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Szanowni Państwo,  

 

Reprezentujemy Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” i 

pragniemy Państwa zaprosić do współudziału w projekcie „DOBRE RZĄDZENIE POPRZEZ 

WKŁAD SPOŁECZNY. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w procesie 

legislacyjnym” poprzez uczestnictwo w badaniu ankietowym.  

 

Celem głównym projektu jest opracowanie i wypromowanie zasad prowadzenia rzeczywistych 

konsultacji społecznych, zapewniających udział organizacji pozarządowych - NGO (eng. „Non 

Governmental Organisation”) w procesie legislacyjnym, opartych na najlepszych praktykach 

światowych. Sama ankieta ma za zadanie zbadać oczekiwania partnerów społecznych, czyli 

Państwa, w zakresie konsultacji legislacyjnych w Polsce.  

 

Jednym z etapów projektu jest stworzenie publikacji, w której skład wchodził będzie raport 

stworzony na podstawie Państwa wypowiedzi. Publikacja ta będzie Państwu udostępniana w trakcie 

konferencji końcowej na którą również będą Państwo zaproszeni. 

 

Dzięki wyrażeniu swojej opinii poprzez wypełnienie omawianej ankiety, będą mieli Państwo 

wpływ na tak kluczowe kwestie jak: 

• poprawa jakości stanowionego prawa i większa kontroli nad działaniami władz poprzez 

udział NGO w konsultacjach społecznych; 

• zmiany nastawienia do procesu rzecznictwa interesów oraz konsultacji społecznych poprzez 

promocję projektu i podejmowanych działań. 

 

Informacje pomocne przy wypełnianiu ankiety: 

 

W pierwszej części znajduje się krótka metryka, która w przyszłości pozwoli nam zaprosić Państwa 

na konferencje wieńczącą  projekt oraz na przekazanie Państwu wyników w formie raportu 

końcowego. Dane z metryki nie będą w żaden sposób prezentowane czy przetwarzane i są 

wyłącznie do wglądu dla pracowników projektu.  

 

Drugą część stanowią pytania zamknięte, dotyczące sedna ankiety. Dla Państwa wygody 

odpowiedzi są w formie rozwijanej, wybieralnej listy. Po wyborze/wypełnieniu wszystkich pól 

prosimy o zapisanie ankiety i odesłanie jej na nasz adres mailowy biuro@fairplay.pl. 

 

Całość powinna Państwu zająć nie więcej niż 15 minut. 

   

W celu poznania szczegółów projektu zapraszamy do odwiedzenia strony www.dobrerzadzenie.pl 

 

 

Z poważaniem, 

 

dr Mieczysław Bąk 

Kierownik projektu 

Prezes Zarządu Instytutu 


