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SPOŁECZEŃSTWO – POLITYKA SPOŁECZNA
Demografia
1.

Potrzebujemy fundamentalnej zmiany w podejmowaniu działań prorodzinnych. Formalnie ustanowione mechanizmy koordynacji nie działają.
Polityka w tym zakresie musi stać się długofalowa i wszechstronna, a jest
doraźna i punktowa. Brak jej ciągłości i systematyczności. I, jak każda
inna polityka publiczna, powinna mieć swego koordynatora – gospodarza. To rola Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Warunkiem powodzenia
polityki prorodzinnej jest:
•• Porzucenie błędnego przekonania, że można bezpośrednio oddziaływać
na poziom dzietności za pomocą prostych, nieskoordynowanych ze
sobą instrumentów finansowych (np. becikowe oraz dodatki rodzinne na dzieci).
•• Poszerzenie możliwości aktywizacji zawodowej kobiet, m.in. przez
ograniczanie zjawisk dyskryminujących kobiety na rynku pracy, ułatwienie powrotu do pracy po urodzeniu/wychowaniu dziecka, tworzenie warunków pracy zdalnej w sytuacjach, w których kobieta chce
łączyć urlop wychowawczy z pracą w niepełnym wymiarze godzin.
•• Stworzenie dodatkowych rozwiązań ułatwiających łączenie aktywności zawodowej z satysfakcjonującym rodzicielstwem (dla obojga
rodziców), w tym lepszy dostęp do instytucji opieki nad dzieckiem
(publiczne żłobki i przedszkola, wspieranie rozwiązań umożliwiających zakładom pracy otwieranie placówek opieki nad dziećmi swoich
pracowników), wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnej samopomocy
w opiece na dziećmi.
•• Połączenie wydatkowania środków na rzecz programów integracyjnych seniorów (wynagradzanych z tych środków) i dzieci oraz młodzieży (korzystających z zajęć prowadzonych przez seniorów).
•• Radykalne poprawienie sytuacji mieszkaniowej osób młodych przez
stworzenie systemu dostępnych, względnie tanich mieszkań na wynajem, łączącego finansowe i instytucjonalne wsparcie ze szczebla
centralnego aktywności lokalnych samorządów.

2.

Postulujemy poszerzenie dotychczasowej aktywności rządu w zakresie
polityki migracyjnej o nowe aktywności mogące znaleźć się w domenie
MPiPS oraz MG. W ramach polityki migracyjnej potrzebne jest:
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•• Określenie nowych celów w ramach polskiej polityki imigracyjnej
(odnoszących się m.in. do: struktury wiekowej imigrantów, obecnych
i przyszłych luk na polskim rynku pracy, kwestii przyciągania talentów i osób przedsiębiorczych itd.), uwzględniających potrzeby rynku
pracy i możliwość społecznej integracji imigrantów.
•• Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi integracji imigrantów (m.in. na poziomie procedur administracyjnych, możliwości
korzystania z dóbr i usług publicznych, budowania przestrzeni dla
dialogu międzykulturowego, możliwości uzyskania obywatelstwa).
•• Tworzenie systemu zachęt skłaniających polskich emigrantów zarobkowych do powrotu do kraju, zainwestowania tutaj wypracowanych
środków finansowych (m.in. w działalność gospodarczą).

Praca
Niezbędne jest wdrożenie nowej generacji polityki – „polityki na rzecz
pracy” („polityka pracy”), ukierunkowanej na jakość pracy jako podstawowego czynnika i kryterium rozwoju. W ramach szerokiego podejścia
do kwestii pracy konieczne są:
1.

Wspieranie zatrudnienia osób młodych (w tym uczniów i studentów),
w celu zdobycia przez nich doświadczenia zawodowego i płynniejszego
wchodzenia na rynek pracy, przede wszystkim przez kontrakty w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz wspieranie samozatrudnienia (będącego dobrowolnym wyborem tej określonej ścieżki zawodowej, a nie
wymuszonym przez pracodawców sposobem na obchodzenie przepisów
prawa pracy).

2.

Intensyfikacja i integracja działań instytucji publicznych (funkcjonujących w sferze polityki rynku pracy, polityki społecznej, polityki edukacyjnej), społecznych i prywatnych, które specjalizowałyby się w rozwiązywaniu problemów osób 50+. W przypadku organizacji społecznych
nacisk powinien zostać położony na rozwinięcie przez nie funkcji i działań aktywizujących, a nie tylko osłonowych. W odniesieniu do przedsiębiorstw oznaczałoby to wspieranie stosowania i upowszechnianie instrumentów zarządzania wiekiem i szerszego zastosowania elastycznych
form zatrudnienia (umowy zlecenia, niepełny wymiar czasu pracy) osób
z dużym doświadczeniem zawodowym.

3.

Wprowadzenie godzinowej płacy minimalnej dla wszystkich form zatrudnienia (powiązanej z miesięcznym wynagrodzeniem minimalnym).
Rozważenia wymaga regionalne zróżnicowanie jej wysokości.

4.

Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy m.in. w sferze kompetencji
kontrolnych oraz w zakresie ułatwienia dostępu do bezpłatnej pomocy
prawnej w zakresie stosunków zatrudnieniowych dla wszystkich osób
pracujących, bez względu na rodzaj umowy (w tym dla pracujących
w szarej strefie).
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Uchwalenie nowego Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy, przy wykorzystaniu m.in. projektów przygotowanych wcześniej przez
Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy oraz uwzględniających procesy zatrudnieniowe zachodzące na nowoczesnym, zglobalizowanym, cyfrowym rynku pracy.

6.

Poszerzenie zakresu stosowania układów zbiorowych (ponadzakładowych/branżowych), co zwiększy jakość zatrudnienia, zwłaszcza w tych
branżach, gdzie jest bardzo niski poziom uzwiązkowienia.

Nierówności społeczne
1.

W odniesieniu do nierówności dochodowych postulujemy m.in.: radykalne zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki, zwłaszcza w edukację służącą
poprawie pozycji osób najgorzej uposażonych na rynku pracy; wspieranie tworzenia miejsc pracy o dobrej jakości; racjonalną politykę podatkową i redystrybucji dochodów.

2.

W przypadku nierówności edukacyjnych rekomendujemy m.in.: eliminowanie ograniczeń w dostępie do instytucji wychowawczo-edukacyjnych
i ich oferty na wszystkich poziomach (wynikających np. z: miejsca zamieszkania, poziomu zamożności, stanu zdrowia, statusu społecznego);
wydłużenie czasu efektywnej pracy nauczycieli i opiekunów edukacyjnych z uczniem, rozbudowę programów indywidualnej pracy z uczniem
oraz oferty zajęć dodatkowych, przechodzenie ze zuniwersalizowanego
modelu zindywidualizowanego dostarczania wiedzy (sprawdzanej przez
testy) do modelu wspólnego, twórczego rozwiązywania problemów i pogłębiania wiedzy zgodnej z zainteresowaniami uczniów i studentów.

3.

Redukowanie podziału i wykluczenia cyfrowego należy traktować jako
element kompleksowych działań zmierzających do zmniejszania przejawów dyskryminacji w innych obszarach życia społecznego.

4.

Ograniczanie nierówności wynikających z płci wymaga działań w wielu
płaszczyznach: polityki antydyskryminacyjnej; równego traktowania na
rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego; przeciwdziałania
przemocy, równego traktowania w systemie edukacji; równego traktowania w systemie ochrony zdrowia; równego traktowania w dostępie do
dóbr i usług publicznych.

5.

Dążenie do zapewnienia równego poziomu sprawnej obsługi obywateli
przez organizacje i urzędy publiczne, chronienie słabszych ekonomiczne i finansowo przed quasi-przestępczą działalnością wyspecjalizowanych grup działających na granicy prawa (lub poza nią), wynikającą np.
z ułomnych przepisów o reprywatyzacji, przeciwdziałanie przemocy,
w tym przemocy w rodzinie i zwiększenie ochrony osób jej doświadczających.
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GOSPODARKA – POLITYKA GOSPODARCZA
Prawo
1.

Jądrem systemu prawa gospodarczego ma być ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, której klauzule generalne powinny wyznaczać kierunek rozwiązań legislacyjnych i interpretacji przepisów. Ta zasadnicza
ustawa powinna mieć charakter kodeksowy i nie może podlegać częstym
i nieprzemyślanym nowelizacjom.

2.

Ustanowienie nowej ordynacji podatkowej zapewniającej prostotę i jednoznaczność systemu podatkowego oraz konsekwentne przestrzeganie
zasady wiążącej interpretacji jej przepisów.

3.

Wprowadzenie wiążącej interpretacji w sferze zamówień publicznych

4.

Wspieranie korzystnych dla polskich pracodawców europejskich rozwią-

i ujednolicenie interpretacji podatkowych.
zań dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
(w szczególności odnosi się to do dyrektywy wdrożeniowej w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE).

Instytucje
1.

Powołanie Krajowej Rady ds. Konkurencyjności Gospodarki, kierowanej
przez premiera i skupiającej przedstawicieli środowisk biznesowych, organizacji pracowniczych i konsumenckich oraz ekspertów, także zagranicznych. Jej zadaniem byłoby przyjęcie planu działania w celu podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki oraz monitorowanie jego
realizacji.

2.

Skoordynowanie działań instytucji odpowiedzialnych za promocję eksportu i wsparcie krajowych przedsiębiorców inwestujących za granicą.

3.

Systemowa poprawa jakości nadzoru właścicielskiego w sektorze publicznym: efektywne wykorzystanie aktywów, które znajdują się w rękach spółek z udziałem Skarbu Państwa; uregulowanie procedur dotyczących wyboru ciał korporacyjnych; profesjonalizacja składów zarządów
oraz rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

4.

Poprawa warunków rozwijania partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
Wskazane jest m.in. rozwijanie działań edukacyjnych i promocyjnych
wspierających jednostki rządowe i samorządowe zajmujące się rozwojem
infrastruktury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Polityka horyzontalna i sektorowa
1.

Konieczny jest wzrost poziomu oszczędności krajowych, czemu ma służyć m.in.: uruchomienie silniejszych zachęt do lokowania środków w III
dobrowolnym, kapitałowym filarze systemu emerytalnego; uruchomienie systemów systematycznego oszczędzania, np. na edukację dodatkową, ochronę zdrowia, wkład własny mieszkaniowy, wspomagane bo-
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nusem finansowym; rozbudowanie rynku wtórnego obrotu na obligacje
korporacyjne i municypalne oraz listy zastawne.
2.

Wypracowanie rzeczywistego połączenia polityki przemysłowej, energetycznej i klimatycznej na poziomie UE i krajowym.

3.

Zmiana podejścia do ryzyka przy wykorzystaniu środków publicznych na
realizację projektów B+R+I. W przypadku projektów innowacyjnych i B+R
instytucje publiczne powinny akceptować wyższy od przeciętnego poziom
ryzyka, w tym ryzyka nieosiągnięcia wskaźników rezultatu.

4.

Wprowadzenie polityki nowej szansy gospodarczej (związanej z przeorientowaniem podejścia do upadłości gospodarczej).

5.

Podporządkowanie polityki przyciągania inwestycji zagranicznych celom
polityki gospodarczej i rynku pracy (preferencje dla sektorów wysokiej
technologii i unikalnych kwalifikacji, inwestycje spełniające wysokie standardy ekologiczne i tworzące dobrej jakości miejsca pracy, wywoływanie
procesów o wysokiej wartości dodanej), wpływające docelowo na lepszą
pozycję polskich przedsiębiorstw i gospodarki w globalnych łańcuchach
wartości.

PRZESTRZEŃ WSPÓLNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELI
Organizacje obywatelskie
1.

Odbiurokratyzowanie mechanizmów publicznego finansowania organizacji trzeciego sektora przez:
•• uproszczenie procedur ubiegania się o wsparcie finansowe;
•• ograniczenie obciążeń biurokratycznych związanych ze sprawozdawczością;
•• zmianę sposobu weryfikacji zadań publicznych realizowanych przed
podmioty trzeciego sektora na efektywnościowy a nie finansowy
(osiąganie efektu i celu);
•• promowanie partnerstw zamiast prostego outsourcingu niektórych
usług publicznych na rzecz organizacji pozarządowych.

2.

Dywersyfikacja źródeł finansowania organizacji pozarządowych oraz
ekonomizacja ich działań przez:
•• uproszczenie regulacji dotyczących stosowania zwrotnych mechanizmów ich finansowania, pożyczek, poręczeń i gwarancji;
•• stworzenie funduszy zasilanych przez środki publiczne i prywatne,
przyczyniających się do zwiększenia stabilności i trwałości finansowania ich działań oraz ograniczenia ich uzależnienia od środków
budżetowych (np. zachęta dla podmiotów gospodarczych do odprowadzania części podatku na fundusze zasilające trzeci sektor w mechanizmy zwrotnego finansowania);
•• profesjonalizację zarządzania, szczególnie w sferze finansowej.

3.

Pełniejsze wykorzystanie instrumentów wspierających aktywność obywatelską, w tym:
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•• budżetu partycypacyjnego;
•• inicjatywy lokalnej;
•• funduszu sołeckiego;
•• wsparcia finansowego dla samorządów realizujących zadania z zastosowaniem tych mechanizmów.
4.

Poszerzenie zakresu wykorzystania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej m.in. przez:
•• zmianę jej charakteru na wiążącą (uniemożliwienie odrzucenia
w pierwszym czytaniu projektu obywatelskiego, który został poparty przez co najmniej 500 tys. obywateli);
•• obligatoryjne wprowadzenie pod obrady parlamentu problemu wynikającego z inicjatywy popartej przez 500 tys. obywateli;
•• wydłużenie terminu zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską;
•• możliwości prezentacji obywatelskiego projektu ustawy (popartej
przez 500 tys. obywateli) w mediach publicznych.

5.

Przeprowadzenie referendum popartego przez co najmniej 1,5 mln obywateli. Referendum takie powinno być przeprowadzone w terminie roku od
dnia zgłoszenia wniosku lub wraz z najbliższymi wyborami ogólnokrajowymi lub europejskimi.

6.

Promocja i upowszechnianie wartościowych rozwiązań (dobrych praktyk) służących aktywizacji obywatelskiej przez:
•• wprowadzenie pakietu inicjatyw służących wyborczej aktywizacji
obywateli, m.in. propagowanie podstawowych rozwiązań prawa wyborczego i techniki głosowania;
•• konkursy;
•• debaty/konferencje prowadzone przez sieci organizacji pozarządowych;
•• spotkania w ramach aktywności organizacji samorządów terytorialnych;
•• audycje w mediach, w tym w mediach o charakterze lokalnym.

Partie polityczne
1.

Ukierunkowanie finansowania publicznego na wzmocnienie merytorycznego potencjału partii politycznych oraz wzmocnienie mechanizmów nadzoru
nad sposobem wydatkowania przez nie środków finansowych m.in. przez:
•• ograniczenie wydatków finansowych ze środków budżetowych na
kampanie promocyjne (bilbordy, kampanie promocyjne itp.);
•• przeznaczenie znaczącej części funduszy partii pochodzących ze
środków budżetowych na prace programowe i analityczne (ustawowe uregulowanie);
•• upublicznianie wyników badań, opracowań i ekspertyz sporządzonych na zlecenie partii ze środków budżetowych, na przykład przez
ich zamieszczanie w Internecie.

2.

Wzmocnienie analityczno-programowych podstaw polskiej polityki,
w tym pełniejsze wykorzystanie formuły politycznych oraz obywatelskich think-tanków przez:
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•• szersze zlecanie im przez partie polityczne przygotowania analiz, ekspertyz, programów itp.;
•• organizację publicznych debat programowych z udziałem polityków
i przedstawicieli think-tanków.
3.

Poprawa i konsekwentne przestrzeganie standardów etycznych uprawiania polityki poprzez:
•• wsparcie (np. finansowe) aktywności obywatelskich organizacji strażniczych analizujących działania polityków;
•• uproszczenie procedury pozbawiania immunitetu parlamentarzystów
naruszających prawo, precyzyjne określenie terminów jej wykonania
oraz obniżenie liczby głosów wymaganych do pozbawienia immunitetu;
•• wyłączenie z ochrony immunitetowej wykroczeń i przestępstw popełnianych przez parlamentarzystów.

Dialog społeczny
1.

Niezwłoczne uruchomienie prac Rady Dialogu Społecznego powołanej
w 2015 r.

2.

Poszerzenie instytucjonalnych form dialogu społecznego (obok Rady Dialogu Społecznego) o:
•• Radę Dialogu Obywatelskiego (koncentrowałaby się ona na zagadnieniach społeczno-rozwojowych);
•• Już istniejącą Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego
(ogniskującej swoją uwagę na kwestiach rozwoju społeczno-gospodarczego jako efektu współpracy administracji rządowej i samorządu
terytorialnego).

3.

Wdrożenie Kodeksu Dialogu Społecznego - opisującego tryb, zasady, zobowiązania i obszary zainteresowań dla Rady Dialogu Społecznego, Rady
Dialogu Obywatelskiego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
I POLITYKA ZAGRANICZNA
1.

Przeciwdziałanie trendom dezintegracyjnym w Europie:
•• obrona i rozwój czterech swobód UE: wolnego przepływu osób, usług,
towarów i kapitału z poszanowaniem prawnych regulacji UE i państw
członkowskich;
•• stopniowe znoszenie barier dla wolnego przepływu osób, usług, towarów i kapitału wobec państw stowarzyszonych z UE oraz innych
państw europejskich;
•• aktywna wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE.

2.

Wzmocnienie wielopłaszczyznowej współpracy transatlantyckiej:
•• NATO nie powinno pozostać jedynie sojuszem obronnym. Problemów
bezpieczeństwa nie definiuje się dzisiaj przez granice państw. Dla Sta-
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nów Zjednoczonych taki Sojusz będzie tracił na znaczeniu. Potrzeba
też mocnego, europejskiego komponentu NATO;
•• stworzenie zdolności NATO do szybkiego reagowania na zagrożenia
bezpieczeństwa każdego członka Paktu;
•• warunkiem sine qua non skutecznej polityki wobec państw Europy
Wschodniej jest silna współpraca transatlantycka;
•• Polska powinna zdecydowanie zainwestować w zwiększenie wymiany edukacyjnej z USA oraz innymi pozaeuropejskimi państwami rozwiniętymi.
3.

Zwiększenie uczestnictwa Polski w polityce globalnej:
•• wzmocnienie obecności i głosu Polski w pozaeuropejskich organizacjach międzynarodowych - zarówno globalnych, jak i regionalnych;
•• większa aktywność Polski w światowych organizacjach gospodarczych i naukowych;
•• przemyślane strategiczne wykorzystanie kampanii Polski w staraniach o status niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ;
•• ekonomizacja polskiej polityki zagranicznej na poziomie struktur jej
zarządzania oraz realne wsparcie dyplomacji dla polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Rozliczanie biur i agencji odpowiedzialnych za wspieranie polskiej obecności w światowej gospodarce
(eksport, współpraca naukowa, inwestycje zagraniczne polskiego kapitału) z efektów pracy;
•• zwiększenie roli i zakresu polskiej pomocy rozwojowej i transformacyjnej. Weryfikacja jej efektów w relacji do priorytetów polskiej polityki zagranicznej;
•• wzmocnienie współpracy rządu z niezależnymi środowiskami eksperckimi oraz z parlamentem.
•• utworzenie Rady do Spraw Polityki Zagranicznej, tworzonej przez
przedstawicieli organizacji społecznych, pozarządowych i środowisk
naukowych.

USTRÓJ, SYSTEM PRAWNY, ADMINISTRACJA,
POLITYKI PUBLICZNE
Ustrój
1.

Zmiana roli Senatu i sposobu jego powoływania. W szczególności trzeba

2.

Wzmocnienie roli opozycji w pracach Sejmu, w szczególności poprzez

rozważyć przekształcenie Senatu w izbę samorządową.
rozszerzenie form debaty publicznej i kontroli nad rządem oraz uniemożliwienie blokowania przez władze Sejmu projektów legislacyjnych zgłaszanych przez kluby opozycyjne.
3.

Przekształcenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ośrodek merytorycznej koordynacji prac Rady Ministrów, m.in. przez wsparcie jej działań
przez państwowe Centrum Studiów Strategicznych, którego powołanie
postulujemy.
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Konsekwentne przestrzeganie zasad niezależności i politycznej bezstronności Trybunału Konstytucyjnego, Narodowego Banku Polskiego, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Państwowej
Komisji Wyborczej.

5.

Wprowadzenie takiego trybu nadzoru nad służbami specjalnymi, który
skutecznie zablokuje posługiwanie się nimi w walce politycznej oraz próby oddziaływania przez ich funkcjonariuszy na życie polityczne w kraju.

6.

Uporządkowanie zakresów kompetencji, tak aby unikać dublowania się

7.

Uregulowanie w Konstytucji kwestii związanych z przynależnością Pol-

nakładów i pracy operacyjnej różnych służb.
ski do UE, w tym relacji między prawem krajowym i europejskim, z zapisem o wyższości prawa krajowego w niektórych obszarach.

System prawny
1.

Określenie treści zasady demokratycznego państwa prawa celem ograni-

2.

Respektowanie zasady przyzwoitej legislacji określonej w rozporządzeniu

3.

Ułatwienie obywatelom dochodzenia ich praw w drodze znaczącego obni-

czenia aktywizmu sędziowskiego.
Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r.
żenia kosztów postępowania cywilnego i sądowoadministracyjnego oraz
przez obniżenie kosztów wpisu, warunkującego ich uruchomienie.

Administracja i polityki publiczne
1.

Doskonalenie mechanizmów zarządzania publicznego w administracji
publicznej w oparciu o wieloletnią strategię modernizacji polskiej administracji, której wypracowanie postulujemy.

2.

Wzmocnienie pozycji ustrojowej służby cywilnej, w tym przez poszerzenie jej zakresu podmiotowego oraz silniejsze umocowanie Szefa Służby
Cywilnej, jak również mocniejsze powiązanie mechanizmów wynagradzania członków Korpusu Służby Cywilnej z jakością wykonywanej przez
nich pracy.

3.

Znaczące poszerzenie zakresu spraw, które obywatele mogliby załatwiać

4.

Wzmocnienie pozycji radnych wobec organów wykonawczych m.in. przez:

w formule e-administracji.
•• zwiększenie ich dostępu do środków umożliwiających im zamawianie profesjonalnych opinii i ekspertyz związanych z wykonywanym
mandatem;
•• zapewnienie radnym możliwości korzystania z obsługi prawnej;
•• nadanie radnym faktycznych uprawnień kontrolnych przez wzmocnienie pozycji komisji, w szczególności komisji rewizyjnych.
5.

Przywrócenie publicznego władztwa nad przestrzenią przez:
•• wyeliminowanie regulacji dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

rekomendacje
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•• zmianę funkcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
•• podporządkowanie aktów planowania specjalistycznego aktom planowania ogólnego.
6.

Wzmocnienie fundamentów finansowych JST m.in. przez:
•• usamorządowienie podatków lokalnych;
•• zwrot podatku VAT w przypadku inwestycji komunalnych;
•• respektowanie konstytucyjnej zasady adekwatności zlecanych zadań
i kosztów ich realizacji;
•• uzależnianie granic zadłużenia JST od wysokości nadwyżki operacyjnej.

7.

Wzmocnienie ochrony prawnej samorządów terytorialnych przez wprowadzenie szybkiej ścieżki rozpatrywania skarg JST na rozstrzygnięcia
nadzorcze oraz poprawę jakości nadzoru prawnego i finansowego, wykonywanego przez wojewodów i RIO (np. przez upowszechnianie wiążących interpretacji).

8.

Wprowadzenie strategicznego, długofalowego planowania lokalnych
systemów usług publicznych oraz pełniejsze wykorzystanie
partycypacyjnego modelu zarządzania usługami publicznymi.

9.

Tworzenie centrów usług wspólnych, wykorzystujących m.in. e-usługi do
obsługi mieszkańców kilku JST.

10. Wprowadzenie standaryzacji w zakresie jakości, dostępności i rozliczalności usług publicznych.
11. Wypracowanie i wdrożenie systemu wspierania JST prowadzących skuteczną politykę rozwoju lokalnego lub regionalnego, np. w zapisach kontraktów terytorialnych.
12. Premiowanie finansowe JST wdrażających niektóre programy współpracy, wykraczające poza obszar dwóch JST – na każdym szczeblu.
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