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Odpowiedzialne Państwo
 
Spotkania Fundacji Frank Bold

W kwietniu i maju 2015 r. przedstawiciele Fundacji, w ramach realizacji projektu
Inviting stakeholders to the process of monitoring anticorruption legislation and
policies in Poland, Czech Republic and Slovakia, finansowanego przez Komisję
Europejską, spotkali się m.in. z:
 

1. (16 kwietnia 2015 r., Warszawa) Krzysztofem Lorentzem, dyrektorem Zespołu 
Kontroli  Finansowania  Partii  Politycznych  i  Kampanii  Wyborczych    tematem 
spotkania  były  praktyczne  i  prawne aspekty  finansowania  partii  politycznych  i
kampanii  wyborczych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  roli  i  doświadczenia
Państwowej  Komisji  Wyborczej,  jako  organu  sprawującego  w  tym  zakresie 
nadzór  na  partiami  politycznymi.  Informacje  uzyskane  w  trakcie  spotkania
zostały m.in. wykorzystane przy opracowywaniu najnowszego raportu Fundacji
Frank  Bold  The  Funding  and  Oversight  of  Political  Parties  and  Election
Campaigns in East Central Europe.

2. (22 kwietnia 2015 r., Bruksela) – z pozostałymi członkami koalicji ALTEREU, w 
ramach której Fundacja Frank Bold   działa od października 2014  r.    tematem 
spotkania  była  wymiana  doświadczeń  w  prowadzeniu  kampanii  krajowych  na
rzecz  transparentności  lobbingu,  omówienie  różnych  możliwości  regulacji
działalności  lobbingowej,  a  także  planowanie  strategii  ogólnoeuropejskiej
kampanii Lobbying Transparency Now!

3. (23  kwietnia  2015  r.,  Bruksela)  Julią  Piterą,  posłanką  do  Parlamentu 
Europejskiego, byłą pełnomocnik  rządu ds. opracowania programu nadużyć w
instytucjach  publicznych  oraz  prezes  Transparency  International  Polska   
tematem spotkania była  regulacja  lobbingu w Polsce,  jak  również na poziomie
Unii Europejskiej, co było związane z rozpoczęciem w dniu 23 kwietnia 2015 r. 
ogólnoeuropejskiej  kampanii  na  rzecz  transparentości  lobbingu  Full  lobby
transparency now! 

4. (24 kwietnia 2015 r., Warszawa) Rafałem Kierzynką, szefem delegacji Polski w 
Grupie  Państw  Przeciwko  Korupcji  (GRECO)    tematem  spotkania  była
współpraca  Polski  z  GRECO,  a  w  szczególności  raport  z  IV  rundy

http://us7.campaign-archive1.com/?u=8381530e088eaf359d87e32bc&id=ce27720f9e&e=[UNIQID]
http://www.rekonstrukcestatu.cz/publikace/the-funding-and-oversight-of-political-parties-and-election-campaigns-in-east-central-europe.pdf
http://alter-eu.org/full-lobby-transparency-now


ewaluacyjnej,  której  przedmiotem  było  zapobieganie  korupcji  wśród
parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów.

5. (8  maja  2015  r.,  Warszawa)  przedstawicielami  Zespołu  ds.  Działalności 
Lobbingowej  w  Senacie  RP    tematem  spotkania  były  praktyczne  aspekty
funkcjonowania  ustawy  o  działalności  lobbingowej  oraz  aktywność  lobbystów
zawodowych w Parlamencie RP, ze szczególnym uwzględnieniem Senatu.
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Przejrzystość lobbingu  natychmiast!
 

fot. Adolfo Ramirez
 

23 kwietnia 2015 r. w Brukseli, w ramach działań koalicji ALTEREU, rozpoczęła się
ogólnoeuropejska kampania Full lobby transparency now!, na rzecz wprowadzenia  tak
na poziomie Unii Europejskiej, jak i poziomach krajowych  regulacji gwarantującej jak
największą przejrzystość działalności lobbingowej.
 
Czytaj więcej...
 

Odpowiedzialne Państwo
 
Konferencje: Zamknięty Rząd
 

http://blog.frankbold.pl/?p=67


 
Jak pokazała konferencja Otwarte dane publiczne  szansa dla nowoczesnej
administracji i otwartych rządów, Rząd nadal nie jest otwarty na swoje otwarcie.
 
Czytaj więcej...
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Konferencje: GRECO w Sejmie o zapobieganiu korupcji wśród
parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów
 

fot. Ministerstwo Sprawiedliwości

Polska mimo upływu niemal 2 lat od przyjęcia raportu Grupy Państw Przeciwko Korupcji
(GREC) nie wdrożyła 13 z 16 przedstawionych rekomendacji. W ostatnim tygodniu jednak
coś drgnęło  w Sejmie powołano podkomisję nadzwyczajną do spraw wdrożenia
rekomendacji GRECO oraz zorganizowano konferencję Zapobieganie korupcji wśród

http://blog.frankbold.pl/?p=69


parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów w świetle IV rundy ewaluacyjnej.

Czytaj więcej...
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Raport: The Funding and Oversight of Political Parties and Election
Campaigns in East Central Europe
 

W maju 2015 r. Fundacja Frank Bold ponownie zajęła się zagadnieniem finansowania 
partii politycznych, tym razem publikując raport The Funding and Oversight of Political
Parties  and  Election  Campaigns  in  East  Central  Europe,  mający  na  celu  porównanie 
sytuacji finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych w Polsce, Czechach i
na Słowacji. Na tle najbliższych sąsiadów sytuacja w Polsce wypada  mimo pewnych
niedoskonałości    bardzo  dobrze.  Czechy  od  lat  nie  reformowały  swojego  systemu
finansowania partii politycznych, mimo jego mocnej krytyki w raporcie Grupy Państw
Przeciwko  Korupcji  (GRECO)  sporządzonym  po  III  rundzie  ewaluacyjnej.  Słowacja
natomiast  w  ostatnich  miesiącach  wdraża  nowe  regulacje  dotyczące  finansowania
partii politycznych, ale już dzisiaj wiadomo, że organ który będzie sprawował nad nimi
nadzór najprawdopodobniej będzie kontrolowany przez partię rządzącą.

 
Czytaj więcej...

Zainteresowanych tematami poruszanymi powyżej, prosimy o kontakt z autorem tego
wydania: liderem sekcji Odpowiedzialne Państwo w Polsce, Bartoszem
Kwiatkowskim: Bartosz.Kwiatkowski@frankbold.org

Zapraszamy także do polecania subskrypcji naszego newslettera: LINK

Redakcja  kontakt
Tomasz Włodarski 
 

Copyright © 2015 Fundacja Frank Bold, All rights reserved. 

unsubscribe from this list    update subscription preferences  

http://blog.frankbold.pl/?p=71
http://www.rekonstrukcestatu.cz/publikace/the-funding-and-oversight-of-political-parties-and-election-campaigns-in-east-central-europe.pdf
http://blog.frankbold.pl/?p=73
mailto:bartosz.kwiatkowski@frankbold.org
http://eepurl.com/bgwoCn
mailto:tomasz.wlodarski@frankbold.org
http://frankbold.us7.list-manage1.com/unsubscribe?u=8381530e088eaf359d87e32bc&id=dc57f27dec&e=[UNIQID]&c=ce27720f9e
http://frankbold.us7.list-manage1.com/profile?u=8381530e088eaf359d87e32bc&id=dc57f27dec&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=8381530e088eaf359d87e32bc&afl=1



