
Otwarty Rząd to doktryna w zarządzaniu 

instytucjami publicznymi, która zakłada, że 

obywatele mają prawo do pełnego wglądu w 

dokumenty i procesy decyzyjne instytucji i organów 

państwa w celu sprawowania społecznej kontroli i 

eliminacji zjawisk patologicznych jak m.in. korupcja, 

nadużycia władzy czy innych malwersacji. 

Istnieją 3 podstawowe wartości odnoszące się do 

definicji otwartego rządu: przejrzystość, partycypacja 

(udział) i współpraca. 

Otwarty rząd jest dwukierunkowym dialogiem 

pomiędzy obywatelami a władzami. 

Przejrzystość zapewnia obywatelom dostępu do 

informacji na temat tego, co robią władze oraz jakie 

działania podejmują. 

Publiczne zaangażowanie zwiększa jakość i 

efektywność decyzji władz. 

Możliwość współdziałania oraz współtworzenia 

aktywnie włączy obywateli w pracę Rządu. 

Podsumowanie 

Centralna rola obywateli oraz nieograniczony dostęp 

do informacji z sektora publicznego wraz z 

możliwością ich udostępniania poprzez Internet czy 

inne technologie cyfrowe stanowią główne cechy 

koncepcji otwartego rządu.  
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Otwarty Rząd  
Jak to działa? 

http://www.opengoveu.eu/


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ  

 

 

 

 

 

 

Cel 

projektu 

Projekt ma na celu  

promocję równości, spójności 

społecznej i aktywności obywatelskiej. 

Projekt nawołuje do nabywania nowych 

kompetencji o charakterze społecznym i 

obywatelskim. 

Pragniemy także przekazać lokalnym 

społecznościom wiedzę oraz nowe, 

alternatywne idee, które mogą służyć 

jako impuls do tworzenia dalszych 

inicjatyw w budowie naszej wspólnej, europejskiej 

przyszłości. 

 
 

 

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji 

Europejskiej w ramach programu LLP. Projekt lub publikacja 

odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i  

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich  

zawartość merytoryczną. 

 Promowanie idei Partnerstwa na rzecz Otwartych 

Rządów(OGP);  

 przeprowadzenie analizy konceptu Otwartego 

Rządzenia w 

Europie; 

 zilustrowanie strategii Otwartego Rządu oraz 

odkrywanie nowych szans i możliwości 

inteligentnego zarządzenia w sektorze 

publicznym i tworzenia nowej jakości 

życia;  

 generowanie wytycznych na rzecz 

Otwartego Rządu  a w szczególności na 

rzecz otwartości i przejrzystości, 

odpowiedzialnego rządzenia i włączania 

obywateli w procesy decyzyjne; 

 W ramach tego procesu powstaną 

darmowe materiały informactjne oraz 

multimedialne upowszechniane na zasadach 

otwartego dostępu (Open Access), 

 odbędą się spotkania w formule Open Space 

Technology, Word Cafe, 

 powstanie platforma internetowa w tym blog, 

strona facebook,  

 Newsletter. 

 

 

www.opengoveu.eu  

facebook.com/opengoveu 

www.euroidea.wordpress.com 

Rezultaty projektu 

Platforma internetowa w tym blog 

redagowany przez użytkowników z calej 

Europy oraz strona Facebook stanowią 

główne źródło informacji na temat 

projektu OpenGovEU oraz ideologii   

Otwartego Rządu.  

Platforma zawiera materiały informactjne 

oraz multimedialne. 

Projekt OpenGovEU Działania partnerstwa to: 

„Otwarty Rząd w Europie” jest Projektem 

Partnerskim Grundtviga realizowanym przez 

krakowską fundację Euro-Idea  Fundacja 

Społeczno-Kulturalna  w latach 2013-2015.  

 

Projekt swym zasięgiem 

obejmuje 12 krajów Euro-

py. 

zebranie przykladów dobrych 

praktyk Otwartego Rządzenia w 12 

krajach Europy;  

http://www.opengoveu.eu
http://www.facebook.com/opengoveu

