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TRZYLETNI PROGRAM PRACY IPEX 2017-2020 

I. Wprowadzenie – kwestie proceduralne 
 

1) Rada IPEX przyjęła, na swoim spotkaniu 19 maja 2017, trzyletni Program pracy IPEX przygotowany 

przez grupę roboczą ds. strategii cyfrowej i programu prac, utworzoną przez Radę 2 października 

2015. 

 

2) Zasady proceduralne odnoszące się do programu pracy zostały określone w Strategii cyfrowej IPEX, 

zatwierdzonej przez sekretarzy generalnych w Bratysławie 21 lutego 2017. 

 

 Wykonanie Programu pracy IPEX leży w gestii grup roboczych. 

 

 Grupy robocze pracują zgodnie z mandatami zatwierdzonymi przez Radę IPEX i przedkładają 

Radzie swoje konkluzje w formie planów działań (art. 7 Wytycznych IPEX) do zatwierdzenia, jak 

również regularne sprawozdania. 

 

3) Składy grup roboczych i ich mandaty zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego programu. 

 

II. Metoda grup roboczych 

 

Metoda IPEX – wspólne podejście 

 

1. Analiza: analiza priorytetowych celów została przeprowadzona z punktu widzenia użytkownika. 

 

Analiza rozpoczyna się od zbadania obecnego stanu w odniesieniu do rozważanych kwestii. 

 

Grupy robocze mogą przyjąć własną metodologię w oparciu o następujące zasady ogólne: 

 

 zebranie danych empirycznych, w tym w uzasadnionych przypadkach, od użytkowników1; 

 

 zidentyfikowanie problemów lub obszarów wprowadzania usprawnień. 

 

 

2. Propozycja: grupa robocza proponuje opłacalne i osiągalne rozwiązania (działania i środki) 

zmierzające do realizacji proponowanych celów. 

 

Do każdego z środków i działań należy przedłożyć konkretne i wymierne kryteria oceny (wymierne 

cele). Grupa robocza przedkłada swoje propozycje, w tym ich harmonogram, Radzie. Grupa 

robocza przedkłada Radzie propozycję w formie planu działania, zgodnie z wzorem określonym w 

Załączniku nr 2. 

 

 

                                                           
1 Użytkownik IPEX został zdefiniowany w sekcji 3.1. Strategii cyfrowej IPEX. 



 

3. Priorytetyzacja: Rada szereguje wg priorytetów propozycje i działania, biorąc pod uwagę wszelkie 

skutki finansowe poszczególnych działań. 

 

Ostateczna lista środków i działań jest przyjmowana przez Radę w formie planu działania dla 

każdego z celów priorytetowych. Każdy plan działania zawiera szczegółowy harmonogram dla 

wdrożenia poszczególnych środków i działań. 

 

4. Wdrażanie: ostateczne środki i działania są wdrażane zgodnie z planami działania przyjętymi przez 

Radę. 

 

5. Ewaluacja: grupa robocza dokonuje ewaluacji poszczególnych działań w oparciu o ich kryteria 

oceny oraz sprawozdania przedkładane Radzie. 

 

W celu zapewnienia, że IPEX wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, konieczne jest przyjęcie 

w odniesieniu do poniższych celów priorytetowych podejścia „oddolnego” (bottom-up). 

Druga konferencja użytkowników powinna oprzeć się na pracy wykonanej w czasie pierwszej konferencji 

użytkowników w Kopenhadze w 2015 i po niej, biorąc pod uwagę wyniki spotkań korespondentów. 

Również korespondenci powinni odegrać ważną rolę w przygotowaniu planów działań, zgodnie z pkt 3.7. 

Strategii cyfrowej. 

  



III. 3-letni program pracy dla przewodnictwa w IPEX Słowacji (2017-2018), 

Estonii (2018-2019) i Austrii (2019-2020) 
 

Zakres programu prac 
 

Pierwszy Program pracy IPEX obejmuje następujące trzy cele priorytetowe: 

 

1. Wzmacnianie sieci IPEX (sekcja 3.7 Strategii cyfrowej) 

2. Rozwijanie promocji IPEX (sekcja 3.4 Strategii cyfrowej) 

3. Usprawnienie systemu cyfrowego IPEX (sekcje 3.2, 3.3, 3.5 Strategii cyfrowej) 

 

 

1) Cel priorytetowy nr 1: Wzmacnianie sieci IPEX 
 

Od samego początku IPEX był czymś więcej niż stroną internetową czy bazą danych. Jest to również 

sieć parlamentów, wykorzystywana do wzmocnienia wymiany informacji i dokumentów, promowania 

współpracy międzyparlamentarnej w ramach UE. IPEX jest również otwarta dla opinii publicznej. 

 

Kluczowa sieć IPEX składa się z korespondentów IPEX. Korespondenci stanowią już istotną sieć i 

odgrywają skuteczną rolę w ramach współpracy międzyparlamentarnej. Ta sieć ma niewykorzystany 

potencjał, który może być dalej wzmacniany. Zachęca się poszczególne parlamenty do oceny i rozwoju 

wewnętrznych sieci, poprzez zaangażowanie np. innych pracowników parlamentów, pracowników 

grup politycznych i asystentów politycznych. 

 

W ramach tego celu priorytetowego będą badane możliwości wzmacniania2 wartości sieci IPEX 

wewnątrz parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego, a także między nimi. 

 

Ten cel priorytetowy ma zwiększyć użyteczność IPEX poprzez zachęcanie parlamentów do 

umieszczania na IPEX właściwych informacji. 

 

Przy wzmacnianiu sieci należy wziąć pod uwagę postanowienia sekcji 3.6 Strategii cyfrowej IPEX 

odnoszącej się do relacji z innymi podmiotami uczestniczącymi w wymianie informacji w UE. 

 

Harmonogram dla „Wzmacniania sieci IPEX” 
Grupa robocza przedłoży swoją propozycję planu działania podczas pierwszego półrocza 2018. Plan 

działania ma zawierać harmonogram wdrażania środków i działań. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Wzmacnianie sieci IPEX było omawiane podczas pierwszej konferencji użytkowników IPEX w styczniu 2015 (oraz 
podczas spotkań korespondentów). Uczestniczy dyskutowali jak usprawnić sieć IPEX mając na uwadze, że nie jest 
to jedyna sieć współpracy międzyparlamentarnej w UE. Ponadto, w ramach samej sieci IPEX zidentyfikowano kilka 
potencjalnych dodatkowych sieci. Dodatkowe informacje: Konferencja użytkowników IPEX 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/calendarEventDetail.do?calendarEventId=082dbcc549d307650149e254560c0e0c


2) Cel priorytetowy nr 2: Rozwijanie promocji IPEX 
 

W celu zapewnienia ciągłej użyteczności sieci i bazy danych IPEX, niniejszy Program pracy zawiera cel 

priorytetowy odnoszący się do promocji IPEX. 

 

Ten cel priorytetowy zawiera dwa komponenty: 

 

1. Zwiększenie użyteczności, wykorzystania i jakości IPEX poprzez rozwijanie narzędzi 

edukacyjnych i promocyjnych. 

 

2. Zwiększanie wykorzystania i widoczności IPEX. 

 

Korespondenci odgrywają istotną rolę w tym procesie; jednak zostaną zidentyfikowane dodatkowe 

podmioty i narzędzia, a ich wykorzystanie zostanie zwiększone. Rozwijanie promocji powinno 

uwzględniać postanowienia sekcji 3.6 Strategii cyfrowej IPEX odnoszącej się do relacji z innymi 

podmiotami uczestniczącymi w wymianie informacji w UE. 

 

Harmonogram dla „Rozwijania promocji IPEX” 
Grupa robocza przedłoży swoją propozycję planu działania podczas pierwszego półrocza 2018. Plan 

działania ma zawierać harmonogram wdrażania środków i działań. 

 

3) Cel priorytetowy nr 3: Usprawnienie systemu cyfrowego IPEX 
 

System cyfrowy IPEX jest wielofunkcyjną platformą, która obejmuje bazę danych oficjalnych 

dokumentów UE, jak również dokumentów publikowanych przez parlamenty narodowe. Zawiera 

również kalendarz działań w ramach współpracy międzyparlamentarnej. Ponadto strona IPEX jest 

gospodarzem dla stron internetowych różnych konferencji międzyparlamentarnych, co stanowi jedyny 

punkt z informacjami na temat tych konferencji. 

 

Niniejszy cel priorytetowy koncentruje się na poprawie jakości informacji i usług zapewnianych przez 

system cyfrowy IPEX – w szczególności na użyteczności, dostępnych funkcjach i elektronicznej 

wymianie informacji, jak zostało to określone w Strategii cyfrowej IPEX. Udoskonalanie strony 

internetowej powinno w pełni uwzględniać postanowienia sekcji 3.6 Strategii cyfrowej IPEX odnoszącej 

się do relacji z innymi podmiotami uczestniczącymi w wymianie informacji w UE3. 

 

Harmonogram dla „Usprawnienia systemu cyfrowego IPEX” 
Grupa robocza przedłoży swoją propozycję planu działania podczas pierwszego półrocza 2019. Plan 

działania ma zawierać harmonogram, jak również szacunkowe koszty, wdrażania środków i działań. 

  

                                                           
3 Strona internetowa IPEX zostało poddana znaczącym zmianom od momentu jej utworzenia. Od początku przy 
wprowadzaniu zmian przyjęto podejście „odgórne” (top down), w którym grupy robocze, tworzone przez Grupę 
Sterującą IPEX a potem Radę IPEX, przedstawiały propozycje zmian strony. Patrz: Raport końcowy grupy roboczej 
ds. usprawnienia strony IPEX, 15.09.2015 oraz Konferencja użytkowników IPEX 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc550caa5880150cc7f46af00d8.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc550caa5880150cc7f46af00d8.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/calendarEventDetail.do?calendarEventId=082dbcc549d307650149e254560c0e0c


Załącznik nr 1: Grupy robocze 

Grupa robocza Przewodniczący Członkowie Mandat 

wzmacnianie sieci IPEX parlament duński 1. parlament austriacki  
2. estoński Riigikogu  
3. luksemburska Izba 

Deputowanych 
4. belgijski Senat 
5. rumuńska Izba 

Deputowanych i Senat 
6. niderlandzkie Stany 

Generalne 

określony w pkt III.1 
Programu prac 

rozwijanie promocji 
IPEX 

niemiecki 
Bundestag 

1. polski Senat 
2. Parlament Europejski 
3. grecka Izba Deputowanych 
4. włoska Izba Deputowanych 

określony w pkt III.2 
Programu prac 

usprawnienie systemu 
cyfrowego IPEX 

Parlament 
Europejski 

1. polski Sejm 
2. Rada Narodowa Republiki 

Słowackiej 
3. włoski Senat 
4. Riksdag (Szwecja) 
5. Izba Deputowanych 

(Luksemburg) 

określony w pkt III.3 
Programu prac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2: Wzory do przygotowania planów działań 
 

 

1. Wzmacnianie sieci IPEX 

Działanie Kryteria oceny Zależności Termin wdrożenia 

    

    

    

    

 

 

 

2. Rozwijanie promocji IPEX 

Działanie Kryteria oceny Zależności Termin wdrożenia 

    

    

    

    

 

 

 

3. Usprawnienie systemu IPEX 

Działanie Kryteria oceny Zależności Termin wdrożenia 

    

    

    

    

 


