Odpowiedzialne Państwo
Od roku 2014 Fundacja intensywnie rozwija program Odpowiedzialne Państwo, w oparciu o
doświadczenia czeskiego zespołu Responsible State, który prowadzi obecnie kampanię
antykorupcyjną pod nazwą Rekonstrukcja Państwa (w ramach której w ostatnim miesiącu udało się
w Czechach przygotować, a następnie uchwalić ustawę o centralnym rejestrze umów). Polski zespół
zajmuje się regulacjami antykorupcyjnymi oraz dotyczącymi transparentności życia publicznego.
Obecnie, korzystając ze środków Komisji Europejskiej (DG HOME) przy współpracy z czeskim
oddziałem Fundacji, a także partnerem słowackim, Fundacja przygotowuje komparatystyczną
analizę legislacji dot. finansowania partii politycznych (ze szczególnym uwzględnieniem organów
sprawujących nadzór nad prawidłowością ich finansowania; w ramach tych działań w 2015 r.
Fundacja opublikowała dwa raporty: Kontrola financování stran. Porovnání dohledových institucí ve
vybraných evropských státech oraz The Funding and Oversight of Political Parties and Election
Campaigns in East Central Europe), służby cywilnej i politycznych nominacji w jej ramach, dostępu do
informacji publicznej w zakresie ogólnokrajowych rejestrów obejmujących zamówienia publiczne,
oraz transparentności procesu legislacyjnego i dostępu online do jego etapów oraz regulacji
lobbingu.
W pierwszej połowie 2014 r. - w ramach tego samego partnerstwa oraz przy wykorzystaniu
środków z DG HOME - Fundacja Frank Bold przygotowała raport pt. Sposób doboru i kwalifikacji rad
nadzorczych i zarządów oraz ocena ich pracy jako element nadzoru właścicielskiego w podmiotach z
udziałem Skarbu Państwa, będący jednym z efektów projektu realizowanego w Polsce, Czechach i
na Słowacji, a dotyczącego funkcjonowania w tych krajach podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.
Fundacja podejmuje również działania m. in. w ramach koalicji ALTER-EU, Koalicji CSR Watch, a
także Koalicji na rzecz Otwartego Rządu.

Od stycznia 2016 roku, Fundacja, dzięki wsparciu Open Society Initiative for Europe Fund i we
współpracy z ALTER-EU, prowadzi działania rzecznicze na rzecz zwiększenia transparentności
działalności lobbingowej w Unii Europejskiej i Polsce, w tym znowelizowania ustawy o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa;

Angażujemy się także w działania związane z bieżącymi wydarzeniami politycznymi - Fundacja
bierze aktywny udział w monitorowaniu procesu legislacyjnego, w szczególności dot. Trybunału
Konstytucyjnego, służby cywilnej, zamówień publicznych, uprawnień służb oraz ustroju i
kompetnecji prokuratury.

