
Akcja społeczna „ Przejrzysta Polska „ 
 
      Akcję masową zorganizowaną w 2005 roku pn. „ Przejrzysta Polska „ poprzedził projekt 
pilotażowy „ Przejrzysta Gmina „ z udziałem 15 gmin i 1 powiatu, gdzie testowane były 
model i zadania. Te 16 samorządów z  programu pilotażowego pełniło rolę konsultantów dla 
innych uczestników akcji w 2005 roku. Dla samorządów z Województwa Łódzkiego taką rolę 
pełniła Gmina Nowosolna. Przy tej okazji dziękujemy Gminie Nowosolna za współpracę. 
     Akcja masowa „ Przejrzysta Polaka „ została zainicjowana w październiku 2004 roku 
przez „ Gazetę Wyborczą „ wspólnie z  Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją Rozwoju 
Demokracji Lokalnej, Fundacją Agory, Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Centrum 
Edukacji Obywatelskiej i Bankiem Światowym. 
 Zgłaszając się do akcji w 2005 roku samorządy otrzymały stronę – wizytówkę, informującą o 
wybranych przez nie zadaniach i o przebiegu realizacji zadań. Celem akcji było propagowanie 
postaw antykorupcyjnych i poprawa jakości życia publicznego. 
Adresatami akcji były samorządy lokalne, które przy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi zobowiązały się wprowadzić sześć zasad dobrego rządzenia poprzez 
realizację sześciu zadań, po jednym z każdej zasady: 

1. zasada przejrzystości,  
2. zasada braku tolerancji dla korupcji,  
3. zasada partycypacji społecznej,  
4. zasada przewidywalności,  
5. zasada fachowości,  
6. zasada rozliczalności.  
 
Do akcji przystąpiło 775 samorządów, a ukończyły ją  403 samorządy. 
Wręczenie certyfikatów za udział i realizację zadań akcji „ Przejrzysta Polska „ odbyło się 
w dniu 4 marca 2006 roku w siedzibie „ Gazety Wyborczej „ w Warszawie. Jednym z 
punktów uroczystości była publiczna debata z udziałem Wicepremiera, Szefa MSWiA 
Ludwika Dorna i jednego z liderów Platformy Obywatelskiej Jana Rokity, którzy 
wymieniali poglądy na temat walki z korupcją i na temat samorządności. 
      Wykonując ustawowe zadania zwracamy uwagę na to, aby mieszkańcy naszej Gminy 
rozumieli i akceptowali działania  lokalnej władzy, realizując to poprzez m. in. dostęp do 
informacji, w tym uruchomienie bezpłatnego, samorządowego serwisu informacyjnego 
pn. „ Biuletyn Informacyjny Gminy Wieluń „ , strony BIP www.bip.um.wielun.pl ; 
organizowanie spotkań z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, 
przedstawicielami jednostek pomocniczych Gminy Wieluń. Pamiętamy również o tym, 
aby osoby sprawujące funkcje publiczne szanowały opinie i realizowały potrzeby 
społeczności lokalnej. 
      Uprzejmie Państwa informujemy, że została ogłoszona kontynuacja akcji „ Przejrzysta 
Polska „ , której adresatami są jednostki samorządu terytorialnego, które ukończyły akcję 
w 2005 roku. Samorządy mają wdrożyć 3 zadania, których realizacja ma utrwalić 
wprowadzone w roku 2005 rozwiązania oraz wdrożyć mechanizmy kontroli ich 
funkcjonowania. Zadania do realizacji w 2006 roku: 
 
I    Zasada Przejrzystości 
  1. Opracowanie systemu badania opinii na temat funkcjonującego katalogu usług. 
 
 
II   Zasada Braku Tolerancji dla Korupcji 



1. Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego 
urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną.  

III  Zasada Partycypacji Społecznej 
1. Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych. 
 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 
 


