu prawa
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
oraz monitoringu
(Przeprowadzenie
500 konsultacji we
współpracy z NGO
dokumentów
planistycznych)
Poszerzenie
kompetencji z
zakresu nowych
narzędzi
wspierających
konsultacje
społeczne

TAK

P

NIE

R
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jednym miejscu w serwisie
informacyjnym MNiSW

2

3

Wypracowanie
modelowych
rozwiązań w
zakresie
świadczenia i
wzmacniania
rozwoju
poradnictwa
prawnego i
obywatelskiego
Wzmocnienie
dialogu
społecznego i
dialogu
obywatelskiego

edukacyjne
informacyjne

5. Doskonalenie procedur i
praktyki zgłaszania
uwag/opinii poprzez strony
www do niektórych działań
realizowanych przez MEN

kwiecień
2014

grudzień
2018

inne

1. Realizacja projektu
systemowego „Opracowanie
kompleksowych i trwałych
mechanizmów wsparcia dla
poradnictwa prawnego i
obywatelskiego w Polsce”

grudzień
2011

maj
2015

instytucjonalne

1. Realizacja programów
implementacyjnych np.
Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 20142020

styczeń
2014

2020

inne

2. Realizacja projektu, którego
celem będzie rozwój dialogu
społecznego m.in. poprzez
podnoszenie efektywności
mechanizmów
konsultacyjnych i współpracy
z partnerami społecznymi w
zakresie stanowienia i
realizacji polityk publicznych

2015

2020

Zebranie i ocena
uwag zgłoszonych
w procesie
konsultacji, wpływ
zgłoszonych uwag
na działania
Zestawienie
wypracowanych
kierunków i zasad
polityki państwa w
zakresie
wzmacniania
rozwoju
poradnictwa
prawnego i
obywatelskiego.
Przyjęcie
dokumentu przez
RM

MEN

MPiPS

-

-

MPiPS

-

MPiPS

Organizacje
pozarządowe

Uruchomienie
konsultacji
społecznych
poprzez formularz
zamieszczony na
stronach www
Przedstawienie
propozycji
rozwiązań
modelowych i
założeń polityki
państwa

Usprawnienie
komunikacji,
dialogu
społecznego i
dialogu
obywatelskiego w
obszarze polityki
senioralnej,
zwiększenie
partycypacji
społecznej osób
starszych
Usprawnienie
rozwiązywania
konfliktów
społecznych,
dobrej legislacji i
zarządzania
sprawami
publicznymi

NIE

R

TAK

R

TAK

R

TAK

P
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