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Prawo nie może być tworzone ponad
głowami obywateli, jak miało to miejsce
przy okazji negocjacji ACTA.
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Zabiegam o:
 rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 podnoszenie jakości legislacji,
 dostęp do informacji publicznej ze
szczególnym akcentem na dostęp do
orzecznictwa sądowego.
 dostęp do informacji na temat procesu
legislacyjnego oraz finansów
publicznych,
 zwiększenie partycypacji obywatelskiej
w procesie stanowienia prawa,
 zwiększenie społecznej kontroli nad
wydatkami publicznymi.
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„Postanowiłem ubiegać
się o mandat senatora,
ponieważ drogowskaz
powinien iść drogą, którą
sam wskazuje”
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Informacja na temat finansów publicznych jest „kluczem” do demokracji.
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Piotr Waglowski jest Członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Administracji
i Cyfryzacji, felietonistą miesięcznika "IT w Administracji", miesięcznika "Gazeta
Bankowa" i tygodnika "Wprost". Pełnił funkcję Członka Zarządu ISOC Polska
i Członka Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Był również członkiem
Zespołu ds. otwartych danych i zasobów przy Komitecie
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Doradcą
społecznym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds.
funkcjonowania rynku mediów w szczególności w zakresie
neutralności sieci. W latach 2009-2014 pełnił funkcję
Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna
Polska, w tym czasie był również Członkiem Rady
Programowej Fundacji Panoptykon.
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