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ELEKTRONICZNA REPUBLIKA 
Udział obywateli w życiu publicznym za pośrednictwem narzędzi ICT [1] 

 

Rafał Olszowski 

Instytut Aurea Libertas  

 

Rozwój technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ICT), a w szczególności Internetu 
obserwowany od początku lat 90. XX wieku znacząco zwiększył zainteresowanie podmiotów 
politycznych tymi środkami, a równocześnie stworzył techniczną możliwość obywatelskiej 
partycypacji politycznej na niespotykaną wcześniej skalę. Spróbujmy zatem nakreślić obszar 
badawczy, w którym zaistnieć może model społeczno-polityczny roboczo określany mianem 
„elektronicznej republiki”: model bezpośredniej partycypacji obywatelskiej w życiu 
publicznym z wykorzystaniem Internetu. 

Zauważamy, że wykorzystanie ICT i Internetu w polityce przynosi m.in. następujące skutki: 

- Oszczędności finansowe wynikające z przeniesienia realizacji części procesów 
administracyjnych do sieci teleinformatycznych; 

- Usprawnienie pracy administracji publicznej przez współdzielenie zasobów technicznych 
i informacyjnych (w tym serwerów i baz danych), odejście od zarządzania 
„dokumentami” i dążenie do zarządzania bazami danych i informacjami, które powinny 
być współdzielone i prezentowane w sposób możliwie użyteczny dla ich użytkownika – 
m.in. jako „otwarte dane”; 

- Transformacja administracji publicznej w ten sposób, aby stała się ona ukierunkowana na 
obywatela ("citizen centric") [2]; 

- Szczególnie interesująca dla nas w kontekście niniejszego artykułu: transformacja „sfery 
pozarządowej” – przestrzeni działalności publicznej obywateli. 

Internet stał się wielopoziomową platformą dyskursu politycznego eliminującego 
dotychczasową jednostronność i asymetrię relacji nadawca (aktor polityczny) – odbiorca 
(obywatel), utrwalaną przez media tradycyjne i dawną praktykę polityczną. Analizując 
przestrzeń realizacji „Elektronicznej republiki” korzystamy z wypracowanych wcześniej 
definicji sfery publicznej. Zgodnie z myślą J. Habermasa i J. Rawlsa sferę tę definiujemy jako 
miejsce deliberacji aktorów politycznych i społecznych, gdzie zachodzą obustronne interakcje 
pomiędzy tymi, którzy rządzą i tymi, którzy są rządzeni, przy założeniu że granice pomiędzy 
tym co publiczne i tym co niepubliczne stają się nieostre. Demokracja przedstawicielska 
w postaci takiej, jaka wykształciła się w XIX i XX w., rezygnując z pewnego zakresu 
bezpośredniości i otwartości deliberacji była próbą odpowiedzi na istniejące wówczas 
niedostatki techniczne. Współcześnie jednak, z uwagi na rozpowszechnienie Internetu 
i technologii ICT, w dużym stopniu zmieniły się metody komunikacji, a tym samym otworzyły 
się nowe możliwości dla aktywności obywatelskiej. 
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Trzeba podkreślić, że interesująca nas przestrzeń badawcza łączy wiele dziedzin wiedzy: 
nauki polityczne, nauki o mediach, telekomunikację, informatykę, socjologię (szczególnie 
socjologię Internetu i badania nad zbiorową inteligencją w sieciach Web 2.0), a nawet 
matematyczne metody modelowania procesu decyzyjnego. W użyciu pozostaje wiele 
zbliżonych do siebie terminów opisujących badane zjawiska, m.in.  e-GOVERNANCE 2.0 
(elektroniczne rządzenie 2.0 – zatem realizacja procesów politycznych z wykorzystaniem 
narzędzi Web 2.0); elektroniczna partycypacja, elektroniczna demokracja (łącząca 
technologie IT z podejściem właściwym dla demokracji deliberatywnej), współrządzenie 
(collaborative governance), crowdsourcing w sferze publicznej. Wielu badaczy stosuje 
również swoje własne terminy, m.in. “Social Media Based Government” (zaproponowany 
przez G.F. Khana [3]) lub “Digital Political Participation” (proponowany przez autorów 
hiszpańskich – De Marco, Antino, Morales [4]). 

Pomimo tego, że w sferze publicznej pojawia się szereg zjawisk modyfikujących relacje 
zachodzące pomiędzy obywatelem a państwem, zjawiska te badane były dotąd głównie od 
strony technicznej lub czysto socjologicznej, a nie politycznej. Badanie procesów 
elektronicznej partycypacji i zbiorowego podejmowania decyzji za pośrednictwem Internetu 
jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed naukami politycznymi, 
a szczególnie przed naukami o polityce publicznej (z ang. „policy making” – praktyczne 
metody realizacji zadań publicznych). Według Jerzego Woźnickiego w ramach polityk 
publicznych szczególnie ważne jest badanie “udziału społeczeństwa w procesach 
decyzyjnych” oraz wypracowanie “technik równoważenia interesów, wymiany doświadczeń 
i poszukiwania najlepszych rozwiązań”, a także “badanie procesów podejmowania decyzji, 
łącznie z analizą ich kulturowego i społecznego kontekstu” oraz projektowanie modeli 
i scenariuszy współpracy administracji publicznej z podmiotami niepublicznymi w ramach 
procesów decyzyjnych [5]. 

Pojęciem socjologicznym, do którego odnosimy się badając aktywność wirtualnych 
zbiorowości, jest zbiorowa (kolektywna) inteligencja realizowana na różne sposoby w sieci 
Internet. Pojęcie Collective Intelligence (CI) upowszechniło się w połowie lat 
osiemdziesiątych XX w i było rozwijane głównie przez socjologa Pierre’a Levy’ego [6]. 
“Pojęcie inteligencji zbiorowej jest obecnie ściśle związane z rozwojem Web 2.0, definiowanej 
jako metoda projektowania i budowania rozwiązań technologicznych nastawionych na 
korzystanie z kolektywnej inteligencji, wykorzystujących współpracę między użytkownikami 
do wytworzenia „wartości dodanej”, opartej na zbiorowej pracy i wspólnym działaniu” [7]. 
Najbardziej znane przykłady ze sfery prywatnej to m.in. Wikipedia, Linux, bardzo modnym 
pojęciem opisującym to zjawisko jest obecnie crowdsourcing – o czym dalej. Wśród obecnie 
stosowanych sposobów badania CI wyróżnia się CIDA - Collective Intelligencje Deliberation 
Analytics. Metoda ta w następujący sposób obrazuje model kolektywnej inteligencji: 
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Rysunek 1. Model kolektywnej inteligencji [8] 

 

 

 

 
Rys. 2. Zobrazowana za pomocą aplikacji DebateGrapgh debata wykorzystująca założenia CIDA w celu 

wykorzystania zbiorowej inteligencji. 

 



 6 

 
Rysunek 3. Wykorzystanie aplikacji Consider.it do prowadzenia debaty skoncentrowanej na argumentach 

„za” i „przeciw”. 

 

Widoczne w ostatnich latach zmiany technologiczne i społeczne definiują na nowo samo 
pojęcie “government” (rząd, państwo): zmienia ono swoją podstawową funkcję, 
z autorytatywnego ośrodka rozwiązywania problemów (“problem solver”) staje się arbitrem 
zapraszającym partnerów społecznych do wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań 
(“solution enabler”). W realizacji zadań publicznych państwo staje się nie jedynym, ale 
jednym z wielu graczy, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie infrastruktury 
i umożliwienie działania pozarządowym podmiotom prywatnym, takim jak: indywidualni 
obywatele, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa. Wszystkie te podmioty zyskują 
zatem możliwość, aby w aktywny sposób proponować nowe rozwiązania i przejmować 
niektóre obowiązki państwa, korzystając ze znacznie większej niż dotychczas ilości danych, 
w tym upublicznionych danych publicznych (“open government data”). Najważniejsze 
technologiczne i społeczne „czynniki zmiany” oraz obserwowane w globalnym 
społeczeństwie trendy kształtujące nasze wyobrażenie o państwie przyszłość zostały 
prezentowane m.in. w raporcie OECD, “Rethinking e-Government Services”, w raporcie “GOV 
2020” (Deloitte University Press), oraz w pracach licznych badaczy [9]. 

Obserwowana zmiana relacji pomiędzy państwem a obywatelem skłania nas do ponownego 
przyswojenia tradycji republikańskiej, a szczególnie jej elementów podkreślających nadrzędną 
(wobec państwa) rolę aktywnego obywatela w kształtowaniu ładu politycznego. Ustalenia 
współczesnych badaczy, takich jak J.G.A. Pocock [10] oraz Q. Skinner [11] pozwalają przyjąć, 
że republika jest ustrojem obywatelskim, opartym na zasadzie wolności (rozumianej jako 
niepodleganie cudzej lub arbitralnej woli), który wymaga ze strony samych obywateli 
szczególnej odpowiedzialności za sprawy publiczne, realizując model aktywnego, 
świadomego swych praw i obowiązków oraz odpowiedzialnego obywatelstwa, 
przejawiającego się zwłaszcza w aktywności prawodawczej. Sfera, w której dostrzegamy 
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szczególną potrzebę prowadzenia badań to zatem kategoria obywatelstwa realizowana 
z wykorzystaniem Internetu, oraz wpływ technologii ICT na transformację systemów 
politycznych. Zakładamy, że możliwości techniczne, jakie pojawiły się w związku 
z rozpowszechnieniem narzędzi e-governance przekształcają sferę publiczną i relacje 
pomiędzy państwem i obywatelem w ten sposób, że dochodzi do strukturalnej transformacji 
systemu politycznego, ale przede wszystkim do redefiniowania roli obywatela w państwie 
i wzmocnienia cech aktywnie partycypującego, współtworzącego państwo uczestnika 
procesów decyzyjnych. Mamy przy tym jednak świadomość, że wątpliwości i problemy 
widoczne są gołym okiem: zaangażowane obywatelstwo bywa w Internecie wypierane przez 
obywatelstwo okazjonalne, epizodyczne, zorientowane nie na dobro wspólne, lecz 
autoprezentację i wspólną zabawę [12]. 

Termin e-Participation (elektroniczna partycypacja) – rozumiany jako udział obywateli 
w rządzeniu, stosowany jest od roku 2014 w najważniejszym cyklicznym raporcie dotyczącym 
tematyki elektronicznej administracji United Nations e-Government Survey.  Państwa, które 
osiągnęły najlepsze pozycje w tym rankingu to: Holandia, Korea Pd, Urugwaj, Francja, 
Japonia, Wielka Brytania, Australia, Chile, Stany Zjednoczone i Singapur.  Jako części 
składowe wskaźnika E-partycypacji wzięto pod uwagę takie wskaźniki jak: Elektroniczny 
przepływ informacji, Elektroniczne konsultacje, Elektroniczne podejmowanie decyzji. 

 

 

Rysunek 4. UN E-Government Survey 2014 [13] 

 

E-partycypacja jest zarówno jednym z elementów strategii państwowych 
i międzynarodowych [14], jak i licznych inicjatyw realizowanych w wielu krajach. Wśród nich 
warto wymienić takie projekty, jak brytyjska aplikacja internetowa Budget Simulator, 
pozwalająca mieszkańcom społeczności lokalnych na zgłaszanie alternatywnych, 
kompleksowych propozycji zmian w budżecie rocznym, a także wykorzystująca podobny 
mechanizm aplikacja Pathways 2050, umożliwiająca zgłaszanie propozycji sposobu redukcji 
emisji dwutlenku węgla. Inne warte wymienienia inicjatywy to wywodzący się z Kenii projekt 
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Ushahidi, a także popularny na Wyspach Brytyjskich serwis FixMyStreet, umożliwiający 
obywatelom monitoring infrastruktury miejskiej i szybkie zgłaszanie usterek. 

  

 
Rysunek 4. Budget Simulator – aplikacja pozwalająca obywatelom na zgłaszanie postulatów modyfikacji 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

  

Wykorzystanie zbiorowej inteligencji do rozwiązywania problemów społecznych to również 
jeden z ważniejszych celów międzynarodowych programów badawczych. W ramach 
7 Programu Ramowego (7th Framework Programme) oraz będącego jego kontynuacją 
programu Horizon 2020 prowadzi się zaawansowane badania dot. wykorzystania kolektywnej 
inteligencji w sferze publicznej  (priorytet Collective Awareness Platforms, w skrócie CAPS). 
Szczególnie interesujący jest projekt CATALYST, w ramach którego powstaje dostępne na 
zasadzie otwartych licencji oprogramowanie umożliwiające usystematyzowaną dyskusję oraz 
mapujące procesy decyzyjne [15]. 

Warto tu wymienić również wywodzącą się z USA inicjatywę Open Government. Jej 
pierwotnym założeniem było przekształcenie amerykańskiej administracji, w celu zwiększenia 
poziomu przejrzystości, partycypacji i współpracy z obywatelami. Inicjatywa ta zyskała 
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wymiar międzynarodowy: decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ uchwalona 
została Deklaracja na rzecz Otwartych Rządów (Open Government Declaration) i utworzono 
międzypaństwową organizację Open Government Partnership. Spośród realizowanych pod 
jej egidą projektów szczególne znaczenie zyskało upowszechnienie praktyki otwierania 
danych publicznych („open government data”): dane zbierane przez instytucje publiczne, 
jeśli tylko nie naruszają prywatności, powinny być dla wszystkich zainteresowanych 
powszechnie i łatwo dostępne w formatach umożliwiających ich przetwarzanie przez 
zewnętrzne aplikacje informatyczne. W tym celu w USA powstał portal DATA.GOV, w ramach 
którego znajduje się ponad 138 tys. zbiorów danych udostępnionych przez amerykańskie 
instytucje publiczne.  Dane te są wykorzystane przez ponad 350 opracowanych przez 
obywateli aplikacji internetowych i ponad 150 aplikacji mobilnych. Zgodnie 
z rozporządzeniem prezydenckim Open Data Policy każda federalna agencja rządowa USA 
jest zobligowana do aktywnego użytkowania serwisu przez stałą publikację baz danych 
w otwartych formatach, umożliwiających przetwarzanie maszynowe. Zachęcane są do tego 
również władze lokalne.   

 

 
Rys. 5. Katalog tematyczny portalu DATA.GOV. 

 

W ramach Open Government realizowany jest również cały szereg projektów 
umożliwiających obywatelom wyrażanie opinii o sprawach publicznych. Wśród nich warto 
wymienić: serwis umożliwiający tworzenie i podpisywanie petycji -  We the People, a także 
Regulations.gov, gdzie obywatele mogą zapoznać się z regulacjami, nad którymi aktualnie 
pracują agencje rządowe oraz na bieżąco przesyłać do nich swoje propozycje i uwagi. Serwis 
udostępnia również API pozwalające na prezentowanie danych w innych serwisach. 
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Rys. 6. Serwis Regulations.gov. 

 

Do realizacji zadań publicznych wykorzystuje się również wywodzącą się ze sfery prywatnej 
metodę pracy określaną jako CROWDSOURCING. Rozumiemy przez to realizowaną 
z wykorzystaniem Internetu zorganizowaną, zbiorową pracę i poszukiwanie innowacyjnych 
rozwiązań, gdzie współpraca między poszczególnymi osobami prowadzi do wytworzenia 
„wartości dodanej” [16]. Niezwykle interesujący projekt wykorzystujący crowdsourcing jako 
metodę współtworzenia przez obywateli rozwiązań prawnych zrealizowany został w 2013 r. 
Finlandii. Celem projektu było wypracowanie nowej ustawy, regulującej ruch pojazdów poza 
wytyczonymi drogami (off-road traffic), co jest szczególnie ważne w mniej zaludnionych 
obszarach tego kraju w miesiącach zimowych.  Nowa ustawa miała za zadanie uwzględnić 
zarówno racje kierowców, jak i właścicieli terenu, po którym kierowcy się poruszają, a także 
miłośników przyrody. Proces podzielono na kilka faz: mapowania problemów, zgłaszania 
propozycji rozwiązań i deliberacji problemowej, ewaluacji zgłoszonych rozwiązań 
(prowadzonej zarówno przez ekspertów, jak i przez użytkowników systemu, 
z uwzględnieniem mechanizmów zapobiegających lobbowaniu) a wreszcie fazę tworzenia 
prawa. Wynikiem tych prac był projekt ustawy skierowany do prac parlamentu. Bardziej 
jeszcze znanym przedsięwzięciem była inicjatywa, dzięki której powstał nowy projekt 
konstytucji Islandii. Grupa ok. 950 osób stworzyła zestaw propozycji i postulatów, które 
powinny zostać uwzględnione w nowej konstytucji. Na tej podstawie projektem zajęła się 25-
osobowa grupa ekspertów. Kiedy szkic był już gotowy, umieszczono go na stronie 
internetowej. Tam oceniać go mogli i analizować wszyscy obywatele [17]. 
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Zaprezentowane powyżej inicjatywy realizowane przez instytucje państwowe to jednak nie 
wszystko; zastosowanie nowoczesnych technologii w procesach partycypacyjnych jest 
propozycją (zarówno polityczną jak i technologiczną) wielu pozarządowych użytkowników 
Internetu i oddolnych ruchów politycznych. To właśnie w sferze pozarządowej powstają 
najbardziej śmiałe projekty zmierzające do radykalnego przekształcenia debaty publicznej 
i sposobu podejmowania decyzji. Wśród nich warto wymienić Partię Piratów i jej 
oprogramowanie Liquid Feedback, umożliwiające zarówno głosowanie bezpośrednie, jak 
i delegowanie głosów w poszczególnych dziedzinach innym osobom, i proponująca podobną 
aplikację DemocracyOS argentyńska formacja polityczna Partido de la Red. Projekty te 
wykorzystują model głosowania delegowanego, gdzie głosy mogą być przekazywane 
pomiędzy ludźmi, co umożliwia tworzenie bloków wpływu. Z kolei wywodząca się z Australii 
aplikacja Loomio reprezentuje obecnie inne, deliberatywne podejście do zbiorowego 
podejmowania decyzji, którego sednem są  negocjacje, poszukiwanie kompromisu 
i budowanie konsensusu. Loomio to inicjatywa pozarządowa wyrosła wokół 
antysystemowych ruchów protestu, mająca na celu umożliwienie pełniejszej niż dotąd 
partycypacji obywateli w decyzjach politycznych. Nazwa „Loomio” jest tworem słownym 
wykorzystującym angielskie pojęcie „loom” oznaczające w tym przypadku pracę zakładu 
tkackiego. W rozumieniu twórców tej inicjatywy chodzi o „tkanie” materii społecznej poprzez 
podejmowanie decyzji uwzględniających wiele głosów w dyskusji i wiele punktów widzenia. 
Loomio jest próbą praktycznej realizacji założenia „collaborative decision making” 
(„kolektywne/wspólne podejmowanie decyzji”) jako sposobu zarządzania organizacją, 
wprowadzanego w ostatnich latach m.in. w bankowości[18]. Ponadto wpisuje się w założenia 
„collaborative governance” (pol. „współrządzenie”, „kolektywne zarządzanie”), gdzie do 
podjęcia decyzji politycznej zaprasza się interesariuszy (stakeholders) z różnych grup 
zaangażowanych w dany problem, którzy poprzez dyskusję, uzasadnianie swojego zdania, 
wzajemne opiniowanie i udział w głosowaniach tworzą środowisko umożliwiające 
wypracowanie decyzji uwzględniających w możliwym do realizacji stopniu wszystkie 
przedstawione stanowiska[19]. 
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Rysunek 7. Głosowanie w aplikacji Loomio za pośrednictwem urządzenia mobilnego. 

 

Podsumujmy zatem cele badawcze, jakie stawiamy przed sobą podejmując zagadnienia 
z obszaru „elektronicznej republiki”. Po pierwsze, poszukujemy punktów zbieżnych 
pomiędzy modelem aktywności obywatelskiej realizowanym w duchu republikańskim (w 
którym obywatel aktywnie i bezpośrednio współtworzy prawo i instytucje, w inny sposób niż 
w systemie przedstawicielskim) oraz współczesnymi inicjatywami realizowanymi 
w Internecie. Zakładamy, że oba te modele (polityczny – republikański oraz społeczny - 
związany z aktywnością online) wykazują wysoką kompatybilność. Zadajemy zatem pytanie 
o jakość partycypacji obywatelskiej realizowanej z wykorzystaniem w Internetu z punktu 
widzenia zasad republikańskich, rozważając kiedy i w jakich warunkach obywatel może 
podejmować odpowiedzialne decyzje publiczne i na jakich zasadach miałby posiadać on 
dostęp do procesu decyzyjnego? 

Aby odpowiedzieć na to pytanie monitorujemy i badamy współczesne, istniejące na styku e-
Governance - Web 2.0 trendy, zjawiska, inicjatywy i wdrożenia. Bierzemy pod uwagę zarówno 
projekty realizowane przez instytucje publiczne, jak i oddolne inicjatywy obywatelskie, w tym 
sieci społecznościowe realizujące paradygmat zbiorowej inteligencji. Staramy się ocenić 
wpływ ICT na zwiększenie zaangażowania obywateli w realizację polityk publicznych 
i odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakich warunkach wykorzystanie Internetu do prowadzenia 
debaty publicznej sprzyja zwiększeniu wykorzystania kapitału wiedzy społeczeństw. 
Stawiamy pytanie w jaki sposób wytworzenie wspólnej przestrzeni deliberacji (a więc swego 
rodzaju elektronicznej agory) wpływa na zwiększenie poczucia sprawstwa 
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i współodpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz jak przekłada się na poziom 
satysfakcji i utożsamianie się obywateli z podejmowanymi decyzjami. Celem tych działań 
powinna być budowa systematycznego modelu oceny wpływu zastosowania Internetu na 
charakter decyzji publicznych. 

Dalekosiężnym celem powinna być wynikająca z przeprowadzonych analiz propozycja 
nowego modelu społeczno-politycznego. Wielowymiarowy model elektronicznej republiki 
powinien zostać przygotowany pod kątem teoretycznym oraz funkcjonalnym. W tym celu, 
oprócz analiz teoretycznych  nastąpić powinna próba matematycznego modelowania 
procesów decyzyjnych realizowanych z wykorzystaniem Internetu, przygotowanie 
scenariuszy funkcjonalno-decyzyjnych prowadzących do identyfikacji zmiennych krytycznych 
dla procesów podejmowania ww. decyzji, a wreszcie symulacja tych procesów oraz badania 
z grupami roboczymi w ramach “laboratorium e-Republiki”, które planujemy utworzyć. Prace 
te pozwolą na przygotowanie gruntu pod zmiany instytucjonalne i ustrojowe, które mogłyby 
realizować w przyszłości republikański model zbiorowego podejmowania decyzji 
politycznych z wykorzystaniem ICT  oraz scenariuszy jego implementacji. 

 

 

 
[1] Punktem wyjścia dla rozważań przedstawionych w niniejszym tekście były prowadzone w ramach 
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i wielostopniowe głosowania delegowane - Partido de la Red - aplikacje DemocracyOS, Partia Piratów 
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[2] Wstęp do: "Public Sector Transformation Through E-government: Experiences from Europe and North 
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[3] G.F.Khan “Social Media-based Government Explained: Utilization Model, Implementation Scenarios, and 
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[6] E.Loukis “Evaluating eParticipation Projects and Lessons Learnt",  [w:] Empowering Open and 
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[7] D.Kaznowski, Social media – społeczne wymiary internetu, [w:] E-marketing, Wydawnictwo Naukowe 
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International Workshop on Discourse-Centric Learning Analytics, LAK14: 4th International Conference on 
Learning Analytics & Knowledge:http://dcla14.wordpress.com (28.04.2014) 
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[14] M.in. Digital Government Strategy dla USA, Development Program for Estonian Information Society 
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deklaracja Zgromadzenia Ogólnego ONZ na rzecz Otwartych Rządów 

 [15] Więcej informacji na ten temat: http://catalyst-fp7.eu/. 

[16] Wiele przedsiębiorstw prowadzi w ten sposób projekty ukierunkowane na poszukiwanie innowacji 
i nieszablonowych rozwiązań, a także zbiera opinii o swoich produktach. Jednym z najbardziej znanych 
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CROWDSOURCING PRAWA 
Nowoczesne metody w tradycyjnych instytucjach demokracji bezpośredniej 

  

Izabela Szeląg 

Instytut Aurea Libertas 

 

Crowdsourcing to pojęcie funkcjonujące w szeroko rozumianym obszarze Web 2.0. Wywodzi 
się ono ze sfery prywatnej, a jego pierwotne zastosowanie dotyczyło komercyjnych 
zastosowań. W największym skrócie zagadnienie to można opisać jako metodę 
zorganizowanej, zbiorowej pracy ludzi skoncentrowaną na definiowaniu problemów, 
poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań oraz tworzeniu treści. Termin crowdsourcing został 
zdefiniowany i po raz pierwszy użyty przez dziennikarza magazynu Wired Jeffa Howe’a 
w artykule „Rise of Crowdsourcing” z 2006 r.[1] 

Jak już wspomniano, metoda współpracy określana mianem crowdsourcingu, jak dotąd 
znalazła swoje szerokie zastosowanie w sektorze prywatnym. Wiele przedsiębiorstw, opiera 
swoje działania w zakresie rozpoznania rynku, określania potrzeb, czy ustalania docelowej 
grupy odbiorców swoich produktów i usług na metodach współpracy ukierunkowanych na 
poszukiwanie innowacji i nieszablonowych rozwiązań, do których niewątpliwie zaliczyć 
można crowdsourcing i towarzyszące mu mechanizmy tzw. kolektywnej inteligencji. Dzięki 
wykorzystaniu Internetu użytkownicy - potencjalni odbiorcy produktów i usług, mają 
możliwość aktywnego udziału w działaniach, dotąd zarezerwowanych dla wąskiej grupy 
specjalistów. Jako przykład przywołać można działania firmy Dell, czy projekt realizowany 
przez IBM, o nazwie „Innovation Jam”, gdzie ponad 150 tysięcy użytkowników ze 104 krajów 
przedstawiło ponad 46 tysięcy pomysłów[2]. 

Inicjatywy wykorzystujące crowdsourcing coraz częściej wykorzystywane są także na gruncie 
społecznym i publicznym.  Najbardziej znanym przykładem społecznych inicjatyw tego typy 
jest oczywiście Wikipedia - internetowa encyklopedia redagowana przez społeczność 
użytkowników Internetu, czyli, nawiązując do treści „wikihasła” - Wolna encyklopedia, którą 
każdy może redagować[3] . Rozwiązania bazujące na kolektywnej inteligencji ostatnimi czasy, 
zaczynamy także obserwować w obszarze działalności publicznej, gdzie obywatele włączają 
się w działania poszczególnych instytucji, a nawet w podejmowanie kluczowych decyzji 
(„policy making”). 

Czym zatem jest crowdsourcing prawa? To, jak sama nazwa wskazuje włączanie 
„klasycznych” metod crowdsoursingowych w proces tworzenia prawa. To przykład 
wykorzystania modelów współpracy dotychczas stosowanych głównie w biznesie 
i działaniach społecznych w realizacji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. 

Dostrzeganie w crowdsourcingu metody dialogu społecznego, czy nawet więcej, jednej 
z  form demokracji bezpośredniej, stanowi niewątpliwie pewnego rodzaju nowość. Niemniej 
jednak istnieją przykłady wdrożeń tego typu inicjatyw. A ich pogłębiona analiza daje 
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możliwość oceny efektywności metody. By jednak uchronić się przed nadmierną 
instrumentalizacją samej inicjatywy i zamknięcia jej w schemat funkcjonalny, sprowadzony do 
opisów zasad, funkcji i roli uczestników, warto przyjrzeć się kontekstowi społecznemu – czyli 
temu jak crowdsourcing prawa koresponduje z potrzebami społecznymi w zakresie 
partycypacji obywatelskiej oraz jak nowoczesne technologie mogą być wykorzystywane 
w procesach rozwijania postaw obywatelskich. 

  

Crowdsourcing i nowoczesne technologie a partycypacja obywatelska 

Włączanie obywateli we współdecydowanie o sprawach publicznych jest ciekawą i zdaje się 
trafną odpowiedzią na aktualnie obserwowane oczekiwania społeczne w zakresie 
partycypacji obywatelskiej. Szczególne znaczenie odgrywa ono w kontekście postulatu 
o udziale obywateli we współdecydowaniu o sprawach publicznych. Uzasadnienie dla 
mechanizmu można dwojako interpretować. Z jednej strony to potrzeba obywateli 
w zakresie wytwarzania takich form partycypacji, które potwierdzałyby efektywność działań 
i poczucie sprawstwa ich uczestników. Z drugiej zaś strony, to modelowy przykład 
wykorzystania tzw. zbiorowej inteligencji (wiedzy i doświadczenia społecznego) 
w wypracowywaniu konkretnych rozwiązań wspólnie identyfikowanych problemów. 

Systemowe deficyty, za sprawą których partycypacja obywatelska staje się jeśli nie 
niemożliwa, to znacznie utrudniona, to przede wszystkim brak otwartego systemu 
współdecydowania o sprawach publicznych przez obywateli. Instytucje, wokół których 
budowany jest polski standard demokracji, pozostawia w tym względzie wiele do życzenia. 
Z jednej strony widzimy niewydolność instytucji demokratycznych, z drugiej zaś niechęć 
przedstawicieli władz publicznych do otwarcia się na współpracę z instytucjami 
pozarządowymi, czy obywatelami sensu stricto.  Diagnozę uwarunkowań systemowych, 
będących przyczyną niskiego zaangażowania obywateli oraz braku poczucia wpływu na 
sprawy publiczne sprowadzić można do stwierdzenia o niskiej kompatybilności obecnych 
rozwiązań instytucjonalnych i istniejących potrzeb społecznych, gdzie obywatele nie 
deklarują ani zaufania do władzy, ani poczucia wpływu na sprawy publiczne. Konieczne zatem 
wydaje się uruchomienie takich mechanizmów, dzięki którym obywatele będą w stanie 
realnie wpływać na sprawy publiczne - mechanizmów, które wprost pozwolą na przełamanie 
barier i dystansu oraz uwolnienie potencjału polskiego społeczeństwa. 

W wyniku aktualnie obserwowanych trendów i przemian społecznych oraz politycznych rząd 
i państwo zmieniają swoją podstawową funkcję, z autorytatywnego ośrodka rozwiązywania 
problemów (PROBLEM SOLVER) stają się arbitrem zapraszającym partnerów społecznych do 
wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań (SOLUTION ENABLER) [4]. W realizacji zadań 
publicznych państwo staje się nie jedynym, ale jednym z wielu graczy, którego podstawowym 
zadaniem jest zapewnienie infrastruktury i umożliwienie działania pozarządowym 
podmiotom prywatnym, takim jak: organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa komercyjne, 
przedsiębiorstwa społeczne oraz indywidualni obywatele. Wszystkie te podmioty mają 
w aktywny sposób proponować nowe rozwiązania i przejmować niektóre obowiązki państwa 
w takich obszarach jak planowanie przestrzeni, bezpieczeństwo, służba zdrowia, edukacja. 
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Inną kwestią, o bardzo istotnym dla sprawy znaczeniu, to zmiany społeczne, przebiegające 
obecnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzieje się to pod wpływem i za sprawą rozwoju 
komunikacji, technologii i społeczeństwa informacyjnego. Warunkiem koniecznym dla 
powodzenia inicjatyw wzmacniania procesów partycypacji jest wykorzystanie narzędzi 
i przestrzeni, w których współcześnie komunikacja się odbywa – innymi słowy tam, gdzie są 
ludzie i gdzie przejawiają swoją aktywność. Taką przestrzenią współcześnie jest Internet. 

Istotną kwestią są aktualne globalnie obserwowane tendencje w zakresie partycypacji oraz 
rozwoju inicjatyw społecznych determinowanych rozwojem technologii sieciowych. 
Symptomem tych tendencji jest wzrost partycypacji obywatelskiej w Internecie, a co za tym 
idzie: potencjalnie większa świadomość i większe zaangażowanie obywateli w sprawy 
publiczne. Media społecznościowe upowszechniają nowe formy zaangażowania we wspólne 
sprawy i nowe drogi prowadzenia konsultacji i interakcji z obywatelami, w tym włączania 
obywateli w podejmowanie decyzji publicznych. Umiejętne prowadzone projekty 2.0 
ułatwiają dialog, pobudzają kreatywność i włączają zainteresowane osoby we współpracę 
z administracją. Aktywność w Internecie bywa jednak nieuporządkowana, nierzadko 
sprowadza się jedynie do krytykowania istniejących rozwiązań i bywa bezproduktywna. 

Działania zmierzające do szerszej interakcji z obywatelami to główne oczekiwanie względem 
rozwiązań mających przyczynić się do wzrostu jakości partycypacji obywatelskiej. Odnosząc 
się do modelu crowdsourcingu obywatele, na wzór indywidualnych klientów usług 
komercyjnych, mogą przyczyniać się do poprawienia „jakości państwa” pomagając 
w diagnozowaniu kluczowych problemów oraz proponując innowacyjne rozwiązania, w tym, 
jak to się dzieje w opisywanym przypadku, propozycje przepisów prawnych. Podobnie jak 
w biznesie, gdzie producenci i usługodawcy zbierają i przetwarzają opinie klienta w celu 
udoskonalenia swojej oferty, tak sferze publicznej opinie obywateli wykorzystuje się 
w podejmowaniu decyzji publicznych. 

  

Rysunek 1.  Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w modelu crowdsourcingu prawa  
 (opracowanie własne). 
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Crowdsourcing prawa – przykład Islandii 

Jako na dobre wzorce w dziedzinie wdrażania innowacyjnych form partycypacji społecznej 
i obywatelskiej w zakresie współdecydowania obywateli o sprawach publicznych wskazać 
można na doświadczenia fińskie i islandzkie. 

Eksperyment islandzki[5] to inicjatywa, dzięki której powstał nowy projekt konstytucji 
Islandii. Islandia, w obliczu skutków kryzysu ekonomicznego stanęła przed koniecznością 
zmian w prawie, jednak ze względu na niski poziom zaufania do władz publicznych 
postanowiono odwołać się do głosu, wiedzy i doświadczenia obywateli. 

Prace nad projektem konstytucji podzielone zostały na 4 etapy: 

Etap I: National Forum 2010 i  otwarcie dyskusji nad propozycjami priorytetów i kierunków 
zmian w konstytucji – w konsultacjach udział wzięło ok. 1 000 obywateli Islandii, którzy 
przesłali swoje propozycje. Wszystkie zostały zebrane i stały się bazą dla dalszych prac nad 
konstytucją. 

Etap II: Powołanie (w drodze wyborów) 25 osobowej niepolitycznej grupy ekspertów – Radę 
Konstytucyjną, która zajęła się opracowaniem propozycji zmian w konstytucji. 

Etap III: Publikacja opracowanego projektu konstytucji i poddanie go pod konsultacje 
z obywatelami. Opiniować można było tradycyjnie lub z wykorzystaniem Internetu - przez 
stronę www i portale społecznościowe: Facebook, Twitter, Youtube oraz Flickr – w sumie 
użytkownicy zamieścili ok. 3 600 komentarzy oraz przesłali 370 propozycji. 

Etap IV: W oparciu o przesłane opinie i postulaty została opracowana finalna treść nowej 
konstytucji. Dokument poddano pod obrady i głosowanie w parlamencie islandzkim, a dalej 
pod głosowanie w referendum ogólnokrajowym. 
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Rysunek 2. Schemat procesu prac i obrad nad projektem konstytucji Islandii [6] 

  

Crowdsourcing prawa – przykład Finlandii 

Drugi z przywołanych przykładów to projekt z 2013 roku zrealizowany w Finlandii. Jego celem 
było wypracowanie nowej ustawy regulującej ruch pojazdów poza wytyczonymi drogami 
(off-road traffic). Sprawa ta jest szczególnie istotna na mniej zaludnionych obszarach tego 
kraju w miesiącach zimowych [7].  Nowa ustawa miała za zadanie uwzględnić zarówno racje 
kierowców, jak i właścicieli terenu, po którym kierowcy się poruszają, a także miłośników 
przyrody. W projekcie zgłoszono ponad 340 propozycji problemów, 170 propozycji 
rozwiązań, pojawiło się prawie 4000 komentarzy, a w procesie selekcji oddano ok. 25 tysięcy 
głosów. Wynikiem tych prac był projekt ustawy skierowany do prac parlamentu. 
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Rysunek 3. Fiński model crowdsourcingu prawa (opracowanie własne). 

  

Etap I – Crowdsourcing obszarów problemowych 

Mapowanie wybranego problemu – rozpisanie wskazanego problemu na kilka lub kilkanaście 
obszarów dyskusyjnych, w ramach których prowadzone były dalsze konsultacje i wymiana 
opinii. Katalog tematów został opracowany w oparciu o analizy eksperckie oraz 
o doświadczenia i konsultacje z przedstawicielami administracji publicznej. Oprócz obszarów 
wskazanych we wstępie do dyskusji dołączono katalog tematów dyskusyjnych, obejmujący 
inne, istotne dla danej sprawy. 

Uczestnicy – użytkownicy platformy mieli za zadanie przekazanie swoich uwag, pomysłów 
oraz spostrzeżeń na temat kluczowych dla nich problemów w zakresie tworzonych 
rozwiązań prawnych. Aktywność uczestników systemu była na bieżąco wspomagana 
generowanymi komentarzami oraz pytaniami pomocniczymi. Użytkownicy aplikacji oprócz 
przedstawiania swoich pomysłów mieli możliwość komentowania opinii i propozycji od 
innych uczestników projektu, a każdy z pomysłów, komentarzy czy opinii mógł zostać 
oceniony przez innych użytkowników. Użytkownicy, zgodnie z wyznaczonymi w kategoriami, 
formułowali propozycje rozwiązań problemów, które następnie poddane zostały 
wewnętrznej ewaluacji. Na jej postawie stworzono ranking potencjalnych rozwiązań 
prawnych. 

Opinie, pomysły i komentarze użytkowników zostały przeanalizowane, zarówno pod kątem 
zawartości merytorycznej jak i zebranych „ocen” od innych uczestników. Zadaniem 
moderatora systemu było, przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, scalenie 
powielających się rozwiązania oraz połączenie kompatybilnych propozycji w hierarchicznie 
ustrukturalizowane scenariusze. Tym samym powstał katalog kluczowych problemów dla 
regulacji prawnej - nowej ustawy regulującej ruch pojazdów poza wytyczonymi drogami 
w Finlandii. 
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Etap II – Crowdsourcing rozwiązań 

Na tym etapie działań uczestnicy projektu zostali poproszeni o przedstawianie swoich 
pomysłów rozwiązań w zakresie problemów wskazanych na I etapie projektu. Zadaniem 
uczestników inicjatywy było, zgodnie z wyznaczonymi kategoriami, opracowanie propozycji 
rozwiązań problemów. Podobnie jak to miało miejsce na etapie identyfikacji problemów, 
podlegały one wewnętrznej ewaluacji – tak aby stworzyć adekwatny do mapy problemów 
ranking rozwiązań. Propozycje rozwiązań oceniane były w skali punktowej wg kryteriów 
takich jak m.in. komplementarność, niesprzeczność, koszty wdrożenia, przewidywane 
korzyści społeczne.  Każdy ze wskazanych problemów został podzielony na węższe 
zagadnienia – tak aby aktywność uczestników systemu przebiegała sprawnie, a wyniki 
konsultacji dały się skutecznie operacjonalizować na konkretne rozwiązania prawne. 
Podobnie jak w I etapie uczestnicy systemu oprócz tworzenia własnych rozwiązań mogli 
komentować aktywność innych użytkowników oraz głosować na przesłane przez inne osoby 
propozycje rozwiązań.  

Analogicznie do metodologii działań z etapu I i tu przedstawione przez użytkowników 
serwisu propozycje rozwiązań zostały przeanalizowane i uporządkowane wg 
zidentyfikowanych kategorii problemowych. Moderator z wykorzystaniem narzędzi 
informatycznych scalił powielające się rozwiązania oraz połączył kompatybilne propozycje 
w hierarchicznie ustrukturalizowane scenariusze. Propozycje rozwiązań, a także opinie, 
pomysły i komentarze użytkowników zostały przeanalizowane, zarówno pod kątem 
zawartości merytorycznej jak i przesłanych przez innych uczestników systemu „ocen”. 
Rezultatem działań był katalog potencjalnych rozwiązań w ramach tworzonej regulacji 
prawnej. 

Etap III - Crowdsourcing ocen 

Ewaluacja zaproponowanych rozwiązań odbywała się na trzy sposoby. Pierwszy to ocena 
punktowa (przyznanie określonej liczby punktów w ramach ustalonej skali oceny), druga 
budowanie list rankingowych w obrębie danej kategorii problemu i trzecia porównywanie 
propozycji między sobą. Na podstawie udzielonych odpowiedzi został opracowany ranking 
rozwiązań.  Ewaluacja dokonana została zarówno przez uczestników systemu jak i przez 
ekspertów. Aby uniknąć sytuacji „lobbowania” rozwiązań osoby oceniające zajmowały się 
ewaluacją problemów przydzielonych im losowo. Oceny można było dokonywać w skali 
punkowej, biorąc pod uwagę m.in. komplementarność, niesprzeczność, koszty wdrożenia, 
przewidywane korzyści społeczne.  

Etap IV – Obywatelski projekt ustawy 

Rezultaty społecznej ewaluacji rozwiązań dla opracowywanego projektu ustawy opracowane 
zostały w formie rankingu rozwiązań dla poszczególnych kategorii problemowych. Ranking 
rozwiązań stanowił podstawę do opracowania treści projektu ustawy. 
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Crowdsourcing prawa - zasady 

Ważnym elementem  z punktu widzenia całego systemu, ale także dla swoistej filozofii 
partycypacji obywatelskiej jest kanon zasad jakie zostały przyjęte przy realizacji inicjatywy. 
Opracowany system agregowania pomysłów, wiedzy i doświadczenia uczestników oparty 
został na 5 podstawowych dla inicjatyw crowdsourcingowych zasadach. Zasady te mają 
swoje źródło w  dokumencie programowym Inicjatywy na rzecz Otwartych Rządów 
pt. „Open Government Initiative aims to foster the principles of transparency, participation, 
and collaboration” [8]. 

 

1. INKLUZYWNOŚĆ 

Zasada inkluzyjności rozumiana jest dwojako. Po pierwsze jako otwartość systemu na 
włączanie jak największej liczby uczestników otoczenia społecznego, a więc dążenie do tego 
aby jak najwięcej osób mogło uczestniczyć w tego typu inicjatywach, po drugie zaś jako 
otwartość systemu na pomysły i koncepcje, słowem - na kreatywność ludzi. Otwartość 
systemu determinowana jest także pod względem łatwości dostępu, rozumianej jako 
eliminowanie barier uczestnictwa – w aspekcie czy to języka, prostoty budowy i obsługi 
systemu, przyjętych rozwiązań technologicznych oraz przejrzystości schematu 
funkcjonalnego, w aspekcie związków przyczynowo – skutkowych, czy klarownych 
mechanizmów celów i rezultatów. Istotnym elementem jest także przejrzystość komunikacji 
w ramach systemu – uczestnicy procesu mają być rzetelnie i na bieżąco informowani 
o przebiegu całego procesu.  

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ inicjatora wobec uczestników procesów crowdsourcingowych 

Zasada ta opiera się na odpowiedzialności inicjatora wobec uczestników inicjatywy oraz na 
włączaniu rozwiązań systemowych, które realnie wzmacniają tę odpowiedzialność przed 
ludźmi. I tak każda ostateczna propozycja powinna być publicznie zaprezentowana oraz 
powinno do niej zostać dołączone rzetelne uzasadnienie w zakresie przyjętych rozwiązań 
i podjętych działań. Elementami wzmacniającymi dla opracowanego modelu będą 
mechanizmy i procedury, za sprawą których osoby podejmujące decyzje będą mogły być 
pociągnięte do odpowiedzialności za ich wykonanie (lub niewykonanie). 

3. PRZEJRZYSTOŚĆ procesowa 

Przejrzystość procesu crowdsourcingowego rozumiana jest w ujęciu horyzontalnym 
i wertykalnym. W ujęciu horyzontalnym to transparentność pomiędzy uczestnikami systemu – 
profile i efekty aktywności będą widoczne dla innych uczestników procesu oraz dla 
zewnętrznych obserwatorów. Aktywność każdego z użytkowników może zostać 
prześledzona, bez względu na to czy będzie to profil anonimowy czy imienny. Wertykalna 
transparentność systemu opiera się na przejrzystości całego systemu, w relacji inicjator vs. 
uczestnicy procesu. Zgodnie z tą zasadą wszystkie informacje mają być publikowane, łącznie 
z informacjami o organizatorach inicjatywy, podziale odpowiedzialności, celach 
i potencjalnym wpływie działań. 
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4. MODUŁOWOŚĆ/ETAPOWOŚĆ 

Zasada ta odnosi się do samego przebiegu procesu crowdsourcingowego. Ważną kwestią 
w tej materii jest taka konstrukcja systemu, aby jej uczestnicy wiedzieli w jakim etapie 
procesu aktualnie biorą udział, jakie działania poprzedziły ten etap oraz jakie rezultaty są 
przewidywane dla aktualnie prowadzonych działań.  Modułowość dotyczy także samej 
konstrukcji podejmowanej dyskusji – watki mają być skategoryzowane, a w ramach kategorii, 
w zależności od potrzeb powinny zostać wydzielone poszczególne obszary i zagadnienia 
dyskusyjne. Celem takiego układu treści jest wytworzenie sytuacji, gdzie uczestnicy 
konsultacji szybko zorientują się w jakim wątku dyskusji uczestniczą, jakich informacji się od 
nich oczekuje i jaki jest ich realny wkład w agregowaniu wiedzy. 

5. SYNTEZA 

Zasada syntezy dotyczy procesu analizy i budowania podsumowań oraz scalania treści 
i formułowania wniosków z aktywności uczestników procesu. Uczestnicy powinni w tym 
wymiarze być na bieżąco informowani o rezultatach projektu oraz mieć wgląd agregowane 
informacje. Synteza dotyczy zarówno relacji pomiędzy poszczególnymi etapami, jak 
i cząstkowych podsumowań. Istotnym elementem systemu jest zastosowanie narzędzi, które 
przyczynią się do sprawnego i rzetelnego podsumowywania aktywności i publikowanych 
treści, takich jak: tagownie, rozpoznawanie duplikowanych treści z wykorzystaniem 
informatycznych narzędzi semantycznych, tworzenie ilościowych raportów zbiorczych. 

 

Podsumowanie 

Crowdsourcing obywatelski to znacznie więcej, niż tylko zaproszenie obywateli do 
konsultacji: to zwrócenie się do nich z propozycją współrządzenia również na poziomie 
formułowania treści ustaw – na poziomie TWORZENIA PRAWA.  Inicjatywy i pomysły mają 
zgodnie z tymi założeniami mieć swoje źródło u obywateli, a instytucje państwowe powinny 
pomagać jedynie w ich realizacji. W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 
powszechnego rozwoju nowoczesnych technologii oraz ekspansji mediów 
społecznościowych nieadekwatne wydaje się kierowanie wysiłków i oczekiwań jedynie 
w rozwijanie tradycyjnych form partycypacji, pomijając czy wręcz deprecjonując nowe, oparte 
na wykorzystaniu ICT i Internetu formy komunikacji, współpracy i wymiany opinii. 
Wykorzystanie tych nowych form komunikacji daje szansę, aby instytucje będące w zasięgu 
możliwości obywateli nabrały realnego wpływu.  

Inicjatywy z zakresu crowdsourcingu prawa oraz ich względny sukces to niewątpliwie 
sprzyjająca okoliczność dla rozwoju społeczeństw obywatelskich w duchu republikańskim – 
tj. tam gdzie polityka nie jest rozumiana jako gra o wpływy, ale jako wspólna troska i wspólny 
wysiłek  na rzecz państwa i otaczającego nas środowiska. Rozwój technologii internetowych, 
wzmacniany współcześnie obserwowanymi trendami z całą pewnością daje ku temu 
możliwości, na ile jednak nie pozostaną one „niewykorzystanymi szansami” – niech 
pozostanie kwestią otwartą do dalszej dyskusji.  
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INFRASTRUKTURA USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
Jak zapewnić bezpieczny system głosowania? Doświadczenia estońskie. 

 

Bartosz Wilk 

Instytut Aurea Libertas 

 

Podejmując się próby odpowiedzi na pytanie jak przenieść państwo w erę cyfrową, badacz 
trzymający się paradygmatu republikańskiego musi się liczyć także z problemem zapewnienia 
bezpiecznej infrastruktury dla internetowego systemu głosowania. Jednym z liderów na tym 
polu pozostaje Estonia, która od lat skutecznie realizuje swoją strategię zbudowania 
najbardziej zdigitalizowanego społeczeństwa na świecie. Poniższy artykuł ma na celu 
poglądowe nakreślenie podstawowych zagadnień związanych z estońskimi wdrożeniami e-
government. 

Estońskie doświadczenia mają dla Polski o tyle dużą wartość, że zostały one zastosowane 
wkraju bliskim nam geograficznie i kulturowo, o podobnych doświadczeniach historycznych 
w XX wieku. Estonia jest niepodległym państwem od 1991 roku kiedy to ogłosiła niezależność 
od ZSRS. Chociaż jej powierzchnia i ludność stanowią zaledwie ułamek podobnych wartości 
dla Polski, a  stołeczny Tallin ze swoją liczącą 430 594 mieszkańców populacją przypomina 
średniej wielkości polskie miasto wojewódzkie, to Estonia mimo tego musi stawać przed 
wyzwaniami z jakimi boryka się każde inne państwo. Również geopolityczne położenie 
odgrywa w przypadku tego bałtyckiego państwa istotną rolę i stanowi ważny argument 
w kwestii bezpieczeństwa ich systemów informatycznych. 

PKB na mieszkańca w wysokości $19 282.3 stawia ją na nieco wyższym poziomie niż Polskę, 
również jeśli spojrzymy na rankingi dotyczące rozwoju e-społeczeństwa to Estonia z reguły 
wypada lepiej od nas. W przypadku najpopularniejszego EGDI (E-Government Development 
Index) w 2013 jego wartość wynosiła 0,8180, co dawało Estonii 15. pozycję na świecie (dla 
porównania EGDI dla Polski: 0,6482; 42. pozycja), z kolei E-participation index (EPI) 2013: 
0,7647, 22. pozycja na świecie (Polska: 0,4902; 65. pozycja). 

 

Estonia – państwo-prototyp dla e-governance 

Proces digitalizacji estońskiego sektora państwowego trwa od połowy lat 90. XX wieku. Cały 
proces uprościł fakt, że po ogłoszeniu niepodległości wiele instytucji wymagało budowy od 
podstaw, w związku z czym Estonia nie musiała zmagać się z trudnymi do wdrożenia 
procedurami administracyjnymi i oporem ze strony już istniejących urzędów. Centralną rolę 
w procesie wdrażania rozwiązań e-government jest działająca pod jurysdykcją Ministerstwa 
Stosunków Ekonomicznych i Komunikacji Estonian Information System Authority (EISA).  
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Zarządzanie cyfrowe i e-governance stanowią jeden z kluczowych punktów strategii 
rozwojowych Estonii, władze republiki na czele z jej prezydentem promują hasło „e-Estonia” 
starając się jak najszerzej upowszechnić powiązania tego kraju z procesami digitalizacji. 

W chwili obecnej starania by uczynić z Estonii lidera w rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego osiągnęły następujące rezultaty: 

- z Internetu w 2013 korzystało 80% populacji w wieku 16-74 
- sieć szerokopasmowa obejmuje 93,9% powierzchni kraju, 
- 95% obywateli złożyło deklaracje podatkowe przez Internet (cały proces trwa ok. 

5 minut), 
- 90% obywateli w wieku produkcyjnym korzysta z transakcji bankowych online 
- 1,3 mln obywateli płaci za parking korzystając z urządzeń mobilnych, 

Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, że w Estonii znajduje się jedno z centrów 
ds.  cyberbezpieczeństwa NATO CCDDOE (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 
Excellence [1]). Inicjatorem utworzenia podobnego centrum był Tallin po wejściu w struktury 
Sojuszu w roku 2004, koncepcja została w 2006 zatwierdzona przez władze NATO a w 2008 
utworzono Centrum, którego  krajami wspierającymi są oprócz Estonii: Niemcy, Włochy 
Łotwa, Litwa, Słowacja, Hiszpania, Węgry (od 2010), Polska (od 2011), Holandia (od 2012), 
Austria, Czechy, Francja, Wielka Brytania (od 2014), Grecja, Finlandia i Turcja (od 2015). Misją 
centrum jest poprawa zdolności, zakresu współpracy i przepływu informacji między 
członkami Paktu Północnoatlantyckiego w zakresie cyberbezpieczeństwa na płaszczyźnie 
edukacji, badań i rozwoju infrastruktury [2]. 

Obok kwestii bezpieczeństwa warto również podkreślić, że Tallin postrzegany jest jako 
„bałtycka dolina krzemowa” z niezwykle dynamiczną sceną startupów [3]. 

 

E-Estonia: Koncepcja e-społeczeństwa 

Powołana w celu rozwoju i promocji idei digitalizacji estońskiego społeczeństwa E-
Governance Academy proces rozwoju estońskiej platformy e-government rozpisuje na 
3 główne elementy: 

1. silna Cyfrowa Tożsamość (ID-card); 

2. zdigitalizowane systemy informacji i baz danych; 

3. X-Road tworząca poziom wymiany danych 
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Rysunek 1. Model e-społeczeństwa wg E-governance Academy 

  

 

1. Cyfrowa tożsamość – e-Identity 

Karta identyfikacyjna połączona z dowodem osobistym, pozwala na dostęp m.in. do: służby 
zdrowia (w tym system odbioru recept), transportu publicznego na terenie Tallina i Tartu, 
elektronicznego podpisu,  e-głosowania, identyfikacji przy składaniu wniosków, deklaracji 
podatkowych itp., identyfikacji pojazdów (nie potrzebne jest prawo jazdy, karta 
ubezpieczenia czy dowód rejestracyjny). Co więcej estoński system identyfikacji 
elektronicznej przewiduje także inne sposoby na logowanie się do rządowych platform – 
władze republiki podpisały porozumienie z kilkoma operującymi w kraju bankami, dzięki 
czemu uwierzytelnienie jest także możliwe za pośrednictwem kont bankowych lub urządzeń 
mobilnych. Szacuje się, że w samej Estonii aktywnych jest już ponad 1,2 mln kart 
biometrycznych. 
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Rysunek 2. Wzór estońskich dowodów osobistych 

 

E-rezydencja (e-Residency) 

Sukces estońskiego systemu identyfikacji zachęcił władze kraju do wdrożenia pilotażowego 
projektu mającego na celu popularyzację  tego rozwiązania na świecie. Od początku 2015  nie 
trzeba być obywatelem Estonii by uzyskać dostęp do ich systemów obsługi obywatela, 
można też zdalnie dokonać rejestracji firmy.  W oświadczeniu opublikowanym w listopadzie 
2015 roku, skala popularności programu trzykrotnie przekroczyła wcześniejsze 
oczekiwania[4] a estońskie rozwiązania z zakresu e-governance mają już wkrótce zostać 
wdrożone w Finlandii, chęć uruchomienia podobnego programu zadeklarowała także 
Japonia. Oba te państwa, znacznie ludniejsze niż Estonia mogą okazać się wartościowym 
poligonem doświadczalnym dla dalszego rozwoju tych technologii. 

 

2. Zdigitalizowane systemy informacji i baz danych 

Poziom digitalizacji osiągnął w Estonii poziom pozwalający praktycznie w ogóle nie korzystać 
z papierowych dokumentów, każda instytucja sektora publicznego przechowuje swoje dane 
w odpowiednim archiwum, które są zazwyczaj bazami danych zawierającymi odrębne zbiory 
wewnątrz infrastruktury organizacji. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi bazami 
przebiega w ramach systemu X-Road. 
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Rysunek 3. Schemat X-Road 

  

3. X-Road -  poziom wymiany danych 

System X-Road umożliwia komunikację pomiędzy rządowymi bazami danych a także 
zaufanymi przedsiębiorstwami sektora prywatnego (np. energetyka, banki). Dzięki istnieniu 
X-Road poszczególne instytucje nie muszą tworzyć własnych profili dla każdego użytkownika, 
lecz sprawnie wymieniają się danymi oszczędzając czas i energię przeznaczane na obsługę 
obywateli[5][6].  

 

System głosowania online 

Omówiwszy krótko podstawowe zagadnienia związane z estońską infrastrukturą techniczną 
przejdźmy do podstawowego problemu e-Republiki, mianowicie systemu głosowania online. 
Estonia jest pionierem elektronicznych głosowań, gdzie pierwsze odbyło się jeszcze w 2005 
roku. Poniżej prezentujemy zestawienie wyborów oraz odsetka głosów oddanych za 
pośrednictwem sieci: 

- 2005: wybory samorządowe, pierwsze wybory przez Internet: 1,9% głosów 
- 2007: wybory parlamentarne: 5,5%, 
- 2009: wybory do Parlamentu Europejskiego: 14.7%, 
- 2009: wybory samorządowe: 15.8%, 
- 2011: wybory parlamentarne: 24,3%, 
- 2014: wybory do PE: 31,3%. 
- 2015: wybory parlamentarne: 30,5% głosów. Obywatele Estonii głosowali w 116 krajach 

Szacuje się, że tylko przy okazji wyborów w 2011 roku zaoszczędzono 11,000 dni roboczych, co 
daje oszczędność rzędu 504,000 euro średnich wynagrodzeń [7]. 
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Plany na przyszłość 

Większość planów na najbliższe lata zostało zawartych w Digital Agenda 2020 for Estonia. 
W dokumencie tym władze stawiają sobie za cel podwojenie do 2020 roku liczby osób 
zatrudnionych w sektorze ICT, ponadto utworzony ma zostać think-tank zajmujący się 
rozwojem społeczeństwa informacyjnego o zasięgu globalnym, a także Nordic Digital 
Infrastructure Institute —międzynarodowe centrum rozwoju, którego celem będzie rozwój 
X-Road, e-identity, podpisu elektronicznego i innych komponentów podstawowej 
infrastruktury usługowej. 

 

Ambasada danych 

Warto wspomnieć także o jeszcze jednym, niezwykle ambitnym przedsięwzięciu jakim jest 
ambasada danych. Rozwiązanie to było do tej pory stosowane głównie w prywatnych 
korporacjach, Estonia jest zapewne pierwszym państwem, które również skorzysta z tego 
pomysłu. Ambasada ma na celu zbudowanie sieci zapasowych baz danych rozsianych po 
różnych państwach globu (patrz: mapa poniżej), jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa 
państwowych informacji przed ich ewentualną utratą np. w przypadku cyberataku lub utraty 
przez Estonię niepodległości. W razie potrzeby po zażegnaniu kryzysu władze byłyby 
w stanie odbudować państwową infrastrukturę informatyczną opierając się na jednej z kopii 
zapasowych 

 

 
Rysunek 4. Mapa proponowanych lokalizacji ambasad danych 

  

Czy Polska może uczyć się od Estonii? 

Sukcesy we wdrażaniu rozwiązań e-government w Estonii są przede wszystkim dowodem na 
to, że podobne rozwiązania wcale nie muszą być drogie i stać na nie także nieduże państwa. 
Porównując poziom PKB Polski  ($534,6 mld w 2014) i Estonii ($36.947 mld w 2014)[8] widać 
wyraźnie, że same możliwości finansowe obu krajów są zupełnie różne, niemniej to właśnie 
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niewielkiej bałtyckiej republice udało się zostać jednym z europejskich a nawet globalnych 
liderów cyfryzacji. Miliardy złotych wydane do tej pory w Polsce na budowę elektronicznych 
systemów zarządzania nie przyniosły jak dotąd wyraźnych zmian, odczuwalnych dla 
przeciętnych obywateli, podczas gdy to właśnie zbudowanie bezpiecznej, stabilnej a przede 
wszystkim sprawnej infrastruktury cyfrowej państwa będzie warunkiem koniecznym do 
wdrożenia kolejnych rozwiązań takich jak choćby możliwość głosowania online. Tylko 
wprowadzając bezpieczne systemy identyfikacji  stanie się to możliwe. Wiele z estońskich 
rozwiązań już wkrótce będzie testowanych przez bogatsze i znacznie ludniejsze kraje, takie 
jak Finlandia i Japonia, warto więc przyglądać się ich doświadczeniom,  należy się jednak 
liczyć z tym, że digitalizacja polskiej administracji wymagać będzie zarówno rozwiązań jak 
i spojrzenia na całość w bardziej systemowy sposób. 

 

 

 
[1] https://ccdcoe.org/ 
[2] https://ccdcoe.org/history.html 
[3] http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2013/07/estonias-technology-cluster 
[4] egov2.eu/pl/aktualnosci/estonski-program-e-rezydencji-rosnie-trzykrotnie-szybciej-niz-oczekiawano/ 
[5] https://e-estonia.com/component/x-road/ 
[6] https://www.ria.ee/public/x_tee/X_road_overview.doc 
[7] https://e-estonia.com/component/i-voting/  
[8]  Na podstawie OECD. 
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