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E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

Trudno nie zgodzić 
się z tezą, że szybkość 
rozwoju technologii 
informacyjno- 
-komunikacyjnych jest 
oszałamiająca. 

Pomimo to tempo ich absorpcji 
w różne dziedziny życia nie jest jed-
nakowe. Są obszary, w których efek-
tywne wykorzystanie nowoczesnych 
rozwiązań wciąż można ocenić jako 
niewystarczające.  Z polskiej perspek-
tywy łatwo daje się to zaobserwować 
w licznych działach administracji pu-
blicznej. Pozytywne oddziaływanie 
zdobyczy nowoczesnych technologii 
zdaje się być ograniczane do uspraw-
niania wyłącznie sfery prywatnej 
funkcjonowania poszczególnych jed- 
nostek czy grup społecznych. Dla roz- 
woju rozwiązań z zakresu budowy 
nowoczesnej e-wspólnoty państwo-
wej poważnym wyzwaniem jest prze-
niesienie na grunt publiczny stan-
dardów i efektywności rozwiązań, 
do których użytkownicy zdążyli się 
przyzwyczaić w sferze prywatnej. 
Nieuprzedzony obserwator zauwa-
ży, że w naszym kraju problem nie 
sprowadza się jednak wyłącznie do 
wymiaru materialnego, czy opóźnie-
nia technologicznego i braków w in-
frastrukturze. Poważnymi barierami 
są nade wszystko kwestie związane 

z interpretacją prawa oraz z szero-
ko rozumianą sferą postaw. Z jednej 
strony dostrzegalna jest bowiem 
zachowawczość przedstawicieli or-
ganów samorządowych i rządowych 
w efektywnym włączaniu zdoby-
czy najnowszej techniki w praktykę 
swojego funkcjonowania, z drugiej 
jednak strony, sami obywatele, dla 
których powstał już pokaźny katalog 
rozwiązań, również nie wydają się 
być entuzjastami wykorzystywania 
nowoczesnych technologii w rozwią-
zywaniu swoich problemów natury 
społecznej czy publicznej. 

Popularyzację i poprawę efektywno-
ści rozwiązań z zakresu e-administra-
cji można osiągnąć poprzez działania 
edukacyjne. Do tej pory brakowało 
jednak publikacji bezpośrednio da-
jących się wykorzystać w celach dy-
daktycznych. Chcąc uzupełnić tą lukę 
oddajemy w Państwa ręce zbiór ma-
teriałów, opracowanych z myślą o ich 
wykorzystaniu do prowadzenia zajęć 
poświęconych tematyce e-admini-
stracji. Zbiór materiałów dydaktycz-
nych, który trzymają Państwo w ręku 
ma charakter studiów przypadku, 
oraz analiz i omówienia konkretnych 
wdrożeń, które stanowią cenny ma-
teriał dydaktyczny pomocny w usta-
leniu najlepszych praktyk z obszaru 
e-administracji na miarę XXI wieku. 
Teksty koncentrują się wokół przy-
kładów wdrożeń z trzech obszarów: 
międzynarodowego, polskiego oraz 
estońskiego.
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Zbiór otwiera materiał autorstwa 
Izabeli Szeląg i Bartosza Wilka Elek-
troniczne petycje – studium przypad-
ku na podstawie ‘We the people’,  
w którym autorzy analizują i podda- 
ją ocenie wpływ jaki nowoczesne 
technologie informacyjno-komunika- 
cyjne wywarły na sposób realizacji 
przez obywateli ich podstawowego 
prawa do składania i przedstawiania 
petycji. Autorzy swoje obserwacje 
oparli na analizie projektu wdro-
żonego w 2011 roku w Stanach 
Zjednoczonych przez administrację 
Baracka Obamy. Tytuł następne-
go materiału, Pathways 2050 – kon-
sultacje społeczne online, autorstwa 
Izabeli Szeląg nawiązuje bezpośred-
nio do nazwy brytyjskiego narzędzia 
służącego przeprowadzaniu na dużą 
skalę złożonych konsultacji spo-
łecznych w kwestiach związanych 
z polityką środowiskową. To studium 
przypadku stanowi doskonały punkt 
wyjścia do prowadzenia debaty na 
temat alternatywnych sposobów 
komunikacji pomiędzy obywatelami 
i administracją publiczną. Kolejne 
studium przypadku, Loomio – zbio-
rowe podejmowanie decyzji opra-
cowane przez Rafała Olszowskiego 
zawiera informacje m.in. na temat 
nowozelandzkiej aplikacji służącej do 
tworzenia i wzmacniania konsensu 
wśród uczestników grup nieformal-
nych, uczestniczących w procesie 
wypracowywania decyzji. Bartosz 
Wilk w kolejnym tekście zatytuło-
wanym Tłum jako źródło: Ushahidi 

opisał genezę i ewolucję jednej z naj-
bardziej rozpoznawalnych na świe-
cie platform crowdsourcingowych. 
W materiale poruszono m.in. kwe-
stię przydatności i użyteczności tego 
rodzaju rozwiązań podczas sytuacji 
kryzysowych (np. w trakcie klęsk 
żywiołowych), gdy struktury pań- 
stwowe są niewydolne, lub gdy nie 
są w stanie reagować z odpowied-
nią szybkością. Katarzyna Kosior  
w tekście FixMyStreet – klikamy, za-
znaczamy, naprawiamy. O wzmac-
nianiu społecznego zaangażowania 
obywateli, prezentuje jedną z najbar-
dziej rozpoznawalnych aplikacji wy-
korzystujących informacje i wiedzę 
zgromadzoną przez obywateli w celu 
ich wykorzystania przez administra-
cję publiczną.

Kolejne studia przypadku przenoszą 
czytelnika w krajową problematykę 
e-administracji. Materiał autorstwa 
Anny Siemek-Filuś, Gospodarczy po-
tencjał ponownego wykorzystania 
informacji publicznej. Jakie są barie-
ry do pokonania na drodze do uwol-
nienia tego potencjału? opisuje na 
przykładzie aplikacji Transportoid 
problemy towarzyszące próbom uzy-
skania dostępu do danych publicz-
nych celem ich ponownego wykorzy-
stania. Kolejne rodzime wdrożenie 
prezentuje Błażej Sajduk w tekście 
Sejmometr, w którym opisano polski 
projekt (oraz część większego serwi-
su mojepanstwo.pl), którego naczel-
nym zadaniem jest monitorowanie 
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prac polskiego sejmu. Na grunt sa-
morządowy przenosi czytelnika stu-
dium przypadku Budżet obywatelski 
w Polsce, opracowane przez Agatę 
Anacik-Kryzę. Dzięki przekrojowemu 
ukazaniu analizowanego zagadnienia 
tekst ten stanowi dobry punkt wyj-
ścia do dyskusji na temat potencjału 
tkwiącego w tego rodzaju innowa-
cjach w sferze publicznej. 

Dwa ostatnie materiały zamyka-
jące niniejszy zbiór przybliżają es-
tońską specyfikę sfery publicznych 
e-usług. Studium opracowane przez 
Ingrid Pappel i Terje Tampere, E-re-
zydencja stanowi nie tylko materiał 
wprowadzający w estońskie realia 
e-państwa, ale również wartościowy 

materiał dydaktyczny pomagający 
zrozumieć, jak wykorzystanie naj-
nowszych technologii informacyjno-
-komunikacyjnych może pozytywnie 
wpłynąć na rozwój gospodarczy pań-
stwa. Ostatnim studium przypadku 
jest tekst autorstwa Enn Õunapuu 
i Kuldara Taveter poświęcone: syste-
mowi informacji o opiece zdrowotnej 
w Estonii.

Zgromadzone materiały mogą sta-
nowić bardzo dobrą pomoc dydak-
tyczną, nie tylko dla nauczycieli aka-
demickich, ale również dla każdego, 
komu sprawy (e-)państwa są bliskie.

dr Błażej Sajduk
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Elektroniczne petycje
Studium przypadku na podstawie  

‘We the people’

Izabela Szeląg 
, Bartosz Wilk 

Fundacja Instytut Aurea libertas
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Elektroniczne petycje
Studium przypadku na podstawie  

‘We the people’

Internet i polityka mają dwa potencjalne warianty wzajemnych relacji: polity-
ka w Internecie lub Internet w polityce. Ich rozpatrywanie zdaje się już na sta-
łe wpisywać w główny nurt toczącej się debaty nad kwestiami współczesnego 
modelu partycypacji obywatelskiej oraz mechanizmów angażowania społecz-
ności w opiniowanie, czy też współdecydowanie w i o sprawach publicznych. 
Jednym z lepiej znanych i coraz częściej wykorzystywanych mechanizmów 
jest instytucja petycji obywatelskich. Choć same petycje mają stosunkowo 
długą tradycję konstytucyjną, to w dobie rozwoju Internetu i nowoczesnych 
technologii komunikacyjnych temat ten niewątpliwie zyskuje na znaczeniu, 
a dyskusja przybiera zupełnie inny kształt i kierunki.

Merytorycznie mechanizm pozostaje wciąż ten sam. W pierwszym etapie 
obywatel lub też grupa obywateli, korzystając ze swoich uprawnień, oficjal-
nie przedstawiają swoje postulaty władzom. Następnie w celu upowszech-
nienia treści i zebrania głosów poparcia ów postulat przedstawiany jest opi-
nii publicznej. Etap trzeci – to już działania podejmowane przez instytucje 
publiczne, w założeniu mające stanowić odpowiedź na petycję obywatelską. 
I o ile, wykorzystanie Internetu w pierwszym etapie, co do zasady wiele się 
nie zmienia, o tyle etap drugi, choć formalnie jest ten sam, to poprzez zasto-
sowanie ICT zmiany są niezwykle istotne.
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Wielość kanałów komunikacji, szybkość przepływu informacji, tworzenie się 
sieci czy wirtualnych nieformalnych grup i społeczności, to wszystko realnie 
przekłada się na nowy kształt, charakter i jakość petycji. Petycje przemieniają 
się w e-petycje – a tym samym nieuchronnie zmienia się ich mechanizm. Po-
jawia się jednak pytanie: czy to tylko inny mechanizm w znanej już instytucji, 
czy zupełnie nowa instytucja wzorowana na znanym już mechanizmie?

Celem autorów niniejszego studium przypadku jest przeanalizowanie współ-
czesnych trendów w zakresie wykorzystania Internetu i informatycznych plat-
form komunikacyjnych do realizacji jednego z podstawowych praw obywatel-
skich jakim właśnie jest prawo do petycji. Jak mechanizm petycji funkcjonuje 
w Internecie? Na czym polega obserwowana w ostatnim czasie popularność 
tych inicjatyw? Jakie oczekiwania definiują obywatele, a jakie obawy wyraża-
ją politycy? Kwestie te zostaną rozstrzygnięte w oparciu o doświadczenia ob-
serwowane na gruncie europejskim, głównie w nawiązaniu do doświadczeń 
niemieckich i brytyjskich w tym zakresie. Sam mechanizm petycji zostanie 
natomiast zilustrowany projektem ‘We The People’ – inicjatywy administra-
cji Baracka Obamy w zakresie realizacji polityki Open Government i działań 
na rzecz zwiększania partycypacji obywateli w realizacji polityki w Stanach 
Zjednoczonych.

Elektroniczne petycje – nowy sposób  
na partycypację?

(…) większość ludzi woli zajmować się pojedynczymi kwestiami  
w polityce, ignorując instytucjonalne agendy, które często wydają 
się dziwaczne, czasochłonne i nieistotne (…)1

Przywołany powyżej cytat z jednej z publikacji l. Millera doskonale oddaje 
model partycypacji jaki współcześnie przyszło nam obserwować. Nie czas 
i miejsce, aby rozpatrywać dlaczego tak się dzieje, niemniej jednak trudno 
się wyzbyć przekonania, że jest w tym stwierdzeniu dużo prawdy. Dowodem 

1 Miller l., E-petition at Westminster: the way forward for Democracy? Parliam Aff 62,  
str. 162-178, cyt. za Panagiotopoulos P., Elliman T., Online Engagement from  
the Grassroots: Reflecting on over a Decade of ePetitioning Experience in Europe  
and the UK [w:] Empowering Open and Collaborative Governance. Technologies and 
Methods for Online Citizen Engagement in Public Policy Making, (red.) Charalabidis y., 
Koussouris S., Berlin 2012, str. 80.
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może być coraz bardziej popularne angażowanie się obywateli w sprawy pu-
bliczne przy wykorzystaniu narzędzia jakim są petycje. Zarówno obywatele 
jak i przedstawiciele władzy publicznej – tak politycy jak i urzędnicy – z uwa-
gą spoglądają w kierunku nowoczesnych technologii jako nowego (względ-
nie odnowionego) sposobu na zwiększenie aktywności politycznej obywateli. 
Tego typu tendencje są powszechnie dostrzegalne, zaś coraz więcej mecha-
nizmów wykorzystuje potencjał drzemiący w Internecie. Pozostaje zatem za-
dać sobie pytanie: jak Internet zmienia same petycje?

Popularność petycji jako modelu partycypacji w Internecie potwierdzają ba-
dania przeprowadzone w ramach Oxford Internet Survey, gdzie petycje cie-
szą się największą popularnością wśród możliwych form aktywności obywa-
telskiej realizowanej za pośrednictwem sieci2. Petycje są doceniane zarówno 
wśród indywidualnych osób, jak i organizacji społecznych, czy nawet podmio-
tów prywatnych. Ważną kwestią w tym względzie jest obserwowana prze-
miana, jej przemodelowanie. Platformy z petycjami nie są już tylko narzędzia-
mi stricte do tworzenia petycji, ale bywają wykorzystywane coraz częściej 
jako forum protestu czy nawet, na co wskazują badania prowadzone przez 
Karpfa i Shulmana, jako narzędzie do masowej wysyłki wiadomości email3. 
Z drugiej zaś strony same petycje swoim zasięgiem nie obejmują już tylko ser-
wisu miejskiego czy rządowego, ale poprzez mozliwości Internetu, a przede 
wszystkim dzięki wykorzystaniu potencjału sieci społecznościowych, infor-
macja czy apel w formie petycji promowany jest na bardzo szeroko skalę.

Na szczególną uwagę zasługują w tym zakresie doświadczenia Wielkiej Bry-
tanii. Parlament Szkocji (Scottish Parliament) jako pierwsza instytucja naro-
dowa, w 2009 roku zdecydował o wdrożeniu systemu elektronicznych pety-
cji. Sam system e-petycji zaczął działać rok później. Ważny w tym względzie, 
bo dobrze ilustrujący sam model pracy SP, jest także fakt, że cała witryna 
instytucji została sprzężona z różnymi narzędziami komunikacji interneto-
wej – w tym m.in. forum internetowym oraz systemem webcast’ów. W ciągu 
kolejnych lat system był sukcesywnie rozwijany. Szkocki mechanizm petycji 
elektronicznych, był w tym czasie stosunkowo prosty, przejrzysty i właściwie 
pozbawiony jakichkolwiek barier partycypacji. Twórcy systemu nie ustanowili 

2 Oxford Internet Survey 2013 Report, str. 33,  
http://oxis.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/43/2014/11/OxIS-2013.pdf. 

3 Karpf D.; Online political mobilization from the advocacy group’s perspective: Looking 
beyond clictivism.; Pol Internet 2; str. 7-14; [w]: Online engagement … op. cit., str. 81.
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progów poparcia petycji (minimalnej liczby podpisów zwolenników petycji), 
przy którym Public Petition Committee jest zobowiązane do udzielenia od-
powiedzi inicjatorowi procedury. Co więcej, składanie podpisów pod petycja-
mi umożliwiono również osobom, które formalnie nie są Szkotami4. 

Rysunek 1. Podstrona serwisu internetowego Szkockiego Parlamentu  

poświęcona petycjom.

Źródło: https://www.scottish.parliament.uk/gettinginvolved/petitions/index.aspx

Zaprezentowany i wdrożony przez Szkotów model petycji obywatelskich 
spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony użytkowników. Do 2015 roku 
w serwisie zostało zamieszczonych 1575 petycji (łączna liczba petycji otwar-
tych do dyskusji i udzielania poparcia; przekazanych pod obrady Public Pe-
tition Committee oraz zamkniętych, czyli tych, na które uzyskano odpowiedź 
ze strony komisji). Doświadczenia Parlamentu Szkocji stały się także inspira-
cją i w znacznej mierze wzorem do naśladowania dla innych rządów. Z do-
świadczenia SP, przy swoich wdrożeniach korzystał m.in. parlament Wielkiej 
Brytanii, niemiecki Bundestag oraz brytyjskie władze samorządowe szczebla 
lokalnego.

4 Public Petitions Committee Report, http://archive.scottish.parliament.uk/business/
committees/petitions/reports-06/pur06-PPS-assessment-02.htm#2p1
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Rysunek 2. Struktura systemu e-petycji w Parlamencie Szkocji.

Petitioner contacts Clerk with issue of concern

Petitioner 
doesn't accept 
Clerks advice

Petitioner 
accepts Clerks 

advice
Petition Lodged

Clerk provides guidance on admissibility and wording

Petitioner Submits template

Petition considered by PPC

Committee seeks views 
on petition

PPC Rules on 
admissibility

PPC  considers 
responses

Petitioner invited to 
comment on responses

No further action 
taken on proposed 

petition

Petition referred 
to subject 
committee

Petition Closed

inadmissible admissible

Źródło: Schematic Diagram of Petitions Process; [w:] Public PetitionsCommittee Report – 
http://archive.scottish.parliament.uk/business/committees/petitions/reports-06/pur06-PPS-
assessment-02.htm#2p1
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Rysunek 3. Witryna internetowa systemu e-petycji kierowanych do Parlamentu 

Wielkiej Brytanii i rządu brytyjskiego.

Źródło: https://petition.parliament.uk/

Rysunek 4. Witryna internetowa niemieckiego systemu e-petycji kierowanych  
do Bundestagu.

Żródło: https://epetitionen.bundestag.de/ 
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E-petycje – jakie rezultaty i jakie korzyści?

Stosowanie e-petycji, a tym samym umożliwianie obywatelom za pośrednic-
twem prostych mechanizmów wpływania na sprawy publiczne, jest z per-
spektywy upowszechniania procesów partycypacyjnych i modelowania ich 
rozwoju sytuacją korzystną i w pewnym sensie także pożądaną. Nie ulega 
także wątpliwości, że e-petycje co do zasady przyjęły się jako element współ-
czesnej aktywności w sferze publicznej – z tego typu rozwiązań korzystają 
m. in. wspomniane już Wielka Brytania, Niemcy, czy Stany Zjednoczone, ale 
także Australia oraz Kanada.

Brytyjski przykład jest interesujący z jeszcze jednego powodu, mianowicie 
to właśnie w Wielkiej Brytanii już od 10 lat obserwuje się rozwój systemów 
elektronicznych petycji obywatelskich na poziomie samorządu lokalne-
go. Pionierskimi samorządami w tym obszarze były london Royal Borough 
of Kingston oraz Bristol City Council. To one jako pierwsze, bo już w 2004 
roku, wprost skorzystały z doświadczeń szkockich (wykorzystując to samo 
co w przypadku Parlamentu Szkocji oprogramowanie nazwane ePetitioner) 
i zdecydowały o umożliwieniu składania petycji online. Kluczowy dla rozwoju 
instytucji w Wielkiej Brytanii jest rok 2009 kiedy to zostało uchwalone pra-
wo local Democracy, Economic Development and Construction Act5. W myśl 
przepisów, każdy samorząd w Anglii został zobowiązany do wprowadzenia 
ułatwień w zakresie partycypacji obywateli poprzez umożliwienie składania 
petycji drogą elektroniczną. Ponadto władze lokalne muszą ustalić i precy-
zyjnie określić zasady składania i odpowiedzi na petycje obywateli – w tym 
wymagane są regulacje w zakresie procedury odpowiedzi, kryteriów odrzu-
cenia, postępowania w przypadku niespełnienia wymogów formalnych oraz 
procedur odwoławczych od decyzji administracyjnej władz w zakresie skła-
danych petycji.

Pisząc o kwestiach zasięgu tego typu rozwiązań nie można nie wspomnieć 
o inicjatywach pozarządowych w obszarze partycypacji poprzez petycje. To 
kwestia o tyle istotna, że zwykle to inicjatywy pozarządowe, czy też quasi-ko-
mercyjne, znacznie wcześniej niż te rządowe pojawiały się na „rynku społecz-
nym” i niejednokrotnie to właśnie one wywierały nacisk na aktywność władz 
w tym zakresie.

5 Local Democracy, Economic Development and Construction Act, http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/2009/20/contents.
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Rysunek 5. Przegląd wybranych inicjatyw pozarządowych w obszarze elektronicz-

nych petycji: 1. Change.org; 2. 38 Degrees; 3. Avaaz.org; 4. iPetition.

1. 2.

3. 4.

Źródła: Change.org – https://www.change.org/; 38 Degrees – People. Power. Change – 
https://home.38degrees.org.uk/; Avaaz.org The World in Action – http://www.avaaz.org/en/; 
iPetitions – your Voice Counts – http://www.ipetitions.com/.

Na efektywność petycji z punktu widzenia rezultatu, czy nawet korzyści, 
wskazują także m.in. dane dotyczące zasięgu poszczególnych inicjatyw oby-
watelskich. W przypadku niemieckiego Bundestagu petycją o relatywnie 
największym poparciu społecznym jest ta zgłoszona w 2009 roku, dotycząca 
uregulowań prawnych w dziedzinie Internetu. Petycja uzyskała niespełna 134 
tys. głosów6. W przypadku Wielkiej Brytanii najbardziej popularne były postu-
laty wzywające premiera do rezygnacji z zajmowanego stanowiska (ponad 72 
tys. podpisów), wniosek o ustanowienie nowego dnia wolnego (ponad 530 
tys. podpisów), czy domaganie się obniżenia cen paliw (ponad 304 tys. podpi-
sów). Jedną z najbardziej znanych petycji jest ta złożona przez Petera Robert-
sa w 2007 roku, która została podpisana przez 1 811 423 osoby, a dotyczyła 
porzucenia planów legislacyjnych dotyczących śledzenia pojazdów i opłat 

6 https://epetitionen.bundestag.de/epet/petuebersicht.abgeschlossen.$$$.SSI.true.
sort.mz_d.batchsize.10.html
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drogowych7. Analizowane przypadki petycji na poziomie lokalnym, ze wzglę-
du na zasięg terytorialny, nie oscylują wokół tak dużej liczby osób popierają-
cych inicjatywy, ale i tu można przywołać przykłady inicjatyw mobilizujących 
względnie dużą grupę poparcia. W przypadku Bristol City Council rekordowe 
poparcie uzyskała petycja złożona przez Johna Darch’a, dotycząca postulatu 
wybudowania stadionu w Bristolu. Petycja uzyskała poparcie ponad 30 tys. 
sygnatariuszy, z czego ponad 13 tys. podpisów złożonych zostało drogą elek-
troniczną8, a także inicjatywa sprzeciwiająca się zmianie torowiska kolejowe-
go na trasę autobusową z poparciem 10 206 głosów, gdzie 100% podpisów 
zostało złożonych za pośrednictwem Internetu9.

Inne światło na kwestie związane z zaangażowaniem czy zainteresowaniem 
społecznym instytucją petycji rzucają dane statystyczne przywołanych już 
wcześniej pozarządowych portali. Choć charakter prowadzonej tam aktyw-
ności bardziej nawiązuje do portali społecznościowych, gdzie poparcie gro-
madzone wokół danej sprawy w mniejszym stopniu przekuwa się na realne 
działania, służąc raczej kampanii promocyjnej i nagłośnieniu sprawy, ilość 
osób, która z dnia na dzień angażuje się w tego typu inicjatywy jest imponują-
ca. W przypadku portali: Change.org jest to niemal 111 300 tys. osób10; Avaaz.
org niespełna 41 800 tys.11; portal 38degrees to 32 800 tys. użytkowników12, 
a w przypadku iPetitions to już ponad 27 919 tys. zebranych podpisów13.

System elektronicznych petycji to rzecz jasna nie tylko pozytywne aspekty 
partycypacji opartej na Internecie i nowoczesnych technologiach, gdzie każ-
dy w ważnej dla siebie kwestii może domagać się zainteresowania i reakcji ze 
strony władz publicznych.

Petycje czy raczej e-petycje, już od samego początku spotykają się z konse-
kwentnym oporem władz, na które wpływ wywierają te mechanizmy. Krytyka 
i opór przybierają różne formy i nasilenie, jedne dyskredytują sam system po-
sługując się neologizmami, inne odwołują się do statystyk i obserwowanych 
zjawisk. Clictivism oraz point and clickdemocracy to jedne z częściej przytacza-

7 Dane za: Panagiotopoulos P., Elliman T., Online engagement … op. cit., str. 84. 
8 http://epetitions.bristol.gov.uk/epetition_core/community/petition/1094
9 http://epetitions.bristol.gov.uk/epetition_core/community/petition/520
10 https://www.change.org/
11 http://www.avaaz.org/en/
12 https://home.38degrees.org.uk/
13 http://www.ipetitions.com/
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nych przez krytyków określenia. Są one wyrazem dezaprobaty dla angażowa-
nia się w politykę najmniejszym możliwym wysiłkiem, często przypadkowo. 
To w tym miejscu stawiane jest często pytanie czy to właściwe i czy partycy-
pacja bez wychodzenia z domu i zza własnego biura, realizowana czy to pod-
czas sprawdzania poczty elektronicznej czy lektury serwisów informacyjnych 
jest faktycznie angażująca? W tym względzie dość powszechnie wskazuje się 
na pewnego rodzaju powierzchowność zachowań w sieci i fasadowość zaan-
gażowania obywatelskiego, sprzyjające bardziej protestom i populizmowi, 
aniżeli realnemu udziałowi we współtworzeniu rzeczywistości politycznej. 
Katalog zarzutów wobec elektronicznych petycji jest dość bogaty. W niniej-
szym opracowaniu przedstawione zostaną te z nich, które przywoływane są 
najczęściej.

Pierwsza grupa zarzutów skoncentrowana jest wokół samego systemu poli-
tycznego czy administracyjnego i kosztów związanych z realizacją procedu-
ry e-petycji. Nie ulega wątpliwości, że maksymalne uproszczenie procedur 
spowodowało, że niemal każdy bez konieczności podejmowania wielkiego 
wysiłku może taką petycję złożyć. Złożenie petycji nie pozostaje bez kon-
sekwencji, bo uruchamia całą procedurę, która w założeniu ma zmierzać do 
określonego działania instytucji – minimum to urzędowa odpowiedź, mak-
simum to przyjęcie szerszych działań, w tym często przyjęcie odpowiednich 
rozwiązań prawnych. Jaka ostatecznie nie byłaby reakcja instytucji, faktem 
jest, że każde takie działanie wymaga pracy ludzi – w tym m.in. wywiadu, 
zbadania sprawy czy ekspertyz prawnych. Mnożąc te działania przez liczbę 
złożonych petycji nie ulega wątpliwości, że nakład środków, a tym samym 
koszty wdrożenia instytucji są ogromne. Dlatego dziwić nie powinien fakt, 
że wraz z możliwością złożenia petycji online, pojawia się szereg obostrzeń 
dotyczących przede wszystkim poparcia – w tym najczęściej minimalna liczba 
podpisów. Rozwiązania takie zostały przyjęte m.in. w niemieckim Bundesta-
gu, gdzie aby petycja została poddana obradom w komisjach wymagane jest 
poparcie na poziomie minimum 50 tys. podpisów oraz brytyjskim parlamen-
cie, gdzie próg wynosi 10 tys. i 100 tys. podpisów – spełnienie pierwszego 
obliguje rząd do odpowiedzi na petycję, drugi gwarantuje poddanie petycji 
pod obrady parlamentu.

O ile wyznaczenie progów poparcia można przypisać racjonalizacji kosztów, 
to powszechnie znane są także inne sposoby manifestowania przez władze 
swojego oporu. Brytyjski przykład bardzo dobrze pokazuje ten mechanizm. 
Tam, po wprowadzeniu przywoływanego już prawa nakazującego samorzą-
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dom wdrożenie ułatwień w składaniu petycji, poprzez uruchomienie odpo-
wiednich narzędzi elektronicznych, w przypadku 37% witryn internetowych 
nakazane prawem ułatwienia zostały „sprytnie ukryte”, a w przypadku poło-
wy portali nakazane prawem wsparcie i instrukcje dla użytkowników zostały 
wprowadzone na niewystarczającym poziomie14.

Innym zarzutem wobec elektronicznych petycji jest ten, o jedynie pozornym 
zwiększeniu skuteczności działań obywatelskich. Badacze tematu lindner 
i Riehm, na przykładzie niemieckich doświadczeń, poczynili pewne intere-
sujące obserwacje, z których wynika, że latach 2006 – 2009 zaobserwowany 
został wprawdzie znaczny wzrost liczby składanych petycji, jak i zwiększenie 
aktywności na forach dyskusyjnych, ale już odsetek petycji przyjętych – czyli 
tych, które przełożyły się na działania władz, w tym samym okresie spadł15.

Druga grupa zarzutów poddaje wątpliwościom wpływ wykorzystania ICT 
w polityce, jako metoda sprzyjająca zwiększaniu zaangażowania. Badania 
społeczne i obserwacje ujawniają kilka zależności. Przykładowo Jungherr 
i Jürgens wskazują na fakt, że elektroniczne petycje nie sprzyjają pogłębieniu 
zaangażowania czy bardziej metodycznemu podejściu do tych kwestii samych 
uczestników. Analizując profil uczestnika – sygnatariusza petycji, okazuje się, 
że w 87% przypadków to osoby, które okazjonalnie angażują się w tego typu 
inicjatywy – a podpisały maksymalnie 2 petycje, w niepowiązanych ze sobą 
sprawach („Single-IssueStakeholders”)16. Drugą zaobserwowaną zależno-
ścią, na którą warto w tym miejscu zwrócić uwagę, to istotne ryzyko zdomi-
nowania procesów partycypacji w Internecie przez szeroko rozumiane opcje 
skrajne – ekstremistów, populistów czy zwyczajnych skandalistów. Oparcie 
partycypacji politycznej na narzędziach internetowych, a tym samym zaan-
gażowanie w ten proces całej machiny mediów i portali społecznościowych 
sprzyja mobilizacji różnych środowisk, w tym tych ekstremistycznych. Na tę 
tendencję wskazuje Martin Karlsson analizując projekt Europejskich Konsul-
tacji Obywatelskich (European Citizens’ Consultations). Szczególnie ciekawy 

14 Panagiotopoulos P., Elliman T., Online engagement … op. cit., str. 84.
15 linder R., Riehm U., Electronic petitions and institutional modernization. International 

Parliamentary E-Petition Systems in Comparative Perspectiv, eJournal of eDemocracy 
and Open Government 1, str. 1-11, cyt. za: Panagiotopoulos P., Elliman T., Online 
engagement … op. cit., str. 82.

16 Jungherr A., Jürgens P., The political click: political participation through e-Petitions 
in Germany, Pol Internet 2, str. 7-41, cyt. za: Panagiotopoulos P., Elliman T., Online 
engagement … op. cit., str. 83.
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jest przywołany przykład Szwecji i Partii Piratów, która bardzo skutecznie 
wykorzystała mechanizm e-petycji do przeforsowania swoich propozycji, do-
tyczących ustanowienia Esperanto językiem roboczym w Unii Europejskiej 
oraz postulat legalizacji marihuany. Przypomnijmy w tym miejscu, że projekt 
europejskich konsultacji miał na celu wyłonienie i wsparcie pomysłów oraz 
inicjatyw odnoszących się do przyszłości Europy17.

Elektroniczne petycje i ich zasadność rozpatrywana pod względem rezulta-
tów, możliwości, korzyści, czy zagrożeń jest rzecz jasna kwestią indywidualną 
i jako taka powinna pozostać rozpatrywana w odniesieniu do konkretnych 
przypadków. Powyższe studium stanowi jedynie przegląd pewnych zaobser-
wowanych zjawisk, w kontekście których przeprowadzona została dalsza ana-
liza w ramach prezentowanego case study. Jakie cele, założenia i oczekiwania 
względem elektronicznych petycji zostały sformułowane przez twórców ‘We 
the People’, a jakie rezultaty zostały w tym względzie wypracowane? Jakie 
są źródła angażowania i do jakich argumentów odwołać mogą się krytycy? 
To kwestie kluczowe, w kontekście których przeanalizowany zostanie projekt 
amerykańskich petycji.

We the People

Prawo do składania petycji do członków rządu jest gwarantowa-
ne pierwszą poprawką do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. 'We 
the People' dostarcza nowego sposobu składania petycji do ad-
ministracji Prezydenta Obamy, aby podjęła działania w szeregu 
istotnych dla naszego kraju spraw. Stworzyliśmy 'We the People', 
ponieważ chcemy usłyszeć Wasze głosy. Jeśli petycja uzyska wy-
starczające poparcie, personel Białego Domu przeczyta ją, upewni 
się, że została przekazana odpowiednim specjalistom politycznym  
i wystosuje oficjalną odpowiedź.

Wstęp do witryny 'We the People'18

17 Karlsson M., Democratic Legitimacy and Recruitment Strategies in eParticipation 
Projects [w:] Empowering Open and Collaborative Governance. Technologies and 
Methods for Online Citizen Engagement in Public Policy Making, (red.) Charalabidis y., 
Koussouris S., Berlin 2012, str. 16.

18 https://petitions.whitehouse.gov/how-why/introduction
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W jednym ze swoich pierwszych wystąpień jako prezydent USA, Barack Oba-
ma w 2008 oświadczył, że jego rząd dokona „najbardziej otwartego i przej-
rzystego przejścia w historii”19. Realizując te deklaracje, jesienią 2011 roku 
powstała nowa podstrona serwisu WhiteHouse.gov mająca na celu umożli-
wienie obywatelom USA zgłaszanie petycji, a także wyrażanie swojego po-
parcia, poprzez składanie podpisów pod zgłoszonymi już postulatami. Pod-
strona została uruchomiona 22 września 2011 roku pod adresem https://
petitions.whitehouse.gov/. Aplikacja ta powstała na zlecenie Białego Domu. 
W niecały rok później, kod źródłowy został uwolniony i umieszczony na ser-
werach portalu GitHub w ramach GNU General Public license v2 (GPl v2)20.

Źródło: https://petitions.whitehouse.gov/

Jak napisał na oficjalnym blogu Białego Domu21 Macon Phillips odpowiadają-
cy tam za strategię cyfrową, konstytucja USA gwarantuje swoim obywatelom 
prawo do składania petycji na ręce władz, stąd stworzono rozwiązanie, któ-
re ma znacząco uprościć cały ten proces poprzez publikowanie ich w formie 
elektronicznej. Władze Białego Domu zadeklarowały, że jeśli dana petycja 
zdobędzie wystarczająco duże popracie (mierzone liczbą złożonych podpi-

19 http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2008/11/the_tmi_
presidency.html

20 https://github.com/WhiteHouse/petitions/blob/7.x-1.x/README.md#license
21 https://www.whitehouse.gov/blog/2011/09/01/we-people-announcing-white-house-

petitions-how-they-work
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sów), w tym przypadku ponad 5 tysięcy w przeciągu 30 dni, wówczas urzędni-
cy będą zobowiązani do skierowania dokumentu do odpowiedniej instytucji 
i oficjalnego ustosunkowania się do problemu.

Nowe petycje może złożyć każdy obywatel Stanów Zjednoczonych, który 
założy konto w serwisie. Do rejestracji potrzebne jest podanie imienia, na-
zwiska, adresu email oraz numeru kodu pocztowego. W praktyce oznacza 
to, że założenie konta nie wiąże się z potrzebą weryfikacji w jakiejkolwiek 
bazie danych, a co za tym idzie, nie stanowi szczególnej przeszkody, by zare-
jestrowała się również osoba nie będąca obywatelem ani nie mieszkająca na 
terenie USA. Po rejestracji użytkownik może złożyć swoją pierwszą petycję: 
w pierwszej kolejności należy umieścić krótki (maksymalnie 120 znaków) na-
główek, który będzie kontynuacją zdania: „We believe the Obama Admini-
stration should...”. Po zapisaniu petycji należy sprawdzić czy na portalu nie 
ma już podobnej, jeśli użytkownik jest pierwszą osobą, która porusza dany 
temat, wówczas powinien on przejść do kolejnego kroku jakim jest uzupeł-
nienie szczegółów, w tym zdefiniowanie jakich konkretnie działań oczekuje 
się po administracji prezydenta Obamy (maksymalnie 800 znaków) oraz ota-
gowanie petycji.

Rysunek 6. Wprowadzanie słów kluczowych do petycji.

Źródło: https://petitions.whitehouse.gov/
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Autorzy aplikacji stworzyli też swoisty wentyl bezpieczeństwa, który chro-
nić ma stronę przed zalewem petycji, którymi nikt się nie będzie intereso-
wał – początkowo jest ona bowiem niedostępna dla innych użytkowników  
WhiteHouse.gov. Zadaniem jej twórcy jest samodzielne zebranie co najmniej 
150 podpisów, dopiero wówczas petycja zostanie ujawniona wszystkim użyt-
kownikom. Aktualny regulamin zakłada, że aby petycja została rozpatrzona 
przez administrację Obamy, powinna ona zdobyć 100 tysięcy podpisów w cią-
gu 30 dni. Zmiany regulaminu dokonano po tym jak okazało się, że 5 tysięcy to 
za mało i zebranie takiej ilości podpisów było zbyt proste, stąd już w paździer-
niku 2011 roku limit ten podniesiono do 25 tysięcy, a nieco ponad rok później 
w styczniu 2013 ustalono istniejącą do dziś wysokość 100 tysięcy podpisów 
w 30 dni22. Jak pisze na blogu Phillips, powodem było przede wszystkim więk-
sza niż oczekiwana popularność strony. Do stycznia 2013 udało się zebrać 
ponad 10 milionów podpisów przy około 5 milionach zarejestrowanych użyt-
kowników i ponad 141 tysiącach opublikowanych petycji.

Rysunek 7. Infografika prezentująca popularność petycji do stycznia 2013.

Źródło: blog projektu.

22 http://www.whitehouse.gov/blog/2013/01/15/why-we-re-raising-signature-threshold-
we-people
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Pomimo zmiany regulaminu i znacznego podniesienia poziomu trudności, do 
końca 2013 roku znalazło się kilkanaście petycji, którym udało się osiągnąć 
wymagany poziom 100 tysięcy podpisów w 30 dni.

Wśród petycji zgłoszonych na 'We the People' najgłośniejszy odzew wzbudzi-
ła petycja, której sygnatariusze oczekiwali od administracji Baracka Obamy 
„zabezpieczenia zasobów i pieniędzy, a następnie rozpoczęcia budowy 
Gwiazdy Śmierci przed rokiem 2016” („Secure resources and funding, and 
begin construction of a Death Star by 2016”23). Opublikowana 14 listopada 
2014 roku petycja zebrała w sumie 34,435 podpisów. Ponieważ ówczesny li-
mit wynosił 25 tysięcy, strona rządowa musiała się odnieść do tych postula-
tów, dlatego też 11 stycznia 2013 roku (co warto podkreślić, tego samego 
dnia podniesiono minimalną ilość podpisów do 100 tysięcy w 30 dni) Biały 
Dom opublikował odpowiedź, w której uznał w żartobliwej formie, że nie wy-
pełnią zobowiązania, gdyż szacunkowy koszt budowy Gwiazdy Śmierci wy-
niósłby obecnie ponad 850,000,000,000,000,000 dolarów, co w obliczu fak-
tu, że rząd poszukuje obecnie oszczędności oznacza, że podobne wydatki są 
niemożliwe, jak również administracja Obamy nie popiera niszczenia planet. 
Zakwestionowano również sens budowy niezwykle drogiej broni, którą moż-
na zniszczyć przy pomocy jednego myśliwca24.

Kilka dni wcześniej, 9 listopada, na portalu pojawiła się inna budząca wiele 
kontrowersji petycja, której sygnatariusze oczekiwali „pokojowego umożli-
wienia Stanowi Teksas opuszczenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i po-
wołania własnego NOWEGO rządu” („Peacefully grant the State of Texas 
to withdraw from the United States of America and createitsown NEW go-
vernment”). Petycja zebrała łącznie 125 746 podpisów. W odpowiedzi Biały 
Dom powołał się na ustalenia z 1861, kiedy to za kadencji Abrahama lincolna 
zakwestionowano prawo stanów do secesji25.

Innym kontrowersyjnym projektem była petycja oczekująca od administracji 
Obamy „prawnego uznania Westboro Babtist Church jako grupę niena-
wiści” („Westboro Babtist Church as a hate group”). Pod złożoną 14 grudnia 
2012 roku petycją podpisało się łącznie 367 180 użytkowników portalu, w od-

23 https://petitions.whitehouse.gov/petition/secure-resources-and-funding-and-begin-
construction-death-star-2016

24 https://petitions.whitehouse.gov/response/isnt-petition-response-youre-looking
25 https://petitions.whitehouse.gov/petition/peacefully-grant-state-texas-withdraw-

united-states-america-and-create-its-own-new
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powiedzi Biały Dom oznajmił, że tworzenie list grup nienawiści nie należy do 
kompetencji rządu federalnego, jednakże podkreślono, że jednym z działań 
utrudniającym funkcjonowanie podobnych organizacji jest wprowadzenie 
prawa wymuszającego zachowanie dystansu pomiędzy protestującymi i miej-
scem, w którym odbywa się pogrzeb (w tym przypadku zabitych na służbie 
żołnierzy). Jako ciekawostkę w odpowiedzi zamieszczono także mapę Sta-
nów Zjednoczonych z zaznaczoną dynamiką składania podpisów i lokalizacją 
podpisujących użytkowników (aplikacja stworzona dzięki udostępnieniu API). 
Najwięcej podpisów złożyli mieszkańcy Kansas gdzie siedzibę ma Westboro 
Babtist Church oraz Connecticut, gdzie miały miejsce najbardziej zagorzałe 
protesty członków kościoła26 27.

Bardzo podobny charakter miała także petycja z 7 lipca 2013 o treści: „ogło-
szenie Bractwa Muzułmańskiego organizacją terrorystyczną” („Declare 
Muslim brotherhood organization as a terrorist group”) zebrała ona w sumie 
213,146 podpisów, jednak również w tej kwestii odpowiedź Białego Domu 
była negatywna, oznajmiając tym razem, że władze USA nie mają dowodów 
na agresywną działalność Bractwa28.

Jedną z najpopularniejszych w ostatnim czasie petycji jest złożona 9 marca 
prośba „wniesienia zarzutów przeciwko 47 senatorom Stanów Zjednoczo-
nych w związku ze złamaniem przez nich Logan Act podczas próby prze-
szkodzenia przez nich zawarcia porozumienia nuklearnego” („File charges 
against the 47 U.S. Senators in violation of The logan Act in attempting to 
undermine a nuclear agreement”). Petycja zebrała w sumie 322,117 podpi-
sów, w odpowiedzi Biały Dom uznał, że do tej sprawy odniósł się już wicepre-
zydent Joe Biden, skierowano też użytkowników do specjalnie w tej sprawie 
utworzonego konta na Twitterze, za pośrednictwem którego odpowiada się 
na pytania dotyczące porozumienia z Iranem29.

26 https://petitions.whitehouse.gov/petition/legally-recognize-westboro-baptist-church-
hate-group-0

27 http://www.nytimes.com/2013/01/16/us/politics/texas-secession-movement-
unbowed-by-white-house-rejection.html?_r=1

28 https://petitions.whitehouse.gov/petition/declare-muslim-brotherhood-organization-
terrorist-group

29 https://petitions.whitehouse.gov/petition/file-charges-against-47-us-senators-
violation-logan-act-attempting-undermine-nuclear-agreement
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Inną budzącą wiele kontrowersji petycją była ta złożona 9 czerwca 2013 roku 
oczekująca od Białego Domu „ułaskawienia Edwarda Snowdena” („Pardon 
Edward Snowden”), która zebrała 167,954 podpisów. Białemu Domowi zajęło 
2 lata ustosunkowanie się do tej petycji. Odpowiedź30 została opublikowana 
dopiero 28 lipca 2015 roku i spotkała się z odmową Administracji Obamy. 
Jak pisze lisa Monaco, doradca prezydenta w kwestiach bezpieczeństwa we-
wnętrznego i antyterroryzmu, „decyzja pana Snowdena aby ukraść i ujawnić 
tajne dane była niebezpieczna i miała poważne konsekwencje dla bezpie-
czeństwa naszego kraju oraz ludzi, którzy codziennie pracują nad tym by je 
chronić” dodała ponadto, „że jeśli uważa, że jego działania miały charakter 
obywatelskiego nieposłuszeństwa, wówczas powinien zachować się tak jak 
inni, którzy sprzeciwili się rządowi: wyzwać go, głośno przedstawić swoje ra-
cje, przeprowadzić konstruktywną akcję protestacyjną, a finalnie – co szcze-
gólnie ważne – ponieść konsekwencje swoich działań.” Monaco w uzasad-
nieniu dodała również, że Edward Snowden powinien w pierwszej kolejności 
samemu stanąć przed amerykańskim sądem, a nie chować się pod jurysdykcją 
reżimów autorytarnych.

Inne petycje, które zebrały ponad 100 tysięcy podpisów:

1. 12 kwietnia 2012: „Wprowadzenie obowiązkowego oznaczania gene-
tycznie modyfikowanej żywności (GMO)” („Support Mandatory labe-
ling of genetically engineered foods (GMOs)”), 115,501 podpisów

Odpowiedź Białego Domu: będą się starać zwiększyć transparentność31.

2. 22 sierpnia 2013 „Powstrzymanie SOPA 2013” („Stop SOPA 2013”), 
119,106 podpisów

W odpowiedzi Biały Dom uznał, że nie będzie zmieniał prawa w tej kwe-
stii, ale pozostaje otwarty na nowe rozwiązania, które zmniejszą ryzyko 
kradzieży własności intelektualnej i będą chronić twórców (co jest dla 
nich najważniejsze)32.

30 https://petitions.whitehouse.gov/petition/pardon-edward-snowden
31 https://petitions.whitehouse.gov/petition/support-mandatory-labeling-genetically-

engineered-foods-gmos
32 https://petitions.whitehouse.gov/petition/stop-sopa-2013
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3. 12 listopada 2013 „Reforma ECPA: Każcie rządowi zdobyć nakaz” („Re-
form ECPA: Tell the Government to Get a Warrant”)33 113,035 podpisów

W odpowiedzi Biały Dom przyznał, że istnieje potrzeba aktualizacji 
obecnego prawodawstwa.

4. 11 grudnia 2013 „Usunąć obraźliwą rzeźbę w publicznego parku 
w Glendale w Kalifornii ” („Remove offensive state in Glendale, CA pu-
blic park”), 129,649 podpisów

W odpowiedzi Biały Dom skierował sygnatariuszy do władz stanowych, 
które sprawują jurysdykcję nad parkiem34.

Aktualnie (tj. pod koniec lipca 2015) na portalu widoczna jest kolejna petycja, 
której udało się przekroczyć limit 100 tys. podpisów przed upływem terminu 
30 dni. Petycja dotycząca uznania Ku Klux Klanu za wewnętrzną organizację 
terrorystyczną zebrała do tej pory 106 165 podpisów35.

Rysunek 8. Petycja w sprawie Ku Klux Klanu.

33 https://petitions.whitehouse.gov/petition/reform-ecpa-tell-government-get-warrant
34 https://petitions.whitehouse.gov/petition/remove-offensive-state-glendale-ca-public-

park
35 https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-klu-klux-klan-domestic-terrorist-

organization-make-their-eradication-homeland-security-priority
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Biały Dom starał się promować 'We the People” także wśród programistów. 
Po udostępnieniu kodu źródłowego aplikacji na portalach GitHub36 oraz Dru-
pal37 zorganizowano hackathon, podczas którego uczestnicy mieli mozliwość 
uczestniczenia w pracach nad aplikacjami, które wspierałyby serwis petycji. 
W rezultacie powstało ich w sumie 16, każda z możliwością pobrania i zaim-
plementowania we własnym projekcie38. Są one dostępne w galerii API39.

Wybrane aplikacje stworzone podczas White House Open Data Day 
Hackathon:

 � Petition.io jest zbiorem danych analitycznych dla systemu petycji 
'We the People', zawiera między innymi narzędzia do śledzenia tem-
pa składania podpisów w czasie, lokalizowania ośrodków z najwięk-
szą ilością podpisów, a także przyglądania się zasięgowi w mediach 
społecznościowych,

 � PetitionsNewslink – śledzi zaangażowanie społeczne poprzez śledze-
nie linków do wiadomości, które publikują odnośniki do petycji na 'We 
the People',

 � Pulse – śledzi i wskazuje petycje, które najprawdopodobniej przekro-
czą pułap 100 tysięcy podpisów,

 � Where the People – służy jako narzędzie do tworzenia wizualizacji po-
kazującej lokalizację, z których pochodzą podpisy, a także ich natężenie 
i dynamikę zmian.

W przypadku systemu ‘We the People’ trudno jednoznacznie mówić o suk-
cesie bądź porażce projektu. Z jednej strony jego twórcom udało się zgro-
madzić wokół swojej strony ogromną grupę internautów, którzy dodawali 
i podpisywali się pod kolejnymi petycjami. Również media uważnie śledziły 
rozwój tego przedsięwzięcia relacjonując często te najbardziej kontrower-
syjne wnioski. Z drugiej jednak strony Biały Dom znalazł się niejednokrotnie 
w ogniu krytyki, przede wszystkim z powodu podnoszenia wcześniej ustalo-
nego minimalnego limitu na zebranie podpisów (który jednak, jak pokazała 

36 https://github.com/WhiteHouse/petitions
37 https://www.drupal.org/project/petitions
38 https://www.digitalgov.gov/2013/06/13/civic-hacking-at-the-white-house-we-the-

people-by-the-people/
39 https://petitions.whitehouse.gov/how-why/api-gallery
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praktyka, również nie stanowił bariery nie do przejścia), a także zwlekania 
z odpowiedzią na niektóre petycje, co było szczególnie rażące w przypad-
ku wniosku o ułaskawienie Edwarda Snowdena. Podobne praktyki poddają 
w wątpliwość pierwotne deklaracje Baracka Obamy o najbardziej przejrzy-
stym rządzie, a także dowodzą, że praktyki ignorowania obywatelskich ini-
cjatyw nie są obce zarówno brytyjskim samorządom lokalnym jak i władzom 
najpotężniejszego państwa świata.

Izabela Szeląg 

Politolog. Absolwentka Wydziału 
Nauk Politycznych i Stosunków Mię-
dzynarodowych  Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie.

Współpracownik Fundacji Instytut 
Aurea libertas. Ekspert w zakresie ba- 
dań i analiz nad partycypacją w ży-
-ciu publicznym oraz administracją 
publiczną.

Wykładowca akademicki Uniwersyte-
tu im. Jana Pawła II w Krakowie.

Zainteresowania naukowe dotyczą 
zagadnień takich jak: szeroko rozu-
miana samorządność oraz rozwój 
społeczności lokalnych, partycypacja 
publiczna oraz administracja publicz-
na na poziomie lokalnym.

Bartosz Wilk

Specjalista od nowych mediów, ab-
solwent socjologii na AGH w Krako-
wie, wieloletni współpracownik or-
ganizacji pozarządowych oraz firm 
z sektorów IT i e-commerce. Zajmuje 
się analizą wpływu nowych technolo-
gii na politykę i bezpieczeństwo.
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PATHWAYS 2050 – 
konsultacje społeczne online

Izabela Szeląg

Fundacja Instytut Aurea libertas
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PATHWAYS 2050 – 
konsultacje społeczne online

(…) tzw. konsultacje społeczne podejmowane często w niektórych 
miejscach w Polsce: w terminie nikomu nieznanym, bo wskazanym 
w ogłoszeniach kompletnie nieczytelnych i niewidocznych w prze-
strzeni publicznej, pojawia się jednak w jakiejś małej salce kilka – 
ewidentnie jasnowidzących – osób, z których część po prostu na-
wykowo uczestniczy we wszystkich spotkaniach z władzą, a część 
jest tam przypadkiem, przy czym wszystkie wyselekcjonowały się 
„samorzutnie”. Zgormadzeni rozmawiają zupełnie nie na temat 
z niekompetentnymi przedstawicielami władzy obecnymi na sali 
i kłócą się między sobą przez mniej więcej dwie godziny, po czym 
wszyscy się rozchodzą, a administracja pieczołowicie odznacza we 
właściwych miejscach „przeprowadzenie konsultacji społecznych” 
i dalej spokojnie administruje. (…)1 

Marta Bucholc

Przytoczony powyżej cytat, to może nieco karykaturalny i przerysowany opis 
konsultacji, ale trudno wyzbyć się przekonania, że dotyka sedna problemu. 

1 Bucholc M., O naukowych gwarancjach procedur demokratycznych [w:] Partycypacja 
obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej, Przybylska A., Giza A. (red.), str. 73.
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Kwestia ta jest o tyle ważna, że konsultacje społeczne to z jednej strony 
ważna instytucja, a ustrojowo jeden z podstawowych instrumentów wpływu 
obywateli na sprawy publiczne, z drugiej zaś jawią się one jako „byt tajem-
niczy”, o którym wielu słyszało – jedni dobrze, inni źle, ale wszyscy razem 
z dystansem do nich się odnoszą. Dlaczego więc konsultacje, jako instytucja 
po pierwsze społeczna, po drugie ważna, a po trzecie demokratyczna, osta-
tecznie nie odgrywają większej roli w polskim systemie politycznym, w pro-
cesie zarządzania i rozstrzygania o sprawach publicznych? Dlaczego urzęd-
nicy postrzegają te procesy jako „zło konieczne”, a instytucje i osoby w nich 
uczestniczące jako „frustratów” i „malkontentów”, a nie szansę na zebranie 
konstruktywnych opinii i społeczną recenzję proponowanych zmian? Dlacze-
go sami obywatele nie wykorzystują tejże instytucji i nie zabiegają o to aby 
ich głos był słyszalny w przestrzeni publicznej? I wreszcie, gdzie należałoby 
szukać przyczyn dla tak zdiagnozowanego problemu? Czy istnieją jakieś inne, 
skuteczniejsze rozwiązania w tym zakresie, a jeśli tak to jak można by je za-
aplikować na polskim gruncie?

Niniejsze opracowanie ma na celu przeanalizowanie polskich doświadczeń 
związanych z prowadzeniem konsultacji społecznych i zestawienie ich z bry-
tyjskimi praktykami w tym zakresie. Warto w tym względzie zadać sobie py-
tanie, co można zrobić, aby głos statystycznego Kowalskiego był słyszalny? 
Co zrobić aby Kowalski nie trafiał na spotkania konsultacyjne przypadkowo, 
z poczuciem kompletnego niezrozumienia i przeświadczeniem o znikomym 
wpływie na sprawy, których owo spotkanie przynajmniej w teorii dotyczy? 
I wreszcie, jak działać aby organizatorzy konsultacji wyzbyli się przekonania 
o aktywności obywatelskiej jako o „złu koniecznym”, a raczej zaczęli prezen-
tować postawy otwarte na opinie społeczne i potrafili z nich wyciągać kon-
struktywne wnioski i rekomendacje do dalszego administrowania? Jakie za-
tem konsultacje powinny być i czy istnieje model, czy techniczne rozwiązanie, 
do którego można by nawiązać przy budowaniu (nowego) standardu konsul-
tacji społecznych?

Przyjrzyjmy się przyczynom, za sprawą których instytucje administracji pu-
blicznej, zarówno te na szczeblu rządowym jak i samorządowym, niechętnie 
sięgają po konsultacje społeczne oraz dlaczego sami obywatele przejawiają 
tak niską aktywność w zakresie opiniowania i konsultowania polityk publicz-
nych. Ważne w tym względzie będzie prześledzenie mechanizmów tworze-
nia i koordynowania konsultacji według aktualnie obowiązujących standar-
dów i modeli współpracy oraz zestawienie ich z innymi praktykami w tym 
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zakresie. W tym celu posłużono się jednymi z bardziej znanych narzędzi kon-
sultacji społecznych jakimi są aplikacje i narzędzia wykorzystywane przez 
administrację brytyjską, a opracowane i stworzone przez firmę Delib. Te, do 
których nawiążemy, to Pathways 2050 oraz Budget Simulator – interneto-
we aplikacje konsultacyjne, wykorzystujące techniki wizualizacji i symulacji 
skutków proponowanych rozwiązań i podejmowanych przez użytkowników 
decyzji.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

(…) Konsultacje społeczne – jedna z form dialogu społecznego, któ-
rej celem jest dwukierunkowa komunikacja administracji publicznej 
z partnerami społecznymi, a prowadzona jest w celu uzyskania opi-
nii na temat proponowanych przez administrację rozwiązań (…)2

Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecz-
nych3 pokazuje typowy przebieg procesu konsultacji w Polsce. Autorzy rapor-
tu przeanalizowali 35 przypadków konsultacji społecznych i w oparciu o zgro-
madzony materiał sporządzili model, w odniesieniu do którego dokonano 
analizy i oceny. Wnioski, jakie nasuwają się po lekturze Raportu sprowadzają 
się do tezy, że mechanizm konsultacji społecznych wypracowany przez admi-
nistrację publiczną w Polsce właściwie nie spełnia żadnego z definiujących 
go określeń4. Proces ten, choć przyjmuje pewną strukturę i logiczną formę, 
funkcjonalnie stanowi jednak „fasadowy byt”.

Należałoby zacząć od tego, że w Polsce konsultacje społeczne, jeśli chodzi 
o angażowane w ich realizację narzędzia, są instytucją dość ubogą w formie. 

2 Zasady Dialogu Społecznego Dokument Programowy Rządu Przyjęty Przez Radę 
Ministrów w dniu 22 października 2002 r., str.10, http://www.malopolska.uw.gov.pl/
doc/Zasady_Dialogu_Spolecznego_dokument_programowy.pdf.

3 Ibidem, str. 38-40.
4 Ocena procesów wymaga przyjęcia pewnego modelu dla ewaluacji jakości 

podejmowanych w ramach konsultacji społecznych działań. W tym celu posłużono się 
modelem, określanym jako 3P – procedury, praktyki, percepcja. O jakości konsultacji 
stanowi wynik osiągany w każdej z wymienionych kategorii. I tak w wymiarze całego 
procesu istotne będą takie elementy jak: istnienie formalnych procedur; praktyka –  
czyli jakość realizacji procedur oraz ostateczna ocena skutków prowadzonych 
konsultacji społecznych.; [w:] Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów 
konsultacji społecznych, Warszawa 2011, str. 18, http://www.pozytek.gov.pl/files/
Biblioteka/raport_efekt_konsult.pdf.
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Faktycznie, działania ministerstw czy samorządów ostatecznie sprowadzają 
się do opublikowania dokumentów urzędowych i „zaproszenia do konsulta-
cji”, tudzież informacji o możliwości zgłaszania swoich uwag do opublikowa-
nego dokumentu na stronach BIP i… pełnego napięcia oczekiwania na głosy 
i opinie od zainteresowanych osób. Osobną niejako kwestią jest organizowa-
nie spotkań na temat dokumentów i spraw poddawanych pod konsultacje 
społeczne. Zwykle przybierają one formę spotkań tematycznych, konferencji 
czy wysłuchań publicznych, niemniej ze względu na przyjętą formę i zawartą 
treść trudno jest się wystrzec przekonania o ich czysto informacyjnym cha-
rakterze. Kolejnym „wielkim nieobecnym” polskiego modelu konsultacji spo-
łecznych jest praktyka formułowania pod konsultacje konkretnych zagadnień 
problemowych, czy też dylematów, na jakie napotyka ustawodawca podczas 
tworzenia dokumentu prawnego czy strategicznego. Na próżno też można 
szukać ustrukturyzowanych wywiadów, czy ankiet zawierających pytania, na 
które organizator konsultacji chciałby uzyskać odpowiedź. Wiele do życze-
nia pozostawia też forma prowadzenia konsultacji społecznych. Instytucja, 
która w założeniach ma sprzyjać transparentności władzy oraz aktywizować 
i wzmagać zainteresowanie obywateli sprawami publicznymi, a faktycznie 
staje się antytezą swojej roli ustrojowej i społecznej. Dokumenty są publiko-
wane w surowej formie – bez wprowadzenia, komentarzy, ani jakichkolwiek 
innych uzupełnień czy objaśnień co do konsultowanych treści i merytorycz-
nych zagadnień. Stosowana proceduralno-prawna nowomowa, często nie-
zrozumiała dla potencjalnego uczestnika konsultacji, stanowi często barierę 
nie do pokonania, a same konsultacje pozbawia racji bytu, sprowadzając je 
do pewnego rodzaju gry pomiędzy lobbystami, „wtajemniczonymi” i „pasjo-
natami”. Tak prowadzone konsultacje zwykle zamykają się w obrębie dwóch 
scenariuszy. Pierwszy to taki, kiedy opinie w ramach przeprowadzonych kon-
sultacji społecznych dotyczą rozwiązań czysto technicznych, a nie stanowią 
debaty nad zasadnością rozwiązań systemowych i konsekwencjami. Drugi 
scenariusz to odwrotność pierwszego, co oznacza, że w ramach fasadowo 
prowadzonych konsultacji, za plecami opinii publicznej, dokonywane są 
zmiany systemowe – a same konsultacje polegają de facto na tropieniu zmian 
korzystnych lub niekorzystnych z punktu widzenia tylko i wyłącznie uczest-
ników konsultacji, a nie szeroko rozumianej grupy interesariuszy. Kolejną 
ważną rzeczą, z punktu widzenia korzyści/kosztów społecznych jest kwestia 
anonsowania samych konsultacji oraz czasu ich ogłoszenia i realizowania. 
I tutaj ponownie zapisy Raportu prezentują się jako spis uchybień i dostrze-
żonych niedociągnięć w tym zakresie. Pierwszym zarzutem jest czas, w jakim 
prowadzone są konsultacje. Czas rozumiany tutaj dwojako. Po pierwsze jako 
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nieudolnie skonstruowany harmonogram prowadzenia konsultacji – gdzie 
czasu na konsultacje jest bardzo mało, a jedynym celem organizatorów jest 
uczynienie zadość zapisom prawnym, które do przeprowadzenia konsulta-
cji obligują. Drugi wymiar czasu to etap prac nad rozwiązaniami prawnymi, 
na którym „zasięga się” opinii w procedowanych kwestiach. Bardzo częstą 
praktyką jest konsultowanie dokumentów na późnym etapie pracy, co po-
woduje, że rozmowy i opinie nie dotyczą założeń koncepcji systemowych, 
a nawet ustrojowych wyrażonych w formie zapisów prawnych. Co więcej, tak 
skonstruowany proces konsultacyjny sprzyja sytuacjom, że nawet logicznie 
i merytorycznie zasadne propozycje zmian lub uzupełnień zostają odrzu-
cane ze względu na zarzut o niespójność z całościowo postrzeganą treścią 
dokumentu.

Przedstawiony powyżej obraz konsultacji społecznych warto uzupełnić z jed-
nej strony o informacje na temat motywacji uczestnictwa w tej formie par-
tycypacji, z drugiej zaś strony o zidentyfikowane barier dla tej aktywności. 
Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych 
wskazuje na 5 głównych powodów uczestnictwa w konsultacjach społecznych 
i tyle samo przyczyn dlaczego obywatele w nich nie uczestniczą.

Dlaczego zatem uczestniczymy w konsultacjach? Po pierwsze, robimy to 
ponieważ chcemy uczestniczyć w podejmowaniu decyzji administracyjnych. 
Raport wskazuje przy tym na motywacje, wynikające z indywidualnych inte-
resów (czyli np. konsultowanie planów zagospodarowania przestrzennego), 
deklarowanej dbałości o sprawy publiczne oraz odwoływania się do zasad 
funkcjonowania systemu demokratycznego. Po drugie, chcemy podzielić się 
naszymi „pomysłami na administrację”. Uczestnicy konsultacji wskazują, że 
ich pomysły często dotyczą rozwiązań strukturalnych, całościowo odnoszą-
cych się do dyskutowanego problemu. Po trzecie, pragniemy uzyskać wpływ 
na podejmowane przez administrację publiczną decyzje – czyli dążymy do 
wykształcenia poczucia sprawstwa. Chcemy nie tylko móc wypowiedzieć 
swój pogląd, ale dążymy do tego, aby w miarę możliwości nasza opinia zo-
stała wzięta pod uwagę przy ostatecznych rozstrzygnięciach. Kolejne dwie 
grupy motywacji to efekt ograniczonego zaufania oraz sprzeciwu wobec 
działań administracji publicznej. W pierwszym przypadku aktywność obywa-
telska motywowana jest potrzebą kontroli działań urzędu. W tym względzie 
pytani podkreślali swoje spostrzeżenia, ale także potrzeby w zakresie ko-
nieczności modyfikacji systemu debaty publicznej, w kierunku wyrugowania 
praktyk utrwalających fasadowość tej instytucji – i to zarówno pod wzglę-
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dem proceduralnym jak i merytorycznym. Druga grupa to wspomniany już 
sprzeciw wobec działania administracji publicznej. W tym przypadku uczest-
nicy konsultacji, korzystając z bardziej bezpośredniego kontaktu z przed-
stawicielami administracji, wykorzystują proces konsultacyjny do wyłoże-
nia swoich merytorycznych argumentów przeciwko proponowanemu przez 
urząd rozwiązaniu.

Drugim aspektem opisywanego problemu funkcjonującego modelu konsul-
tacji społecznych uskutecznianych w polskiej rzeczywistości publicznej to zi-
dentyfikowane bariery uczestnictwa. Z punktu widzenia obywateli trudności 
na jakie należałoby wskazać w tym względzie, to w pierwszej kolejności brak 
wiedzy na temat konsultacji i informacji o prowadzonych konsultacjach. I tak 
informacje na temat konsultacji, o ile w ogóle takie są prowadzone, nie są 
rozpowszechniane. Organizatorzy w tym względzie daleko bardziej przywią-
zują wagę do wypełniania obowiązku ustawowego, aniżeli zabiegają o wyso-
ką skuteczność w informowaniu i promowaniu dialogu z obywatelami. Druga 
kwestia to szeroko rozumiane czynniki organizacyjne. W tej grupie należy 
wymienić czas (zbyt mało czasu lub termin organizacji spotkań konsultacyj-
nych w godzinach pracy urzędu) oraz lokalizację (konsultacje odbywające się 
stacjonarnie, zwykle w budynku urzędu). Kolejna grupa powodów nieuczest-
niczenia w konsultacjach, tudzież ograniczonego w nich udziału, to forma 
w jakiej prowadzone są konsultacje społeczne. Forma, która ze względu na 
przyjęty zbyt formalny model, stawała się dla jej potencjalnych uczestni-
ków nieczytelna i niezrozumiała. Uczestnicy konsultacji zdają się preferować 
bardziej interaktywne formy dialogu – w postaci warsztatów czy spotkań 
konsultacyjnych. Następna grupa trudności zidentyfikowana w ramach opi-
sywanego Raportu to kwestie związane z kompetencjami samych uczestni-
ków konsultacji. Potencjalni uczestnicy często nie zdradzają dużego zainte-
resowania dyskutowanymi sprawami, odwołując się przy tym na brak wiedzy 
w tym zakresie lub wskazują na inne, w ich opinii bardziej kompetentne do 
zabrania głosu osoby czy instytucje. I piąty argument, stanowiący ważny po-
wód absencji w procesach konsultacyjnych, to niskie poczucie sprawstwa, 
przekonanie uczestników, że udział i formułowane uwagi mają niewielkie 
znaczenie w procesie decyzyjnym, a urzędnicy nie liczą się z przekazywanymi 
w ten sposób opiniami5.

5 Ibidem, str. 77-79.
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KONSULTACJE SPOŁECZNE –  
czy można inaczej?

Jak można zauważyć, powyższe katalogi oczekiwań i identyfikowanych 
utrudnień, czy barier uczestnictwa, stanowią komplementarny obraz polskiej 
rzeczywistości dialogu obywatelskiego. Wczytując się, zwłaszcza w kwestie 
przeszkód, nie sposób wyzbyć się przekonania, że czas jakby się zatrzymał 
i to zatrzymał się niestety w niezbyt dobrym momencie. Z roku na rok odtwa-
rzane są te same struktury, stosowane są te same standardy, mimo tego, że 
w tym samym czasie społeczeństwa zmieniają się i zmieniają się możliwości 
i oczekiwania samych obywateli. Problem z konsultacjami jest tym bardziej 
skomplikowany, że przyjęte rozwiązania, takie jak choćby procedury, z bie-
giem czasu i pod wpływem przemian mogą tracić na ważności, czyli zwyczaj-
nie „nie nadążać”, o tyle w przypadku konsultacji społecznych nigdy nie było 
modelu, który choć przez chwilę spełniałby stawiane przed nimi wyzwania.

Prześledzenie doświadczeń innych krajów w budowaniu i moderowaniu 
procesów dialogu społecznego czy obywatelskiego, dostarcza twierdzącej 
odpowiedzi na pytanie czy konsultacjami społecznymi można zarządzać ina-
czej. A zatem… statystyczny Kowalski nie dość, że zostanie zapytany o zda-
nie w istotnej dla niego kwestii, a poza dokumentem w końcowej fazie two-
rzenia otrzyma także inne informacje, kluczowe z punktu widzenia tematu 
poddanego konsultacji, będzie mieć możliwość prześledzenia konsekwencji 
proponowanych decyzji i „o zgrozo” instytucja organizująca konsultacje poin-
formuje o wynikach i przedstawi plan ich wykorzystania w dalszych pracach 
administracyjnych. Niemożliwe?! A jednak!

Przekonania o możliwości zastosowania takiego modelu konsultacji społecz-
nych dostarczają działania rządów Wielkiej Brytanii czy Australii oraz aplika-
cje i techniczne rozwiązania opracowane przez firmę Delib. Ważne jest to, 
że odwołując się do 2050 Pathways6 czy do Budget Simulator7 nie mamy na 
myśli jedynie ciekawej, łatwej i intuicyjnej w obsłudze aplikacji internetowej, 
ale całościowy proces konsultacji społecznych, który technicznie opiera się 
na wykorzystaniu aplikacji internetowych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, 
że zagadnienia konsultowane przy użyciu prezentowanych instrumentów do-

6 https://www.gov.uk/2050-pathways-analysis
7 http://www.budgetsimulator.com/
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tyczą kwestii niezwykle złożonych i trudnych – i to zarówno pod względem 
merytorycznym jak i społecznym. Poruszane tam kwestie – opracowanie stra-
tegii/planu działania, których celem będzie czy to ograniczenie emisji CO2 czy 
redukcja deficytu budżetowego, w oczywisty sposób dotyczą niemal każde-
go obywatela, a jako takie wymagają nie fasadowych konsultacji, ale głęb-
szego wglądu i merytorycznych opinii. Aplikacje cytowane powyżej są o tyle 
wartościowe, że zgromadzona na ich temat dokumentacja pozwala niejako 
rozłożyć cały proces konsultowania na funkcje i płaszczyzny zidentyfikowa-
ne jako kluczowe podczas opisu struktury konsultacji społecznych w Polsce, 
oczekiwań względem tej instytucji i dostrzeżonych barier dla rozwoju tego 
typu aktywności obywatelskiej.

Na początek słów kilka o firmie Delib. Jest to istniejąca od 2001 roku brytyj-
ska firma, zajmująca się tworzeniem aplikacji i oprogramowania, które w za-
łożeniach mają wspierać inicjatywy z zakresu partycypacji, kolektywnego po-
dejmowania decyzji oraz konsultacji społecznych, czyli szeroko rozumianego 
dialogu publicznego. Oferta firmy skierowana jest zarówno do instytucji rzą-
dowych i samorządowych, jak i do podmiotów otoczenia administracyjnego 
– organizacji społecznych, agend, fundacji, stowarzyszeń etc. Firma w ramach 
formułowanej misji i celów deklaruje swój wkład i zaangażowanie w budowa-
nie warunków i możliwości dla rozwoju demokracji poprzez tworzenie narzę-
dzi, które docelowo mają udrożnić komunikację na linii obywatel – państwo, 
a tym samym przyczynić się do zwiększenia roli głosu obywatelskiego i wzro-
stu partycypacji ludzi w życiu publicznym.

Rysunek 1. logotyp firmy Delib.

Firma wdraża wypracowane przez siebie aplikacje i oprogramowanie jako 
podmiot komercyjny. Niemniej dwie aplikacje, na których opisie w ramach 
niniejszego opracowania zdecydowano się skupić, zostały wdrożone według 
dwóch różnych modeli: 2050 Pathways jest aplikacją stworzoną na zlecenie 
Ministerstwa Energii i Klimatu rządu Wielkiej Brytanii w oparciu o zgłoszone 
w tym obszarze zapotrzebowanie, natomiast drugi model wdrażania pole-
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ga na sprzedaży zainteresowanym instytucjom produktów i usług. Ten mo-
del implementacji dotyczy flagowych aplikacji firmy Delib takich jak: Budget 
Simulator – aplikacja do wizualizacji i konsultacji w kwestiach budżetu, Citi-
zens Space – aplikacja do konsultacji społecznych opartych na wykorzystaniu 
„chmury internetowej” oraz Dialogue – aplikacja służąca do prowadzenia dys-
kusji online pomiędzy obywatelami, instytucjami i rządem.

Rysunek 2. logotypy aplikacji wykonanych przez firmę Delib: Budget Simulator, 

Citizen Space oraz Dialogue.

Prześledzenie doświadczeń firmy Delib i przegląd instytucji, które postano-
wiły wykorzystać aplikacje8 pokazuje jak szerokie zastosowanie mogą mieć 
tego typu rozwiązania oraz daje pewnego rodzaju ogląd aktualnych zmian 
społecznych. Definiowane potrzeby wdrożeniowe, bez względu na kraj czy 
rodzaj instytucji, jawią się podobnie. Sprowadzić je można do stwierdzenia, 
że czynnikiem determinującym jest waga kwestii społecznych oraz wynikają-
ca z niej prawidłowość, że wymagają one uwagi, zrozumienia i co najważniej-
sze poznania preferencji obywateli. Nie ulega wątpliwości, że konsultowane 
za pomocą aplikacji kwestie – długoterminowa strategia w ramach polityki 
środowiskowej czy wydatki publiczne, to kwestie szczególnie wrażliwe, kwe-
stie, przy których mocna legitymizacja działań administracji jest szczególnie 
potrzebna.

Istotnym zagadnieniem w tym wymiarze jest świadomość złożoności i trud-
ności w rozumieniu konsultowanych zagadnień, wynikających ze specyfiki 
polityk, których debata publiczna miała dotyczyć. Twórcy podkreślali ko-

8 Firma jak dotąd odnotowała niemal 200 wdrożeń swoich aplikacji i usług. Wdrożenia 
realizowane są m.in. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz 
Australii. Odbiorcami produktów i usług są instytucje samorządowe szczebla lokalnego 
i regionalnego (np. samorządy miast takich jak liverpool, Edynburg czy Melbourne), 
ministerstwa (m.in. brytyjskie Ministerstwo Skarbu czy Ministerstwo Zdrowia), inne 
organizacje i agencje (np. brytyjska Agencja ds. Regulacji leków i Produktów Ochrony 
Zdrowia) – http://www.delib.net/who_uses_delib.
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nieczność ucieczki od konsultacji prowadzonych albo w trybie wyboru opcji 
w ramach zamkniętej kafeterii, albo możliwości definiowania otwartych pro-
pozycji rozwiązań, jednak bez symulowania konsekwencji podejmowanych 
działań. Celem tak skonstruowanego procesu konsultacji było z jednej strony 
uzyskanie wiarygodnych (tj. w jak największym stopniu odnoszących się do 
rzeczywistych preferencji uczestników konsultacji) odpowiedzi na kluczowe 
dla planowania strategii pytania. Z drugiej zaś strony, istotną kwestią było to, 
aby uczestnicy konsultacji kreślili scenariusze będąc świadomi istniejących 
ograniczeń (głównie ekonomicznych oraz technicznych) oraz konsekwencji 
postulowanych rozwiązań.

2050 PATHWAYS – jako nowy model konsultacji

Rysunek 3. Ekran tytułowy aplikacji 2050 Pathways.

Wdrożenie aplikacji 2050 Pathways to względnie nowa, bo powstała w 2007 
roku inicjatywa, która stanowi jeden z kluczowych elementów wypracowywa-
nia nowej polityki środowiskowej Wielkiej Brytanii. Zasadniczym celem było 
zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 80% poziomu z 1990 
roku w terminie do roku 2050. W ramach przygotowania wspomnianej strategii 
rząd brytyjski postanowił dopełnić starań, aby wdrażane rozwiązania nie były 
jedynie rządowymi projektami, w ograniczony sposób zaopiniowanymi przez 
interesariuszy tej polityki, ale aby długofalowa strategia w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych stanowiła konstrukcję prawną wypracowaną m.in. 
w drodze szerokich i celowościowo prowadzonych konsultacji społecznych.
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Po zakończeniu pierwszej fazy funkcjonowania aplikacji 2050 Pathways ad-
ministracja przedstawiła pakiet dokumentów, zawierający analizy, raporty 
i sprawozdania z tego okresu. Kluczowym dokumentem był Pathways Analy-
sis Report9. Część z opublikowanych dokumentów dotyczyła analiz przepro-
wadzonych przez ekspertów ze środowiska przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych, inżynierów oraz naukowców. W toku tych rozmów konsul-
towane były narzędzia i założenia samej polityki środowiskowej oraz dalsze 
działania z zakresu informacji i komunikacji, w tym konsultacji społecznych 
prowadzonych ze wszystkimi interesariuszami strategii. W marcu 2011 roku, 
w oparciu o otrzymane wyniki rozmów, został opublikowany kolejny raport 
oraz przeprowadzone aktualizacje dla aplikacji 2050 Pathways. W ramach 
prowadzonych prac opracowano m.in. 17 możliwych do zrealizowania sce-
nariuszy, w których rozróżnienie dokonywane zostało w oparciu o przyjęte 
priorytety dla każdego z potencjalnych rozwiązań – np. scenariusz zakłada-
jący jako priorytet zachowanie produkcji na dotychczasowym poziomie, czy 
scenariusz uwzględniający założenie jedynie minimalnego nakładu na rozwój 
w obszarze wykorzystania energii atomowej. Podczas I etapu konsultacyjne-
go udział wzięło ok. 100 instytucji zaangażowanych w kwestie energetyki, kli-
matu i ochrony środowiska. Wkrótce potem rząd brytyjski opublikował wnio-
ski po konsultacjach z przedstawicielami branży – 2050 Pathways Analysis10. 
Równocześnie z sektorowymi konsultacjami instytucjonalnymi podjęto prace 
na rzecz przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych, gdzie swoje 
opinie mieli wyrażać obywatele.

W pierwszej odsłonie konsultacji aplikacja miała charakter arkusza kalkulacyj-
nego Excel, gdzie poprzez odpowiednio sformatowane komórki każdy użyt-
kownik mógł wprowadzić swoje propozycje rozwiązań, a następnie przesłać 
je do organizatora konsultacji, tj. Ministerstwa Energii i Klimatu (Departa-
ment of Energy and Climate Change). Do 2013 roku, w wyniku upublicznienia 
i dyskusji nad wynikami konsultacji prowadzonych w latach 2007-2010 i pod 
wpływem propozycji i uwag, dokonano zasadniczych zmian w formule narzę-

9 Pathways Analysis Report, July 2010 – https://www.gov.uk/government/
publications/2050-pathways-analysis.

10 2050 Pathways Analysis. Response to the Call of Evidence, March 2011;  
part 1 – https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/68821/2050-pathways-analysis-response-pt1.pdf oraz 2050 Pathways Analysis. 
Response to the Call of Evidence, March 2011;  
part 2 – http://www.gov.uk//government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/42545/1344-2050-pathways-analysis-response-pt2.pdf.
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dzia. Arkusz kalkulacyjny Excel został zamieniony na aplikację web. W pierw-
szej odsłonie to prosta aplikacja oparta na arkuszu kalkulacyjnym, w drugiej 
zaś, zaawansowane technologicznie narzędzie wykorzystujące graficzne ani-
macje, symulacje i komentarze aktywności użytkownika.

Model konsultacji dla każdej ze wskazanych aplikacji jest identyczny, tzn. dla 
każdego z konsultowanych obszarów/zagadnień, wyszczególniono katalog 
pytań/problemów, a do każdego z nich wskazano po 4 możliwe odpowiedzi. 
I tak uczestnik konsultacji 2050 Pathways odpowiada na serię pytań o dopusz-
czalne jego zdaniem modyfikacje w ramach polityki środowiskowej, wpływa-
jącej na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Uczestnicy 
konsultacji odpowiadają w dwóch modułach – pierwszy dotyczy grupy czyn-
ników określających sposób dostarczania energii, drugi zaś wykorzystywa-
nia energii. Potencjalnym odpowiedziom nadane zostały wartości od 1 do 
4, gdzie 1 oznacza brak zmian (dostarczanie energii i jej zużycie pozostaje 
na dotychczasowym poziomie), a 4 daleko idące zmiany (zasadnicze zmiany 
w stosunku do dotychczasowej sytuacji w zakresie sposobów dostarczania 
i użytkowania energii). Każda z odpowiedzi – docelowo stanowiąca wybór 
uczestnika konsultacji, opatrzona została odpowiednim komentarzem, odno-
szącym się do konsekwencji proponowanych rozwiązań w ramach konsulto-
wanego problemu. Wizualizacja tak skonstruowanych konsultacji znajduje się 
w tabeli i rysunkach poniżej.

Rysunek 4. Widok aplikacji web opartej na formularzu Excel.

Źródło: http://2050-calculator-tool.decc.gov.uk/
pathways/111111141111114111111111111111113111141111114111111120/primary_
energy_chart
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Tabela 1. Jeden z modułów aplikacji 2050 Pathways w wersji Excel11.

Rysunek 5. Widok 2050 Pathways w wersji animowanej aplikacji.

Źródło: http://my2050.decc.gov.uk/

11 Aplikacja w wersji Excel wprowadza formuły, które za pomocą przypisanych kolorów 
oznaczają poszczególne wskazania uczestników konsultacji. Kolor zielony przypisany 
jest odpowiedziom o wartości „1”, kolor żółty odpowiedziom o wartości „2”, kolor 
pomarańczowy odpowiedziom o wartości „3” i kolor czerwony odpowiedziom 
o wartości „4”.
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2050 PATHWAYS i BUDGET SIMULATOR –  
o dwóch stronach dialogu

Rzeczą, która zawsze miała dla nas znaczenie (i która w naszej opi-
nii stanowi między nami różnicę) jest fakt, iż nasz rodzaj demokracji 
cyfrowej jest zaangażowany nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz 
siedziby rządu12.

Delib

Jak konsultacje społeczne powinny być organizowane, aby ludzie chcieli 
w nich uczestniczyć? Co należy robić aby konsultacje były jak najbardziej efek-
tywne? Problem ów sprowadza się generalnie do kwestii organizacji konsul-
tacji społecznych w duchu kształcenia w obywatelach szeroko rozumianego 
poczucia sprawstwa – i to w zakresie podejmowanych decyzji, jak i społecznej 
kontroli. Odpowiedź nie jest rzecz jasna jednoznaczna i prosta, niemniej jed-
nak można wskazać pewne obszary, które mają szczególne znaczenie dla tak 
prowadzonego dialogu społecznego. Obszary te to: sama forma organizacji 
konsultacji, wiedza na temat konsultowanego problemu – rozumiana jako do-
stępność informacji, na podstawie której oczekuje się propozycji rozwiązań 
od uczestników konsultacji oraz sposób i stopień wykorzystania rezultatów 
konsultacji społecznych.

Kluczowe dla całego procesu jest niewątpliwie stworzenie odpowiedniej in-
frastruktury wiedzy w zakresie treści poddawanych konsultacjom społecz-
nym. Wiedza jest ważna, bo stanowi bazowy element, warunek konieczny 
dla omawianych treści. Element wiedzy ze względu na swój charakter doty-
czy niemal każdego etapu konsultacji i „zahacza” o każdy element struktury. 
Wiedza jest rozumiana tutaj rozszerzająco – jako rzetelna i pełna informacja 
w omawianej kwestii oraz pewnego rodzaju proces, efektywnego przekaza-
nia, dzielenia się informacjami, tak aby stworzyć pewnego rodzaju infrastruk-
turę pojęciową, wspólną dla organizatorów i uczestników konsultacji, a za-
tem dla nadawców komunikatów i ich odbiorców. Jak budować to zaplecze? 
Model konsultacji 2050 Pathways poddaje w tej kwestii pewne propozycje.

2050 Pathways dotyczy zagadnienia ochrony środowiska i stanowi bardzo 

12 http://www.delib.net/about_delib
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dobry przykład tego, jak bez odpowiednio przygotowanego zaplecza konsul-
tacje społeczne, czy inne formy dialogu zapewne okazałyby się/okazują się 
być bezskuteczne. W kontekście Pathways na pierwszy rzut oka perspekty-
wa działań strategicznych na kolejne 40 lat wydaje się być abstrakcyjna, ale 
realnie, podejmując temat zmian klimatycznych i ochrony środowiska, kon-
sultacje w tej kwestii bynajmniej nie są pozbawiane sensu. To, na co zwraca 
uwagę 2050 Pathways, to budowanie zaplecza informacyjnego w odniesieniu 
nie tylko do obecnie uczestniczących w konsultacjach obywateli. W tym przy-
padku kategoria interesariuszy traktowana jest szeroko, obejmując również 
osoby, których kwestie te dotyczą wprawdzie bezpośrednio, ale na obecnym 
etapie w procesie konsultacji, czy to ze względu na okoliczności prawne, czy 
własną decyzję, pozostają bierne. Kontekst ten jest szczególnie widoczny 
w działaniach podejmowanych na rzecz rozbudowania debaty publicznej. Or-
ganizatorzy 2050 Pathways w tym względzie pokazują jak takie forum można 
budować już na poziomie edukacji szkolnej. Na stronach Ministerstwa Zmian 
Klimatycznych brytyjskiego rządu znajdujemy zestaw pomocy edukacyjnych, 
wykorzystujących opracowania merytoryczne i samą aplikację do prowadze-
nia lekcji tematycznie skupionych wokół zagadnienia zmian klimatycznych 
i możliwych dróg przemian w tym zakresie. 

Rysunek 6. Zestaw narzędzi edukacyjnych opracowanych w ramach projektu 2050 

Pathways.

Źródło: https://www.gov.uk/government/publications/my2050-schools-toolkit

2050 Pathways Toolkit do pakiet dokumentów, obejmujących wprowadzenie 
w kwestie merytoryczne. Zostały tam przedstawione założenia dla prowa-
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dzonej polityki – w tym najważniejszy element z punktu widzenia opracowa-
nej aplikacji, jakim są wyznaczone cele w zakresie polityki środowiskowej – 
tj. redukcja emisji gazów cieplarnianych o minimum 80% w odniesieniu do 
poziomu z roku 1990. Zestaw materiałów edukacyjnych obejmuje ponadto 
poradniki dla nauczycieli, w tym zestaw rekomendacji jak wykorzystać aplika-
cję internetową 2050 Pathways jako grę edukacyjną, czy jak angażować mło-
dzież do udziału w debacie na temat środowiska i dokonujących się w nim 
przeobrażeń spowodowanych działaniem człowieka, jak i tych, dokonujących 
się niezależnie od jego aktywności. Innym ciekawym rozwiązaniem dla edu-
kacji jest opracowanie i udostępnienie materiałów do wykorzystania podczas 
innych, niż biologia, czy przyroda, zajęć. I tak na stronach 2050 Pathways od-
najdujemy materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć z przedmiotów takich 
jak: geografia, matematyka, czy nauka i technika.

Drugi wymiar wiedzy w procesach konsultacji, czy szerzej dialogu publicz-
nego, to ustalenie wspólnej siatki pojęciowej. Ważne w tym względzie jest 
to, aby dopełnić starań, by pod pewnymi pojęciami obie strony procesu ko-
munikacji rozumiały to samo. Dotyczy to zarówno poziomu definicji zjawisk, 
czy przedmiotów, jak i funkcji czy planowanych działań. W przypadku opi-
sywanych aplikacji i w tym zakresie są pewne wzorce, do których można by 
nawiązać. 

Rysunek 7. Przykładowa informacja aplikacji web nt. ogrzewania.
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Electrification choice A A 90% 10%

B 24% 5% 63% 1% 7%

C 19% 10% 24% 35% 1% 11%

Other heating choice D 19% 10% 30% 33% 1% 7%

B A 10% 90%

B 10% 20% 70%

C 14% 20% 15% 15% 25% 11%

D 25% 5% 16% 23% 23% 1% 7%

C A 10% 30% 20% 33% 7%

B 18% 30% 45% 7%

C 58% 30% 1% 11%

D 25% 25% 10% 13% 20% 7%

D A 55% 30% 15%

B 50% 30% 20%

C 7% 60% 30% 3%

D 10% 60% 30%

20%                  60%   20%  This option has changed in this release of the calculator 

Last updated in December 2011, based on Excel version 3.0.0 

Domestic and commercial heating choices 
In 2007, 82% of homes were heated with gas 
boilers, 10% with electric heaters, and the 
remainder used oil, coal or biomass, heat 
pumps or community heating schemes. It is 
expected that the 26 million heating systems in 
existing homes and the systems in 14 million 
new homes will need to be replaced by 2050, 
so the options below outline the technologies 
they could be replaced with. 

In 2007, 70% of commercial heating was from 
gas boilers, 20% from electric heaters and 10% 
from oil boilers with less than 1% from coal, 
biomass, heat pumps or community heating 
schemes. It is also expected that all commercial 
heating systems will need to be replaced by 
2050, so these choices outline the technologies 
they could be replaced with. 

The 2050 Calculator considers eleven 
technologies for heating buildings. 
Combinations of these can be chosen through 
two choices, one that mainly influences the 
level of electric heating and the other that 
influences what is used when electric heating is 
not used. 

The table to the right indicates which 
technologies are covered by each choice.  
 Electrification choice (green) is selected by  

the lever ‘Home heating electrification’ or 
‘Commercial heating electrification’; 

 Other heating choice (blue) is selected by 
the lever ‘Home heating that isn't electric’ 
or ‘Commercial heating that isn't electric’. 

 

Types of technology which could be used to 
supply the UK’s building heat in 2050 include: 

 Conventional gas boilers, assumed to be 
capable of using either biogas or natural 
gas. (Their use is maximised by choosing A 
for electrification and A for the other 
heating choice). 

 Solid fuel boilers, assumed to be 
capable of using either coal or 
biomass. (Maximised by 
choosing A for 
electrification and A for 
the other heating choice). 

 Electrification via the 
installation of resistive 
heating technologies, 
ground-source and air-
source heat pumps. (Maximised 
by choosing D for electrification and D 
for the other heating choice). 

 Home heating technologies, designed to 
produce electricity while they are producing 
heat, e.g. micro-Combined Heat and Power 
(µCHP). (Maximised by choosing B for 
electrification and A for the other heating 
choice). 

 Piped-in heat, for example district heating 
that takes steam or hot water from large 
power stations (Maximised by choosing A 
for electrification and C for the other 
heating choice), or from community scale 
gas or solid-fuel CHP systems (Maximised by 
choosing B for electrification and C for the 
other heating choice). 

Table 1. There is a large existing stock of heating systems dominated by 
gas. Every year heating systems are replaced, and the table above 
shows the split by technology of those new heating systems. 

Źródło: http://2050-calculator-tool.decc.gov.uk/assets/onepage/31.pdf
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Pathways uruchomił np. w ramach swojej aplikacji panel informacyjny na te-
mat kluczowych dla konsultowanych treści pojęć, funkcji i zagadnień. Zarów-
no w pierwszym jak i drugim przypadku uczestnik konsultacji po kliknięciu 
w ikonę znaku zapytania (w aplikacji web) lub wybraną zakładkę podstrony 
aplikacji (My2050 Simulation) uzyskuje informacje na temat konsultowanych 
treści – wyjaśnienia podstawowych pojęć i mechanizmów, opis aktualnej sy-
tuacji oraz zjawisk i tendencji, wywierających wpływ na tę sytuację, czy infor-
macje na temat konsekwencji możliwych do podjęcia decyzji. Na rysunkach 7 
i 8 zaprezentowano przykładowe komunikaty z aplikacji 2050 Pathways – za-
równo w aplikacji web jak i wersji animowanej.

Rysunek 8. My2050 Simulation – część informacyjna dla uczestników konsultacji, 

gdzie organizatorzy wyjaśniają podstawowe pojęcia nt. produkcji biopaliw.

Jeszcze inny wymiar wiedzy w konsultacjach społecznych to ten związany ze 
świadomością konsekwencji proponowanych rozwiązań problemów. Jak czę-
sto zdarza się, że organizatorzy oddają pewne kwestie pod debatę publicz-
ną, a uczestniczący w niej obywatele, nierzadko bez zrozumienia i zgłębienia 
tematu, poddają pewne propozycje, bądź forsują rozwiązania zasłyszane, 
czy takie, które „przecież gdzie indziej się sprawdziły”. Często zgłaszane 
propozycje pozbawione są głębszej refleksji i dotyczą np. bardzo wąskiego 
wycinka konsultowanej sytuacji problemowej lub też odwrotnie, charakte-
ryzuje je bardzo duży poziom ogólności, przez co opinie stają się nieprzydat-
ne, a u uczestników konsultacji wzmaga się odczucie fasadowości tak pro-
wadzonych rozmów. Sprawa jest szczególnie widoczna przy konsultacjach 
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kwestii, które z natury rzeczy wyznaczają ograniczone pole decyzyjne – czy-
li np. kwestie związane z budżetem państwa, czy złożone kwestie takie jak 
konsultowane w ramach Pathways sprawy związane z ochroną środowiska. 
Ważne przy modelowaniu konsultacji jest zatem określenie z jednej strony, 
jakiego poziomu szczegółowości oczekuje się od proponowanych rozwiązań. 
W konsekwencji odpowiedzi uczestników konsultacji powinny być poddane 
wstępnemu skwantyfikowaniu – już na poziomie aranżowania konsultacji 
społecznych ustalone zostają macierze decyzyjne, które pełnią rolę pewnego 
rodzaju scenariuszy, przez co konsultacje stają się, być może ograniczone, ale 
z pewnością ich rezultat jest bardziej zdatny do zastosowania. Taki model 
prowadzenia konsultacji został przyjęty zarówno w aplikacji 2050 Pathways, 
jak i Budget Simulator. Problem efektywnie prowadzonych konsultacji w tym 
wymiarze zamyka się de facto pytaniem o to jak zadać pytanie, aby uzyskać 
konstruktywną odpowiedź. Rozwiązania przyjęte w opisywanych aplikacjach 
i w tej kwestii pokazują jak system może zostać opracowany.

I tak w przypadku aplikacji Pathways zapytano uczestników konsultacji jak 
ich zdaniem można osiągnąć zakładany cel ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych do zakładanego w 2050 roku poziomu. Pytanie zostało wpisane 
w pewnego rodzaju kontekst decyzyjny – ustalono kilkadziesiąt możliwych 
scenariuszy, które dla przejrzystości prowadzonych konsultacji zostały te-
matycznie podzielone i uporządkowane. Zadanie uczestników nie kończy się 
jednak tylko na dobraniu takich metod i środków, aby osiągnąć planowany 
poziom redukcji. Użytkownicy muszą przy konsultacjach wziąć pod uwagę 
inne kwestie, takie jak zbilansowanie ilości energii dostarczanej i wykorzy-
stywanej oraz bezpieczeństwo energetyczne. Mechanicznie wprowadzone 
blokady przesyłanych propozycji rozwiązań pozwalają na wymuszenie tego, 
aby propozycje spełniały warunki stosowalności, czyli aby przynajmniej po-
tencjalnie można było je wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, przy 
uwzględnieniu kryteriów zaporowych. Poniżej znajduje się ilustracja, pokazu-
jąca panel konsultacyjny Pathways, a na nim konsekwencje proponowanego 
cząstkowego rozwiązania w ramach konstruowanej decyzji.

Sposób ułożenia treści poddawanych konsultacjom społecznym prześledzić 
można na jednym z przykładów. Dla niniejszego opracowania wybrano dwa 
z problemów szczegółowych – tj. budowę nowych elektrowni nuklearnych 
– rozwiązania w ramach kategorii „dostarczania energii” (model decyzyjny 
z wykorzystaniem aplikacji web) oraz efektywność cieplna zabudowań miesz-
kalnych – jako rozwiązanie w kategorii „wykorzystanie energii” (model decy-
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zyjny z wykorzystaniem My2050 Simulation).

Rozkład wartości do poszczególnych odpowiedzi dla rozwiązania pt. „Budowa 
elektrowni nuklearnych” przedstawia się następująco: „1” – liczba elektrowni 
bez zmian – ostania elektrownia ulega zamknięciu w 2035 r.; „2” – budowa 13 
nowych elektrowni, dostarczających energię rocznie na poziomie 230 TWh; 
„3” – budowa 30 nowych elektrowni, dostarczających energię rocznie na po-
ziomie 630 TWh; „4” – budowa 50 nowych elektrowni, dostarczających ener-
gię rocznie na poziomie 1030 TWh.

Rysunek 9. Zestawienie wyników możliwych do podjęcia decyzji wraz z wizualizacją 

rezultatów podjętych działań.

Rysunek 10. Zestawienie wyników możliwych do podjęcia decyzji wraz z wizualiza-

cją rezultatów podjętych decyzji oraz informacją na temat przebiegu przewidywa-

nych działań.

Dodatkowo aplikacja pozwala prześledzić wpływ podjętej decyzji na ogólny 
rozkład źródeł energii w całej gospodarce oraz jej efekty w redukowaniu emi-
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sji gazów cieplarnianych w atmosferze. Dla każdej z podjętych decyzji mode-
lowany jest wykres, określający przekrojowo strukturę emisji gazów. Wykre-
sy poniżej przedstawiają przebieg tych decyzji.

Rysunek 11. Zestawienie wyników możliwych do podjęcia decyzji wraz z wizualiza-

cją rezultatów podjętych decyzji dla redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Z kolei matryca decyzyjna dla zagadnienia efektywności cieplnej dla zabu-
dowań mieszkalnych wygląda następująco: wartość „1” – 5% zabudowań 
mieszkalnych posiada dodatkową izolację termiczną; „2” – 25% zabudowań 
mieszkalnych posiada dodatkową izolację termiczną; „3” – 75% zabudowań 
mieszkalnych posiada dodatkową izolację termiczną; „4” – niemal wszystkie 
zabudowania mieszkalne posiadają dodatkową izolację termiczną. Za pomo-
cą symulatora użytkownik na bieżąco przeprowadza zmiany w swojej propo-
zycji, otrzymując równocześnie informację zwrotną na temat rezultatu tej 
decyzji oraz konsekwencji podjętych działań. Każda decyzja uczestnika kon-
sultacji jest także kwantyfikowana w odniesieniu do dodatkowych kryteriów, 
jakimi są wspomniane już bezpieczeństwo i bilans energetyczny. Rozkład od-
powiedzi i ich przełożenie na matrycę decyzyjną aplikacji pokazują poniższe 
grafiki.

Rysunek 12. Zestawienie wyników możliwych do podjęcia decyzji wraz z wizualiza-

cją rezultatów podjętych decyzji.
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Rysunek 13. 2050 Pathways – panel decyzyjny w ramach konsultacji – poszczególne 

etapy konsultacji: zdjęcie 1 – decyzja cząstkowa; zdjęcie 2 – kompletna propozycja; 

zdjęcie 3 – podsumowanie propozycji decyzji.

1

2

3
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Analogicznie do powyższego, My2050 oraz aplikacja web 2050 Pathways 
konsultuje każde z 14 kryteriów – wskaźników dla opracowania strategii dla 
celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2050:

 � w zakresie wytwarzania energii: 1) produkcja biopaliw; 2) wykorzysta-
nie tradycyjnych źródeł energii; 3) wykorzystanie energii jądrowej; 4) 
wykorzystanie technologii wychwytywania i magazynowania CO2; 5) 
wykorzystanie turbin wiatrowych na lądzie; 6) wykorzystanie turbin 
wiatrowych na morzu; 7) pozyskiwanie energii z odnawianych źródeł 
energii – słońce, morze, woda;

 � w zakresie wykorzystywania energii: 1) wzrost produkcji; 2) udział 
tzw. „zielonego biznesu”; 3) zwiększenie efektywności energetycznej 
w zakresie wykorzystania ciepła domów mieszkalnych; 4) temperatura 
powietrza w domach mieszkalnych; 5) zmiany w obrębie źródeł paliw 
wykorzystywanych do ogrzewania domów; 6) wykorzystywane środki 
transportu – udział transportu publicznego lub innych alternatywnych 
dla prywatnych samochodów środków transportu w codziennym prze-
mieszczaniu się; 7) transport i źródła energii – stopień wykorzystania 
energii elektrycznej.

Drugą aplikacją, której w kontekście struktury modelu zamierzamy się przyj-
rzeć, to Budget Simulator. Rzecz dotyczy konsultacji społecznych przepro-
wadzonych przez miasto Derby w Wielkiej Brytanii, których celem było uzy-
skanie opinii, pozyskanie rozwiązań dla oszczędności w budżecie miejskim 
wielkości 69 milionów funtów w przeciągu trzech lat. Konsultacje społeczne 
prowadzone były z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych form konsultacji 
(ankiety, spotkania, warsztaty) jak i aplikacji internetowej. Samorząd Derby 
zaadaptował w tym celu od firmy Delib aplikację Budget Simulator i prze-
prowadził konsultacje z mieszkańcami na temat budżetu – źródeł wpływów 
i wydatków budżetowych.

Budget Simulator pozwala prześledzić podobny do 2050 Pathways mecha-
nizm, tyle że w odniesieniu do konsultacji w sprawie redukcji deficytu budże-
towego na poziomie jednostki samorządowej. Zadaniem uczestników kon-
sultacji społecznych jest przedstawienie struktury przychodów i wydatków, 
tak aby otrzymać zbilansowany budżet. W przykładowym wdrożeniu Budget 
Simulator zastosowano 9 kategorii budżetowych. W obrębie każdej z katego-
rii wskazano grupy zawierające od kilku do kilkunastu pozycji – zadań przypi-
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sanych do realizacji dla jednostki administracyjnej. Każde zadanie może być 
ocenione przez uczestnika konsultacji pod względem wydatków – de facto 
uczestnik konsultacji odpowiada na pytanie czy wobec określonego zadania 
administracja powinna zmniejszyć, zwiększyć wydatki, czy też pozostawić je 
na dotychczasowym poziomie.

Rysunek 14. Grafika informująca o konsultacjach społecznych prowadzonych przez 

miasto Derby w Wielkiej Brytanii.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku 2050 Pathways uczestnik konsul-
tacji na bieżąco zapoznaje się z konsekwencjami proponowanych przez siebie 
działań. Każdorazowo, przy wskazaniu czy to oszczędności, czy zwiększenia 
nakładów, generowany jest komentarz na temat rezultatu wskazanych dzia-
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łań. Budget Simulator wyczerpuje również zdefiniowane potrzeby w zakre-
sie mechanizmów przekładających się na efektywność konsultacji w zakresie 
konstruktywnych propozycji. I tutaj znajdujemy bardzo ciekawy mechanizm. 
Otóż uczestnicy nie są związani tylko kryterium zbilansowanego budżetu, ale 
ich propozycje rozwiązań są weryfikowane pod kątem choćby legalności, czy 
realności wdrożenia tego typu decyzji (np. dla zadań z prawnie ustalonym 
minimum wydatków nie można zaproponować oszczędności na dowolnym 
poziomie).

Rysunek 15. Budget Simulator – Panel konsultacji – wizualizacja decyzji użytkowni-

ków wraz z objaśnieniami i informacjami o przewidywanych konsekwencjach.

Aplikacje takie jak Pathways czy Budget Simulator to przede wszystkim odpo-
wiedź na zmiany dokonujące się w obrębie społeczeństw, mające wymiar nie 
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tylko społeczny, czy polityczny, ale coraz częściej i coraz mocniej korespon-
dujący z przemianami i rozwojem technologicznym – słowem to odpowiedź 
na wyzwania i oczekiwania społeczeństwa informacyjnego. Dziwić więc nie 
powinien coraz większy udział wykorzystania Internetu oraz szersze niż do-
tychczas wykorzystanie narzędzi ICT. Istotą wskazanych procesów powinno 
być takie wykorzystanie zdobyczy technologicznych, aby ludzie stawali się 
coraz bardziej zachęcani do konstruktywnego udziału w podejmowaniu de-
cyzji w sprawach publicznych. Zamiana gabloty urzędowej na BIP z zestawem 
plików PDF i możliwość przesłania swojej opinii pocztą internetową to rzecz 
jasna nie standard, do którego można by nawiązać rozstrzygając problem 
w kategoriach potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Wykorzystanie Inter-
netu w tym wymiarze powinno wyzwalać dodatkową aktywność obywatelską, 
a przewidywanie wyzwolenia tej, dzięki wykorzystaniu takiej formy komuni-
kacji wydaje się być jak najbardziej uzasadnione, patrząc i analizując wzrost 
wykorzystania Internetu w różnych obszarach życia – i nie tylko w celach roz-
rywkowych, ale właśnie do komunikacji, czy usług publicznych. Szczególnie 
interesujące jest rozpoznanie mechanizmów właściwych dla mediów społecz-
nościowych i różnych form grywalizacji, czy symulacji. I właśnie z tych mecha-
nizmów korzystają i w dużej mierze na nich właśnie opierają się rozwiązania 
zastosowane w aplikacjach Pathways i Budget Simulator. Twórcy aplikacji Pa-
thways uruchomili mechanizm tworzenia czegoś na kształt społeczności sku-
pionej wokół konsultowanych kwestii – widać to w omówionym już procesie 
tworzenia infrastruktury pojęciowej i wspólnego banku wiedzy, ale także po-
przez proste mechanizmy wizualizacji odbywających się ruchów i przemian. 

Rysunek 16. Wizualizacja aktywności uczestników konsultacji prowadzonych  

w ramach My2050 Simulator.
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Ostatnią kwestią jaką warto poruszyć to podkreślana już wielokrotnie sprawa 
wykształcenia poczucia sprawstwa wśród uczestników konsultacji społecz-
nych. Kwestia ta oczywiście może być rozstrzygana na wielu płaszczyznach, 
od rozwiązań proceduralnych, przez wątki socjologiczne, aż po różnego ro-
dzaju konstrukcje nawiązujące do psychologii społecznej. Niemniej z uwagi 
na wskazania i rekomendacje przytaczanego już Raportu kwestie te odnie-
sione zostaną do zagadnienia trwałości rezultatów konsultacji społecznych 
– rozumianych jako sprawozdawczość z prowadzonych konsultacji i w konse-
kwencji przełożenie ich wyników na podejmowane przez administrację de-
cyzje wykonawcze. I w tym miejscu analiza przypadku zaczyna wymykać się 
poza samą aplikację Pathways, a zaczynamy sięgać po informację na temat 
działań kierowanych i koordynowanych przez Ministerstwo Energii i Zmian 
Klimatycznych. Dlatego też dalsza analiza ograniczy się jedynie do prześle-
dzenia właśnie elementów raportowania wyników oraz modelu opracowania 
i publikacji wniosków pokonsultacyjnych.

Kampania konsultacyjna skierowana do obywateli, prowadzona była w mar-
cu 2011 roku. Udział w konsultacjach z wykorzystaniem animowanej aplikacji 
wzięło ponad 10 000 uczestników. Analizę wyników konsultacji społecznych 
zlecono Ipsos Mori. W ramach kampanii 2050 Pathways , jako podsumowanie 
prowadzonych szerokich konsultacji społecznych opublikowane zostały trzy 
dokumenty:

 � My2050 Simulation Report13 – raport z przeprowadzonych konsultacji 
przy zastosowaniu internetowej aplikacji 2050 Pathways. Dokument 
stanowi klasyczny raport z badania społecznego, z uwzględnieniem da-
nych statystycznych, trajektorii decyzji, czy profili i rozkładu preferencji 
uczestników konsultacji społecznych. Poniżej znajduje się zestawienie 
kilku przykładowych kart raportu dotyczących m.in. profilu uczestni-
ków, sposobu publikacji wyników zbiorczych konsultacji, a także roz-
kład wyników przy uwzględnieniu wybranych kwestii merytorycznych.

13 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130109092117/http://decc.gov.uk/
assets/decc/11/tackling-climate-change/2050/3681-my2050-simulation-analysis-
may-2011.pdf
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Rysunek 17. My2050 Simulation Report – Karty prezentujące wyniki konsultacji spo-

łecznych prowadzonych w ramach 2050 Pathways.

 � Findings from DCC 2050 Deliberative Dialogues14 – to całościowy 
raport z prowadzonych konsultacji społecznych w ramach opracowy-
wania strategii 2050 Pathways. Raport obejmuje nie tylko konsultacje 
prowadzone przy zastosowaniu aplikacji internetowej, ale także stano-
wi podsumowanie prac i działań zrealizowanych w ramach warsztatów 
konsultacyjnych i prowadzonych grup roboczych.

14 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130109092117/http://decc.gov.uk/
assets/decc/11/tackling-climate-change/2050/3680-findings-from-the-decc-2050-
deliberative-dialogues.pdf
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Rysunek 18. Findings from DCC 2050 Deliberative Dialogues – Zestawienie wskazań 

uczestników lokalnych konsultacji społecznych prowadzonych w ramach warsztatów 

terenowych i grup roboczych.

 � Evaluation and learning from the 2050 public engagement pro-
gramme15 – raport ewaluacyjny z całej kampanii 2050 Pathways, obej-
mujący wnioski i rekomendacje z trzech modułów programu – tj. dzia-
łań edukacyjnych, konsultacji terenowych oraz internetowej aplikacji 
Pathways.

Omawiając kwestię rezultatów i prezentacji wyników konsultacji społecznych 
nie sposób nie odnieść się do raportowania przeprowadzonego przez miasto 
Derby w Wielkiej Brytanii w ramach konsultacji nad budżetem na lata 2015 – 
2018. Sprawa tej kampanii właściwie w dalszym ciągu się toczy – ostateczny 
raport na dzień tworzenia niniejszego opracowania jeszcze nie został opubli-
kowany, niemniej przykład ten wart jest przytoczenia ze względu na mecha-
nizm jaki został tam wytworzony i jest sukcesywnie wdrażany.

15 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130109092117/http://decc.gov.uk/
assets/decc/11/tackling-climate-change/2050/3677-evaluation-and-learning-from-
2050-public-engagment.pdf
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Konsultacje w Derby były prowadzone od lipca 2014 do końca marca 2015 
roku. W tym czasie sukcesywnie pojawiały się informacje i raporty cząstkowe 
na temat postępu prac w ramach projektu – na temat konsultowanych zagad-
nień merytorycznych, proponowanych rozwiązań, czy liczby uczestników spo-
tkań konsultacyjnych oraz użytkowników aplikacji online. Pierwszy raport, 
podsumowujący działania wstępne pojawił się już jesienią 2014 roku16. Kolej-
ny raport obejmuje rezultat konsultacji prowadzonych do listopada 201417. 
Ważnym elementem w tym względzie jest zestawianie wyników cząstkowych 
konsultacji z propozycjami budżetowymi, nad którymi w tamtym czasie de-
batowano. I tak, wiosną 2015 roku opublikowany został raport rady miasta 
Derby zatytułowany Big Conversation Budget Simulator ‘Your Council, Your 
Money, Your Views’ and Budget Consultation 2015/16 – raport ten ściśle od-
nosi się do opracowanej i udostępnionej na potrzeby konsultacji aplikacji 
online oraz traktuje o działaniach promocyjnych i informacyjnych prowadzo-
nych w ramach projektu. Raport zawiera także zestaw rekomendacji na dal-
szy etap prowadzonych konsultacji – tak aby były one jak najbardziej zgod-
ne z oczekiwaniami organizatorów i efektywne ze względu na uczestnictwo 
mieszkańców. Rekomendacje te zostały zastosowane zarówno w odniesieniu 
do działań promocyjnych i informacyjnych jak i samych konsultacji prowadzo-
nych z wykorzystaniem aplikacji Budget Simulator.

Publikacja końcowego raportu z prowadzonych konsultacji społecznych za-
planowana została na lato 2015 roku. Niemniej bez względu na to czy ten 
raport został już opublikowany, czy też jest wciąż dopracowywany, na uwagę 
zdaje się zasługiwać sam sposób informowania opinii publicznej o prowadzo-
nych działaniach, co bezpośrednio przekłada się przecież na wiarygodność 
instytucji prowadzącej dialog z mieszkańcami, jak i przywoływane w tym 
kontekście poczucie sprawstwa samych uczestników konsultacji. Mieszkań-
cy mają tym samym dostęp do bieżących informacji na temat prowadzonych 
w ich imieniu działań oraz są rzetelnie informowani o przebiegu prac – kierun-
ku i etapie debaty budżetowej. Na bieżąco mogą także konfrontować swoje 
intuicje i pomysły z propozycjami budżetowymi tworzonymi przez polityków 
i urzędników.

16 Big Conversation Budget Simulator Your Council, Your Money, Your Views – Results, 
http://www.derby.gov.uk/media/DerbyCityCouncil-TheBigConversation-Initial-
Results-15.pdf

17 Derby's Big Conversation Main Findings – Report on the Feedback Received between 21 
July and 20 November 2014, https://cmis.derby.gov.uk/CMIS5/
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DELIB – Trwałość i przyszłość modelu konsultacji

Przyjęte w aplikacjach Pathways czy Budget Simulator rozwiązania zdają się 
na ten moment odpowiadać potrzebom kierowanym wobec modeli konsul-
tacji społecznych. Świadczyć o tym może choćby zasięg tego typu aplikacji, 
wykraczający daleko poza obszar Wielkiej Brytanii.

W przypadku narzędzia do konsultacji budżetowych przywołać można dane 
opublikowane przez firmę Delib lTD. Według informacji zamieszczonych 
przez firmę, na obecny moment z narzędzi typu Budget Simulator zdecydo-
wało się skorzystać ponad 80 organizacji, zlokalizowanych na 3 kontynentach. 
Wśród lokalnych administracji wymienić w tym miejscu można: liverpool City 
Council, The City of Edinburgh Council, City of Melbourne, london Borough 
of Waltham Forest, East Dunbartonshire Council, Government of British Co-
lumbia oraz Southend-on-Sea Borough Council18.

Podobnie, ale w nieco większym, bo międzynarodowym zasięgu nastąpił roz-
wój aplikacji wzorowanych na rozwiązaniach przyjętych w 2050 Pathways. 
Departament of Energy and Climat Change podjął współpracę z Foreign 
and Commonwealth Office oraz Departament for International Develop-
ment w celu upowszechnienia rezultatów osiągniętych w ramach opisywa-
nej kampanii również poza granicami UK. I tak inne kraje, takie jak: belgijska 
Walonia19, Chiny20, Korea Południowa21, Tajwan22, Indie23, Republika Połu-
dniowej Afryki24 oraz Japonia25 wdrożyły już swoje aplikacje wzorowane na 
2050 Pathways. Co więcej, na bazie opisywanych wdrożeń powstał i rozwija 
się pierwszy międzynarodowy projekt – Global Calcultor, który daje szansę 
użytkownikom rozpoznania możliwych do zastosowania działań mających na 
celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wdrażanie innych działań 
nakierowanych na ograniczenie zmian klimatycznych.

18 http://www.budgetsimulator.com/info/who_uses_it
19 http://www.wbc2050.be/
20 http://2050pathway-en.chinaenergyoutlook.org/
21 http://2050.sejong.ac.kr/
22 http://my2050.twenergy.org.tw/
23 http://www.indiaenergy.gov.in/
24 http://2050.lateral.co.za/
25 http://www.en-2050-low-carbon-navi.jp/
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Rysunek 19. The Global Calcultor.

Źródło: http://tool.globalcalculator.org/globcalc.
html?levers=22rfoe2333be3331333333332s333333222232332311111p32211111111/
dashboard/en

Podsumowanie

Aplikacje typu Pathways czy Budget Simulator to rozwiązania dotychczas nie 
stosowane ani na polskim rynku, ani w polskiej administracji. Co więcej, tego 
typu rozwiązania zdają się być również nowością na rynku europejskim. Nie-
mniej analizy, zarówno te opracowane w oparciu o polskie doświadczenia, 
jak i te opracowane na potrzeby innych krajów, czy też ogólnie w skali euro-
pejskiej, wydatnie pokazują, że istnieje zdefiniowana potrzeba na tego typu 
rozwiązania. Kluczowym elementem jest oczywiście sam proces konsultacji 
społecznych – sposób prowadzenie tych konsultacji, ich przebieg i efekty. Po-
ziom zaangażowania statystycznego obywatela jest w różnych kwestiach i sy-
tuacjach … po prostu różny. Jaka będzie wartość dodana tego zaangażowa-
nia to już kwestia dyskusyjna. Powyższe przykłady pokazują, że konsultacje 
społeczne umiejętnie prowadzone mogą być procesem, gdzie udział obywa-
teli nie będzie symboliczny i incydentalny, ale może z niego płynąć prawdzi-
wa wartość. Wartość rozumiana w rozmaity sposób – jako świadomość na 
temat istotnych społecznie kwestii i wiedza na temat konsultowanych tre-
ści, zaangażowanie w proces podejmowania decyzji i wreszcie jako poczucie 
odpowiedzialności za społeczność, w której się żyje, za rzeczywistość, którą 
swoimi decyzjami się buduje.
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Izabela Szeląg

Politolog. Absolwentka Wydziału 
Nauk Politycznych i Stosunków Mię-
dzynarodowych  Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie.

Współpracownik Fundacji Instytut 
Aurea libertas. Ekspert w zakresie ba- 
dań i analiz nad partycypacją w ży-
-ciu publicznym oraz administracją 
publiczną.

Wykładowca akademicki Uniwersyte-
tu im. Jana Pawła II w Krakowie.

Zainteresowania naukowe dotyczą 
zagadnień takich jak: szeroko rozu-
miana samorządność oraz rozwój 
społeczności lokalnych, partycypacja 
publiczna oraz administracja publicz-
na na poziomie lokalnym.

Powyższe opracowanie pokazuje jak można konsultować inaczej – a być 
może nawet lepiej, jak ważne jest, aby wykorzystać potencjał ludzi i możli-
wości technologiczne, przy równoczesnym „odhermetyzowaniu” administra-
cji i otwarciu się jej na dwustronną komunikację oraz definiowanie potrzeb, 
oczekiwań i obaw społecznej strony każdej przecież decyzji politycznej czy 
administracyjnej.
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LOOMIO – zbiorowe 
podejmowanie decyzji

Rafał Olszowski

Fundacja Instytut Aurea libertas
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LOOMIO – zbiorowe 
podejmowanie decyzji

loomio to aplikacja online służąca do zbiorowego podejmowania decyzji, 
a równocześnie inicjatywa pozarządowa wyrosła wokół antysystemowych 
ruchów protestu, mająca na celu umożliwienie pełniejszej niż dotąd partycy-
pacji obywateli w decyzjach politycznych. Nazwa Loomio jest tworem słow-
nym wykorzystującym angielskie pojęcie loom oznaczające w tym przypadku 
pracę zakładu tkackiego.

Rysunek 1. logo loomio.

Źródło: https://www.loomio.org/
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W rozumieniu twórców tej inicjatywy chodzi o „tkanie” materii społecznej po-
przez podejmowanie decyzji uwzględniających wiele głosów w dyskusji i wie-
le punktów widzenia.

Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez autorów loomio, zobrazowa-
nymi na Rys. 2., podejmowanie decyzji przebiegać ma w trzech etapach: 

1. Dyskusja umożliwiająca przedstawienie różnych stanowisk i pomysłów 
na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów; 

2. Budowa porozumienia: każdy uczestnik dyskusji może proponować 
rozwiązanie, które będzie przez innych komentowane, a także podda-
nie głosowaniu na określonych warunkach; 

3. Wspólne podjęcie decyzji.

Rysunek 2. Schemat podejmowania decyzji według autorów loomio.

Źródło: https://www.loomio.org/

loomio jest próbą praktycznej realizacji założenia collaborative decision ma-
king (kolektywne/wspólne podejmowanie decyzji) jako sposobu zarządzania 
organizacją, wprowadzanego w ostatnich latach m.in. w bankowości1. Ponad-
to wpisuje się w założenia collaborative governance (współrządzenie, kolek-
tywne zarządzanie), gdzie do podjęcia decyzji politycznej zaprasza się inte-
resariuszy (stakeholders) z różnych grup zaangażowanych w dany problem, 
którzy poprzez dyskusję, uzasadnianie swojego zdania, wzajemne opiniowa-

1 Stanek P., Teoretyczne aspekty kolektywnego podejmowania decyzji w polityce 
pieniężnej a praktyka Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 85,  
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-
element-000168025126.
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nie i udział w głosowaniach tworzą środowisko umożliwiające wypracowanie 
decyzji uwzględniających w możliwym do realizacji stopniu wszystkie przed-
stawione stanowiska2.

loomio jest inicjatywą pozarządową, powstałą w Nowej Zelandii i łączącą 
doświadczenia wyniesione z obywatelskiego ruchu protestu („Ruch Obu-
rzonych”, „Occupy”) z zainteresowaniem praktyką zbiorowego podejmo-
wania decycji z wykorzystaniem narządzi ICT. Instytucją realizującą projekt 
jest przedsiębiorstwo informatyczne typu start-up, które przygotowało kod 
źródłowy i wprowadziło aplikację internetową na rynek. Tym, co wyróżnia 
loomio spośród innych podobnych inicjatyw jest skala działania: do czerwca 
2015 r. ponad 86 000 zarejestrowanych użytkowników ze stu krajów podjęło 
za pomocą aplikacji ok. 28 000 decyzji3. Od roku 2014 aplikacja jest wykorzy-
stywana na szeroką skalę w hiszpańskiej partii politycznej Podemos. Oczywi-
ście nie doszło do tego bez powodu: oprogramowanie wyróżnia intuicyjność 
i prostota działania, dbałość o responsywność i dopasowanie do różnego 
typu urządzeń mobilnych, liczne wersje językowe oraz stała praca tworzące-
go loomio zespołu nad jego doskonalaniem, co rysuje przed inicjatywą obie-
cującą perspektywę rozwoju.

Ruch Occupy – bezpośrednia inspiracja do 
powstania Loomio

Problem społeczny, który stanowił wyzwanie dla twórców loomio, to najo-
gólniej rzecz ujmując obserwowany w ostatnich latach kryzys zaufania do 
demokracji przedstawicielskiej, partii politycznych i instytucji publicznych, 
którego widocznymi objawami jest zmniejszenie udziału obywateli w wybo-
rach, spadek liczebności partii politycznych i przekonanie o tym, że partie 
nie są już adekwatnymi strukturami do realizacji celów politycznych. Pro-
blem ten bywa łączony z krytyką niektórych zjawisk występujących w go-
spodarce globalnej i nasilających się po kryzysie z roku 2009 fal sprzeciwu 
społecznego, co znajduje swój wyraz m. in. w protestach przeciwko zdomi-
nowaniu rynku przez duże korporacje i banki, nierównościom społecznym, 

2 Ansell C., Gash A., Collaborative Governance in Theory and Practice, http://sites.duke.
edu/niou/files/2011/05/Ansell-and-Gash-Collaborative-Governancein-Theory-and-
Practice.pdf.

3 Heaps of exciting news from Loomio HQ :), http://blog.loomio.org/2015/06/15/heapsof-
exciting-news-from-loomio-hq/.



74

E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

wysokiemu bezrobociu itp. Dodatkowym czynnikiem warunkującym te pro-
testy była także inspiracja tzw. „arabską wiosną” – masowymi demonstra-
cjami antyrządowymi mającymi miejsce od roku 2010 w krajach arabskich, 
kiedy po raz pierwszy zaobserwowano szerokie zastosowanie mediów spo-
łecznościowych w organizacji przedsięwzięć politycznych. Jednym z ruchów 
społecznych, który pojawił się w tym nurcie był: Occupy Movement, wywo-
dzący się z demonstracji o charakterze okupacyjnym, rozpoczęty 17 wrze-
śnia 2011 w Zuccotti Park w Nowym Jorku. Jego uczestnicy nazywali sie-
bie „99 procentami”, aby podkreślić, że protestują przeciwko zawłaszczeniu 
społeczeństwa przez jeden procent obywateli, czyli grupę obejmującą klasę 
polityczną i elity finansowe.

Rysunek 3. Okupuj Wall Street, czternasty dzień protestu.  

Nowy Jork, 30 września 2011 r.

Źródło: David Shankbone, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Day_14_
Occupy_Wall_Street_September_30_2011_Shankbone_2.JPG, udostępnione na zasadzie 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0.

Podobne, wielotygodniowe demonstracje organizowano równocześnie 
w licznych miastach świata, m.in. w Madrycie (Ruch Oburzonych), a także 
w Montrealu, londynie, lizbonie, Rzymie i wielu innych. Do tego grona dołą-
czyło również kilka miast Nowej Zelandii, gdzie wśród protestujących znaleźli 
się także późniejsi założyciele loomio, m.in. Richard D. Bartlett, który wspo-
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mina: Wywodzimy się z ruchu Occupy, który poprzedzał ruch M15 Indignados, 
Arabską Wiosnę, tajwańską Rewolucję Słoneczników, Occupy Central w Hong 
Kongu… jest to wzbierająca fala ruchów społecznych4.

Wspólną cechą tych zgromadzeń było szerokie wykorzystanie Internetu i me-
diów społecznościowych do koordynacji spotkań, transmisji, publikowania 
relacji, organizowania telekonferencji itp. Do najczęściej używanych plat-
form zaliczały się m.in. Facebook, Twitter, Meetup, Skype, korzystano rów-
nież z rozwiązań dedykowanych, udostępnionych przez Indymedia oraz May 
First/People link5.

Zorganizowane za pomocą mediów społecznościowych grupy stanowiły 
równocześnie płaszczyznę do prowadzenia dyskusji, w ramach której dą-
żono do wypracowania wspólnych, konstruktywnych postulatów. Ambicją 
wielu protestujących stało się przekształcenie krytycznego ruchu protestu 
w środowisko realizujące założenia demokracji partycypacyjnej i do sformu-
łowania programu politycznego. W związku z tym pojawiły się próby zor-
ganizowania spójnego systemu wymiany poglądów, deliberacji i głosowań, 
zakładającego pracę w grupach problemowych oraz głosowania na zgroma-
dzeniu ogólnym, z przyjęciem pewnych zasad dotyczących kolejności wy-
stąpień i ich moderowania oraz uznaniem dążenia do konsensusu jako celu 
dyskusji.

Dla osób zaangażowanych w proces budowania konsensusu było to niezwy-
kle budujące – stanowiło odświeżający kontrast w stosunku do alienującego 
oddalenia i nużącej przewidywalności parlamentarnej demokracji przedsta-
wicielskiej, którą większość z nas postrzega jako oderwaną od codziennych 
spraw.

W celu organizacji dyskusji w trakcie zgromadzeń poszczególnych grup, roz-
powszechniony został zestaw gestów, którymi mieli posługiwać się uczestni-
cy zgromadzeń. Gesty oznaczały m. in. wolę zabrania głosu, udzielenia bez-
pośredniej odpowiedzi, wyjaśnienia swojego stanowiska, a także wyrażania 

4 Bartlett R. D., What is the government of the future?, Wykład wygłoszony na: Summit 
g0v 2014: Taiwan and the future of democracy, http://blog.loomio.org/2015/04/13/
g0v-summit-2014-taiwan-and-the-future-of-democracy/#more-1925

5 Zob. m.in. Conover M.D., Ferrara E., Menczer F., Flammini A., The Digital Evolution 
of Occupy Wall Street, http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0064679
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zgody lub jej braku, wstrzymanie się od głosu lub silny głos blokujący, stoso-
wany w szczególnych okolicznościach6.

Rysunek 4. Propozycja usystematyzowania gestów stosowanych podczas zgroma-

dzeń ogólnych w ramach ruchu Occupy.

Źródło: Ruben de Haas, „Occupy hand signals”, źródło: http://occupydesign.org/7789

Ten sposób organizacji napotykał jednak na poważną barierę techniczną: nie-
dogodność w zabieraniu głosu oraz trudności w moderowaniu uwidaczniały 
się szczególnie w przypadku udziału w dyskusji większej liczby osób. Właśnie 
w tym kontekście pojawił się pomysł na stworzenie aplikacji, która miałaby 
stanowić rozwiązanie tego problemu. Oddajmy zatem głos pomysłodawcy 
i jednemu z założycieli projektu, Benjaminowi Knightowi:

Loomio wyrosło z zapotrzebowania na skalowalną metodę podejmowania in-
kluzywnych, grupowych decyzji, jakie zaistniało w 2011 roku w ramach ruchu 
Occupy. Doświadczyliśmy wówczas potencjału realnej zmiany, jaką niesie ze 
sobą wspólne podejmowanie decyzji, zaobserwowaliśmy jednak wiążące się 
z nim poważne ograniczenia: partycypowanie wymaga przebywania dużej ilo-

6 Film prezentujący gesty stosowane przez uczestników zgromadzenia Occupy Houston: 
https://vimeo.com/30816750.
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ści ludzi w tym samym miejscu i w tym samym czasie, a także zapewnienia im 
wszystkim równouprawnionego udziału w dyskusji, co staje się niemożliwe przy 
dużej skali działania7.

Naprawdę mnie to wciągnęło – wspomina Knight – nasze grono w Wellington 
zaangażowało się w ruch solidarnościowy z Occupy Wall Street, i podjęliśmy 
okupację placu miejskiego. Był to pierwszy raz, kiedy mogłem wziąć udział 
w kolektywnym podejmowaniu decyzji na dużą skalę. Podobnie było z wieloma 
ludźmi zaangażowanymi teraz w Loomio8.

Knight przyznaje, że sposób prowadzenia obrad wydawał się początkowo 
niezwykle ekscytujący, gdyż każdy mógł brać udział w dyskusji na równych za-
sadach, każdy czuł się uprawniony do zabierania głosu i mógł być wysłuchany, 
a wszystko to w otoczeniu publicznym, w którym przebywali ludzie nie znający 
się wcześniej ze sobą. Nigdy wcześniej z czymś podobnym się nie spotkałem.

Również Richard D. Bartllet, drugi z założycieli loomio i główny programista 
projektu, swoje doświadczenia z ruchem Occupy opisuje następująco: mieli-
śmy świadomość istnienia wielkich, globalnych wyzwań, przed którymi stoimy. 
Następnie siadaliśmy w kręgu, aby usłyszeć od każdego bez wyjątku, co jego 
zdaniem powinniśmy z tym zrobić 9.

Szybko jednak dały znać o sobie trudności techniczne. Knight: ciemną stroną 
tych spotkań był czas trwania niejednokrotnie przekraczający pięć godzin, po 
czym następowało załamanie dyskusji i każdy z uczestników odchodził, czując 
się podłamany i wkurzony10. Jeżeli zatem trudno było skutecznie przejść przez 
proces zbiorowego podejmowanie decyzji na forum publicznym z udziałem 
kilkuset osób, to tym bardziej stawało się to niemożliwe przy założeniu udzia-
łu dziesiątek tysięcy, do których spodziewali się dotrzeć organizatorzy ruchu. 
Bartllet: bywało to bardzo depresyjne doświadczenie, kiedy po wielogodzinnych 
dyskusjach odkrywaliśmy, że nie rozumiemy się zbyt dobrze nawzajem. Z tego 
wynikały konflikty, a ponieważ byliśmy amatorami i nie wiedzieliśmy zbyt do-

7 https://www.loomio.org/about
8 Blitzer J., In Spain, Politics via Reddit, http://www.newyorker.com/tech/elements/

spain-politics-via-reddit;  Sifry M.l., Can Social Software Change the World? Loomio 
Just Might, http://techpresident.com/news/wegov/23517/cansocial-software-change-
world-loomio-just-might.

9 Bartlett R. D., What is the government... op. cit.
10 Sifry M.l., Can Social Software… op. cit.
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brze dokąd zmierzamy, gubiliśmy się w długotrwałych, pozbawionych puenty 
debatach. Po upływie tygodni, a potem miesięcy nasze obozowisko, podobnie 
jak wiele innych obozów Occupy na całym świecie, zdezintegrowało się i stało 
się bardzo nieprzyjemnym miejscem11.

Przyszli twórcy loomio czuli jednak, że mogą zaproponować rozwiązanie 
tego problemu: jak moglibyśmy skorzystać z doświadczeń tej inspirującej me-
todologii, tej praktyki demokracji bezpośredniej, a równocześnie uniknąć jej 
pułapek? Oczywistą odpowiedzią było zastosowanie technologii. W miejsce 
Zgromadzenia Ogólnego, gdzie ludzie zmuszeni byli przebywać w tym samym 
miejscu i czasie, pojawiła się przestrzeń dyskusji online, gdzie ludzie mogli par-
tycypować na swoich własnych warunkach, w zależności od dysponowanego 
czasu i od spraw, które ich naprawdę interesują12. Podobnie odnosi się do tych 
kwestii Knight: wykorzystanie Internetu miało umożliwić ludziom łatwą meto-
dę podejmowania dobrych decyzji razem, gdziekolwiek się znajdują13. Chcieli-
śmy po prostu umożliwić im partycypację, przełamując barierę czasu i miejsca14.

Kolektywna inteligencja i kontekst  
powstania aplikacji

Benjamin Knight zainteresował się tematem inteligencji zbiorowej (ang. Col-
lective intelligence) kilka lat przed powstaniem ruchu Occupy. Pojęcie Collec-
tive intelligence upowszechniło się w połowie lat osiemdziesiątych XX w. jako 
termin związany z procesem zbiorowego podejmowania decyzji, w tym z de-
cyzjami podejmowanymi na zasadzie konsensusu. Zgodnie z zaproponowany-
mi przez socjologa P. levy’ego założeniami, grupa może efektywnie groma-
dzić wiedzę na dany temat poprzez dyskusję, wymianę informacji i debatę, 
a jej członkowie dopingują się wzajemnie do poszukiwania nowych danych. 
Zdolność grupy do znalezienia rozwiązania problemu jest przy tym lepsza, niż 
najlepsze rozwiązania indywidualne proponowane przez członków tej grupy 
niezależnie od siebie. Jakość gromadzonej wiedzy podlega nieustannemu 
doskonaleniu, w czym pomaga wykształcenie się poczucia odpowiedzial-
ności członków grupy za wytworzone treści: każdy, kto zauważy błąd może 

11 Bartlett R. D., What is the government… op. cit.
12 Ibidem.
13 https://www.loomio.org/about
14 Sifry M.l., Can Social Software… op. cit.
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zatem modyfikować definicje, dopisywać brakujące informacje, kasować nie-
poprawne dane. levy odnosił się do tego poprzez stwierdzenie: nikt nie wie 
wszystkiego, każdy wie coś. Całą wiedzę ma ludzkość15.

Rysunek 5. Symboliczne przedstawienie kolektywnej inteligencji wykorzystującej 

sieć komputerową.

Źródło: Alexandre de Moura Paz, źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Intelig%C3%AAncia_Coletiva.jpg. 
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Pojęcie inteligencji zbiorowej jest obecnie ściśle związane z rozwojem Web 
2.0, definiowanej jako filozofia projektowania i budowania rozwiązań techno-
logicznych nastawionych na korzystanie z kolektywnej inteligencji, wykorzy-
stujących współpracę między użytkownikami do wytworzenia „wartości do-
danej”. Należy również pamiętać, że „kolektywna inteligencja” to nie to samo 
co „mądrość tłumu”. Termin kolektywny oznacza: oparty na zbiorowej pracy, 
wspólnym działaniu. Pojęcie „mądrość tłumu” wiąże się raczej ze wspólnym lub 
uśrednionym systemem decyzji lub preferencji. Celem projektantów opracowu-
jących aplikacje bazujące na koncepcji web 2.0 jest stworzenie takiej architek-
tury logicznej aplikacji (dobór narzędzi, technologii, etc.) aby wyzwolić ową ko-

15 http://mfiles.pl/pl/index.php/Zbiorowa_inteligencja



80

E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

lektywną inteligencję16. Jednym z najbardziej znanych wytworów kolektywnej 
inteligencji jest oczywiście Wikipedia.

W ramach swojej pracy doktorskiej Knight zajmował się tematem kolektyw-
nej inteligencji prowadząc m.in. badania terenowe nad inteligencją szympan-
sów. Był to interesujący temat badawczy – wspomina dzisiaj – miałem jednak 
opory przed kontynuowaniem badań czysto teoretycznych, które ciężko było 
przełożyć na rozwiązania realnie istniejących problemów społecznych, które 
widziałem wokół siebie17.

Swoje obserwacje związane z prowadzonymi badaniami oraz konkluzje, do 
jakich doszedł, Knight opisuje dziś następująco:

 � ludzie jako jedyne znane nam istoty rozwijają na przestrzeni czasu ko-
lektywną inteligencję. 

 � Z pokolenia na pokolenie ludzkość gromadzi coraz szerszą wiedzę i do-
świadczenie, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonywać bardziej zło-
żone zadania. 

 � Pojawia się zatem pytanie: dlaczego, skoro jesteśmy jako gatunek co-
raz mądrzejsi, instytucje polityczne w tym samym czasie się degenerują 
i działają coraz gorzej?

 � Internet jest medium funkcjonującym już na tyle długo, że możemy do-
cenić jego potencjał transformacji rzeczywistości. Internet można na-
zwać dzisiaj globalnym mózgiem, globalną świadomością; medium, które 
dostarcza wysoce rozwiniętej infrastruktury do komunikacji olbrzymiej 
ilości ludzi. 

 � Dlaczego zatem Internet nie wpłynął dotąd na rozwój instytucji po-
litycznych? Instytucje te działają dzisiaj według Knighta bardzo nie-
sprawnie: przede wszystkim we własnym interesie, są odseparowa-
ne od siebie nawzajem oraz od potencjalnych źródeł kolektywnej 
inteligencji.

16 Kaznowski D., Social media – społeczne wymiary internetu, [w:] E-marketing, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

17 Sifry M.l., Can Social Software… op. cit.
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 � W 2011 r. po raz pierwszy pojawił się nowy typ ruchów społecznych. 
To, co łączyło Arabską Wiosnę, M15 Indignados oraz Ruch Occupy to 
wykorzystanie po raz pierwszy na szeroką skalę Internetu w organiza-
cji protestów i komunikacji pomiędzy ich uczestnikami. Po raz pierwszy 
Internet przemówił, a jego pierwsze słowo brzmiało „nie”.

 � Należy zastanowić się, jak przekuć te występujące na całym świecie 
społeczne porywy protestu w stałe, zorganizowane, konstruktywne, 
twórcze, współdzielone działanie; jak wykorzystać tę ogromną ilość in-
formacji, jaką wymieniają się ludzie za pośrednictwem Internetu, aby 
różne perspektywy osób uczestniczących w dyskusji przyczyniły się do 
wypracowania lepszych rezultatów i lepszych decyzji, do poszerzenia 
wspólnego rozumienia problemów i do wniosków, które mogą być 
wdrożone w życie.

 � Równocześnie należy wyeliminować zagrożenia związane z nieogra-
niczoną, nie prowadzącą do decyzji dyskusją lub zdominowaniem jej 
przez przypadkowe osoby18.

Narodziny i rozwój projektu

Idea loomio powstała pod koniec roku 2011 na bazie opisanych powyżej do-
świadczeń. W projekt zaangażowała się grupa ludzi z Nowej Zelandii (przede 
wszystkim z Wellington), zainspirowana doświadczeniem kolektywnego po-
dejmowania decyzji na dużą skalę. Byli wśród nich specjaliści od technologii, 
developerzy open source, działacze społeczni i aktywiści, którzy zdecydowali 
się stworzyć zespół i pracować wspólnie przez kolejne miesiące. Początkowo 
była to nieformalna grupa określana jako kooperatywa społeczno – techniczna 
(social tech cooperative), aby następnie sformalizować działalność jako przed-
siębiorstwo społeczne (pracownicze): loomio Co-operative limited. Stosun-
kowo szybko grupa zaczęła współpracę z lokalnym inkubatorem start-upów 
Enspiral, w ramach której korzystano z udostępnianej przez niego przestrze-
ni biurowej.

W loomio Co-operative limited zaangażowało się szereg osób. W skład ze-
społu projektowego, obok wymienionych już B. Knighta i R.D. Bartletta, we-

18 Knight B., The Internet's Missing Link: Tools for Turning Talk Into Action, https://www.
youtube.com/watch?v=wSj81OxhdBg.
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szło 17 osób, przede wszystkim programiści, specjaliści od analizy danych 
i wizualizacji, ale również specjaliści od organizacji społecznych (w tym Vi-
vien Maidaborn, dyrektor wykonawczy UNICEF na Nową Zelandię). Ponadto 
powołano zespół doradczy, do którego zaproszono ludzi z doświadczeniem 
w branży ICT, mediach społecznościowych oraz dziennikarzy. W pierwszym 
okresie działalności grupa skupiła się na wypracowaniu prototypu aplikacji 
i jego testowaniu. Już wtedy inicjatywa zdobyła sobie popularność wykracza-
jącą poza środowisko lokalne, a w testach brało udział ponad 2500 użytkow-
ników – wolontariuszy, tworzących ok. 400 grup dyskusyjno – decyzyjnych. 
Większość z nich pochodziła z Nowej Zelandii (lokalne społeczności, władze 
samorządowe, organizacje działające na rzecz ochrony środowiska, centra 
seniorów)19.

Rysunek 6. Proces projektowania aplikacji loomio przy pomocy wykonanej ręcznie 

makiety.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?t=91&v=B1glEAKPkOc

Już w okresie testowym przeprowadzono pierwsze wdrożenia, których od-
biorcami były m.in.:

 � Rada Miasta Wellington (Nowa Zelandia): konsultacje społeczne doty-
czące wdrażania rządowej strategii dot. spożycia alkoholu;

 � The Playcentre Federation (Nowa Zelandia): pomoc w zarządzaniu 
żłobkami;

19 https://love.loomio.org/real-democracy-needs-to-include-everyone 
Sifry M.l., Can Social Software… op. cit.



83

Rafał Olszowski   I   lOOMIO – ZBIOROWE PODEJMOWANIE DECyZJI

 � Hallgatoi Halozat (Węgry): ruch studencki, organizacja serii protestów;

 � Timebanks Aotearoa (Nowa Zelandia): sieć społeczności wdrażających 
zasady ekonomii barterowej;

 � Uruchomienie platformy dyskusyjnej dla Partii Piratów z Indii i Chin 
oraz Ruchu Pięciu Gwiazd z Włoch.

Rysunek 7. Zespół loomio w trakcie pracy nad rozwojem aplikacji.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?t=63&v=_5q7QgT3n5w

Rysunek 8. Zespół loomio w trakcie testowania aplikacji.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?t=63&v=_5q7QgT3n5w
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W początkowym okresie projekty realizowane były na zasadzie wolontariatu 
oraz ze środków w wysokości 10 tys. dolarów pochodzących od organizacji 
partnerskich oraz z pożyczki. Po 18 miesiącach pracy nad prototypem i zbie-
rania uwag, można było przejść do kolejnego etapu, to znaczy do tworzenia 
właściwej, stabilnej wersji aplikacji. Niezbędne było do tego nowe źródło fi-
nansowania, w związku z czym na początku 2014 r. podjęto decyzję o urucho-
mieniu akcji crowdfundingowej (warto odnotować, że decyzja została pod-
jęta również za pomocą głosowania przeprowadzonego w ówczesnej wersji 
aplikacji20). Przeprowadzona akcja okazała się sporym sukcesem, w kampanii 
zebrano ponad 125 tys. dolarów, do czego przyczyniło się 1657 ofiarodaw-
ców21. Ogłoszenia o prowadzonej kampanii opublikowano m.in. w magazy-
nach FastCompany22 oraz Wired23.

Skuteczne przeprowadzenie zbiórki funduszy umożliwiło rozpoczęcie prac 
nad loomio w wersji 1.0. Biorąc pod uwagę doświadczenia z okresu testowe-
go i z pierwszych wdrożeń oraz zrealizowanych inicjatyw społecznych, okre-
ślono następujące założenia dotyczące tworzonej aplikacji:

 � Oprogramowanie bezpłatne i udostępniane na zasadzie open-source, 
licencjonowane na zasadzie licencji AGPl3;

 � Dostosowanie do wielu urządzeń, w tym mobilnych, stąd wybór tech-
nologii: Ruby on Rails, AngularJS, HTMl5;

 � Prostota i łatwość użycia, aby maksymalnie poszerzyć krąg odbiorców;

 � Użytkownicy powinni czuć się bezpiecznie i nie obawiać się o narusze-
nie swojej prywatności, dlatego aplikacja może być w całości pobrana 
i instalowana na dowolnych serwerach, których właściciele będą mieli 
nad nią pełną kontrolę;

 � Powinna posiadać otwarte API, umożliwiające integrację z innymi 
narzędziami;

20 https://www.loomio.org/d/zIPwZM4H/is-a-kickstarter-campaign-the-best-use-of-our-
energy

21 https://love.loomio.org/real-democracy-needs-to-include-everyone, pobrano 
20.06.2015 r., http://www.crowdfundinsider.com/2014/05/37516-loomio-scores-125k-
crowdtitle-campaign/

22 http://www.fastcoexist.com/3029132/fund-this/an-occupy-inspired-app-that-helps-
groups-make-actual-group-decisions

23 http://www.wired.com/2014/04/loomio/



85

Rafał Olszowski   I   lOOMIO – ZBIOROWE PODEJMOWANIE DECyZJI

 � Wspieranie wielojęzyczności i tłumaczenia;

 � Powinna być połączona z Wiki, zbierającą najlepsze praktyki w dziedzi-
nie kolektywnego podejmowania decyzji;

 � Przewidziano pluginy umożliwiające wprowadzenie funkcji budżetu 
partycypacyjnego lub głosowania delegowanego;

 � W zależności od środków finansowych: przygotowanie modułu pozwa-
lającego na głosowania przez SMS, przeznaczonego dla mieszkańców 
krajów, w których Internet mobilny nie jest popularny24.

Funkcjonalności Loomio

Aplikacja jest udostępniana online w formule SaaS (Software as a Service), 
umożliwiając zarówno użytkownikom indywidualnym, jak i instytucjom pu-
blicznym oraz komercyjnym zakładanie kont użytkowników i tworzenie spo-
łeczności. Istnieje również możliwość pobrania wersji instalacyjnej loomio 
z serwisu Github i zainstalowanie jej na własnym serwerze25.

Użytkownik, który zdecyduje się na korzystanie z loomio w formule SaaS, 
po zarejestrowaniu w systemie otrzymuje możliwość dołączenia do którejś 
z istniejących grup, lub założenia własnej. Użytkownik może swobodnie 
przeglądać otwarte dla wszystkich grupy, natomiast aby uzyskać do grup za-
mkniętych musi zostać zaproszony. W ramach każdej z grup zbiorcza tablica 
pokazuje wszystkie wątki prowadzonych obecnie dyskusji i uproszczone dia-
gramy kołowe obrazujące bieżący wynik głosowań. Każda grupa ma swojego 
koordynatora, zajmującego się sprawami administracyjnymi. Koordynator 
może zapraszać nowe osoby, akceptować podania o przyjęcie do grupy, mo-
dyfikować jej strukturę.

Aby rozpocząć nowy wątek w wybranej społeczności, należy wskazać temat 
i kontekst dyskusji oraz ustalić sposób powiadamiania o zmianach w wątku. 
Poddając propozycję pod głosowanie musimy również określić jej tytuł, ter-
min zamknięcia głosowania oraz szczegóły. Ten, kto był inicjatorem głosowa-

24 Loomio crowdfunding campaign goes live!, http://blog.loomio.org/2014/03/11/loomio-
crowdfunding-campaign-goes-live/

25 Aplikacja dostępna do pobrania: https://github.com/loomio/loomio
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nia (lub koordynator grupy) może zamknąć głosowanie, jeżeli uzna, że straci-
ło ono sens.

Rysunek 9. Prezentacja wątków dyskusji w ramach przykładowej społeczności.

Żródło: www.loomio.org

Rysunek 10. Przykładowa dyskusja połączona z głosowaniem (prototyp).

Źródło: Demo: Making a Decision with the Loomio prototype, https://www.youtube.com/
watch?v=ZipyebSy2lo

Jedną z najważniejszych cech aplikacji, świadomie wybraną przez twórców 
jako jej wyróżnik, jest prostota i intuicyjność. Po lewej stronie ekranu może-
my śledzić dyskusję, zabierać w niej głos, publikować dodatkowe dokumenty, 
a opinie uczestników dyskusji wyświetlane są w kolejności zabierania głosu. 
Każdy uczestnik może załączyć do swojej opinii plik graficzny lub tekstowy, 
albo link do zewnętrznego serwisu internetowego. Oddane przez uczestni-
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ków dyskusji głosy są równocześnie wyświetlane za pomocą diagramu koło-
wego. W nawiązaniu do sposobu głosowania stosowanego podczas zgroma-
dzeń ruchu Occupy zostały przewidziane cztery możliwości oddania głosu: 
za, przeciw, wstrzymujący się, blokowanie. Równocześnie w ramach danego 
wątku mogą pojawiać się konkurencyjne propozycje, które również są podda-
wane pod głosowania.

Rysunek 11. Zmiana decyzji przez uczestników dyskusji i zamknięcie głosowania 

(prototyp).

Źródło: Demo: Making a Decision with the Loomio prototype, https://www.youtube.com/
watch?v=ZipyebSY2Lo

Założeniem aplikacji jest możliwość przekonania innych użytkowników 
do swojego zdania w toku prowadzonej dyskusji. Każdy z użytkowników 
prezentuje swoje stanowisko, a przed upływem terminu zamknięcia 
głosowania możliwa jest zmiana decyzji uczestnika, który dał się przekonać 
argumentom przeciwnej strony.

Zasadą przyświecającą twórcom loomio jest doprowadzenie do tego, by 
przed skonkludowaniem dyskusji grupa zintegrowała się pogłębiając swoją 
wiedzę na dany temat. Jeżeli osiągamy rezultat w postaci wyniku głosowania 
nie znaczy to, że każdy musi się z nim całkowicie zgadzać, wszyscy powinni mieć 
jednak świadomość, że jest to najlepszy rezultat, jaki w danym momencie grupa 
może wspólnie wypracować – twierdzi Benjamin Knight26.

26 Sifry M.l., Can Social Software… op. cit.



88

E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

Twórcy loomio przykładają dużą wagę do rozwijania oprogramowania na za-
sadach open source. Richard D. Bartlett uważa, że „wolność” w kontekście 
open source można rozumieć w trzech aspektach: po pierwsze ludzie, któ-
rzy uczestniczą w produkcji oprogramowania udostępniają je innym do bez-
płatnego użytkowania, po drugie nie ma żadnych ograniczeń dla tych, którzy 
chcieliby dołączyć do zespołu i wziąć udział w rozwoju projektu, po trzecie 
nadrzędnym celem działania tego typu oprogramowania jest poszerzenie 
zakresu wolności osobistej. Kiedy myślimy o przyszłych metodach rządzenia 
i przyszłości demokracji, te trzy zasady wydają się być bardzo ekscytujące – 
twierdzi Bartlett27.

Ważną cechą aplikacji jest jej responsywność, która pozwala na prowadzenie 
dyskusji i głosowań na urządzeniach mobilnych. Na poniższym rysunku widzi-
my przykład dyskusji wyświetlanej za pomocą smartfona. Prostota obsługi 
loomio i możliwość szybkiego głosowania powoduje, że aplikacja ta może 
być wykorzystywana również do liczenia głosów w trakcie spotkań realizowa-
nych nie tylko w przestrzeni Internetu, ale również w świecie rzeczywistym.

Rysunek 12. Głosowanie za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

27 Bartlett R. D., What is the government… op. cit.
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Loomio a inne inicjatywy

loomio jako tworzona od podstaw, „obywatelska” aplikacja, wpisuje się 
w szerszy, rozwijający się w ostatnich latach nurt, w ramach którego pojawia-
ją się inicjatywy łączące postulaty polityczne z projektami rozwiązań tech-
nicznych mającymi w założeniu umożliwić ich realizację. Do najbardziej zna-
nych inicjatyw tego typu możemy zaliczyć:

1. Liquid Feedback

Oprogramowanie przygotowane na zlecenie niemieckiej Partii Piratów. Ist-
niejące w różnych krajach „Partie Piratów” to zapoczątkowany w roku 2006 
międzynarodowy ruch polityczny, który postawił sobie za cel legalizację wol-
nej wymiany plików w celach niekomercyjnych, osłabienie ochrony własności 
intelektualnej, wzmocnienie ochrony danych osobowych, wolny dostęp do 
wszelkiej własności intelektualnej powstałej na zlecenie państwa i za pienią-
dze publiczne oraz ograniczenie możliwości patentowania.

Jednym z postulatów ruchu stał się również rozwój demokracji bezpośred-
niej (określanej jako „liquid democracy”) przez upowszechnienie głosowań 
z wykorzystaniem Internetu oraz wprowadzenie możliwości złożonego dele-
gowania głosów, m.in. poprzez wskazanie osób, którym przekazuje się możli-
wość decydowania w imieniu obywatela we wskazanych obszarach tematycz-
nych. W tym celu przygotowane zostało oprogramowanie liquid Feedback, 
które od roku 2010 stosowane jest do organizacji dyskusji i głosowań w po-
szczególnych „Partiach Piratów”, a także we włoskim Ruchu Pięciu Gwiazd 
i w niemieckim ruchu na rzecz slow food28. Ponadto zostało ono wdrożone 
jako aplikacja do organizacji konsultacji społecznych w niemieckim powiecie 
Friesland29.

28 Wywiad z Andym Lange, propagatorem Liquid Democracy, http://libertarianin.org/
wywiad-z-andym-lange-propagatorem-liquid-democracy

29 https://www.liquid-friesland.de/
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Rysunek 13. Ekran z aplikacji liquid Feedback.

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:liquid_Feedback_Screenshot.png

Oprogramowanie rozwijane jest przez firmę Interaktive Demokratie e.V. 
i udostępniane jest na zasadzie licencji MIT license. Organizacja ta opubli-
kowała również książkę The Principles of LiquidFeedback oraz wydaje czaso-
pismo omawiające zagadnienia związane z logiką proponowanego systemu: 
The Liquid Democracy Journal30.

2. Democracy OS

Democracy OS jest międzynarodowym projektem wywodzącym się z ruchu 
politycznego z Buenos Aires (Argentyna). Koncepcja projektu zakłada dosto-
sowanie obecnych systemów politycznych do ery informacyjnej i możliwości 
Internetu, m.in. poprzez uruchomienie serwisu prezentującego inicjatywy 
obywatelskie, polityczne i prawne w przystępnej formie i opisane potocznym 
językiem, a następnie umożliwienie obywatelom głosowania za lub prze-
ciw ich realizacji: zarówno bezpośrednio, jak i przez delegatów (podobnie, 
jak w systemie liquid Feedback). Inicjatorzy DemocracyOS udostępnili kod 
źródłowy aplikacji w portalu GitHub, a także, korzystając z możliwości porta-
lu KickStarter, przeprowadzili zbiórkę środków na rozwój projektu. W chwi-
li obecnej (połowa 2015 r.), pomimo rozgłosu, jaki inicjatywa zyskała sobie 
w mediach, nadal nie jest jeszcze obecna w pełni funkcjonalna wersja usługi.

30 http://www.interaktive-demokratie.org/publications/index.en.html
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Rysunek 14. Ekran podejmowania decyzji w wersji demonstracyjnej Democracy OS.

Źródło: https://demo.democracyos.org/law/54ea2a71e32500030083fec4

Zgodnie z założeniami projektu, użytkownik za pośrednictwem serwisu wy-
korzystującego rozwiązania DemocracyOS ma zyskać możliwość uczestnicze-
nia w procesie tworzenia nowych rozwiązań w sektorze publicznym, w tym 
występowania z inicjatywą ustawodawczą. Zgłaszający projekt ma stworzyć 
opis swojej inicjatywy, opublikować dokumentację, określić jej kategorię 
tematyczną, a następnie poddać ją pod dyskusję i ocenę innych użytkowni-
ków. Internauci zalogowani w serwisie mają możliwość głosowania „za” lub 
„przeciw” projektowi, mogą także komentować pomysł dodając własne pro-
pozycje, a także dzielić się rezultatami za pośrednictwem serwisów społecz-
nościowych. Za inicjatywą stoi argentyńska partia polityczna El Partido de 
la Red, która w swoim serwisie http://dos.partidodelared.org/ przedstawia 
koncepcję Democracy OS jako hybrydę demokracji bezpośredniej i przedsta-
wicielskiej. Zgodnie z informacją zawartą w serwisie aplikacja jest już wyko-
rzystywana w parlamencie argentyńskim.

Jakie są punkty wspólne łączące loomio z opisanymi powyżej inicjatywami, 
a co odróżnia od siebie te projekty? Zauważamy, że podobna jest ich geneza 
(projekty związane z opozycyjnymi wobec głównego nurtu inicjatywami po-
litycznymi), krytyka funkcjonujących systemów demokracji reprezentacyjnej 
(zarzut dominacji partii politycznych nie będących wyrazicielami głosu oby-
wateli) oraz zorientowanie na demokrację bezpośrednią. Tym, co je odróżnia, 
jest skala działania: loomio zaprojektowano, aby umożliwić podejmowanie 
decyzji w grupach liczących maksymalnie kilkaset osób, podczas gdy liquid 
Feedback i Democracy OS mają ambicje działania w skali całego państwa. 
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Działanie w mniejszej skali jest jednak równocześnie atutem loomio: inter-
fejs jest prostszy i bardziej przyjazny, a wypowiedź użytkownika nie ginie 
w natłoku informacji. Dowodzi tego rosnąca popularność loomio, podczas 
gdy konkurencyjne aplikacje nadal pozostają projektami dostępnymi dla 
dość wąskiej grupy użytkowników w stosunku do założeń przyświecających 
ich twórcom. Drugą istotną różnicą jest podejście do samego sposobu party-
cypacji: w związku z zakładaną skalą działalności liquid Feedback i Democra-
cy OS kładą nacisk na delegowanie głosów, a dla twórców loomio ważniejsze 
jest rzeczywiste uczestnictwo każdego z użytkowników w deliberacji i samo-
dzielne podejmowanie decyzji.

Richard D. Bertlett odniósł się do tej kwestii w następujący sposób:

Projekty takie jak DemocracyOS oraz Liquid Feedback wykorzystu-
ją model głosowania delegowanego, gdzie głosy mogą być przeka-
zywane pomiędzy ludźmi, aby stworzyć bloki wpływu. Wyobrażam 
sobie ten model jako całkiem interesujący, lecz dość problematycz-
ny. Loomio reprezentuje obecnie zupełnie inne, deliberatywne po-
dejście. […]. Kiedy rozmawiamy o systemach podejmowania decyzji 
działających w skali całego kraju, problem z systemami reprezenta-
cyjnymi lub delegacyjnymi jest taki, że proponowany przez nie spo-
sób zaangażowania obywateli jest odległy od tego, co jest faktycz-
nym sednem rządzenia, czyli od negocjacji, szukania kompromisu 
i budowania konsensusu. Ograniczenie się do samego głosowania 
pozostawia we mnie gorycz: czuję wówczas, jakbym rezygnował 
z mojej autonomii w nadziei, że jakiś kretyn, którego nawet nie 
znam, będzie reprezentował moje interesy. W przeciwieństwie do 
tego model deliberatywny jest fraktalny i działa podobnie niezależ-
nie od skali, więc działający oddolnie uczestnicy mają pełny wgląd 
w sposób podejmowania decyzji. Partycypacja jest wzbogacającym 
doświadczeniem dla każdej jednostki […]31.

Podkreślenie deliberacyjnego aspektu podejmowania decyzji zbliża loomio 
do innego typu aplikacji, zaprojektowanych w celu organizacji dyskusji, par-
tycypacji i zbiorowego podejmowania decyzji w różnego typu organizacjach 
(niekoniecznie politycznych), firmach, społecznościach lokalnych. Tego typu 

31 Bartlett R.D., Some thoughts about large scale decision-making, http://blog.loomio.
org/2015/03/09/some-thoughts-about-large-scale-decisionmaking/5/.
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aplikacje w prowadzonym przez Komisję Europejską programie HORIZON 
2020 zostały zdefiniowane jako CAPS (Collective Awareness Platforms for 
Sustainability and Social Innovation)32. Wśród rozwijanych obecnie aplikacji 
spełniających założenia CAPS wymienia się m.in. narzędzia do organizacji 
moderowania debaty Assemb33 oraz Debate Hub34, aplikację do tworzenia 
wizualizacji obrazujących partycypację liteMap35, aplikację ułatwiającą bada-
nie zbiorowej inteligencji Collective Intelligencje Dashboard36. W roku 2015 
realizowana była inicjatywa łącząca loomio z testowaniem projektów realizu-
jących założenia CAPS37.

Wdrożenia aplikacji i perspektywy rozwoju

Od początku roku 2014 loomio rozwija się, poszerzając krąg odbiorców 
o nowe grupy użytkowników. W grudniu 2014 r. ogłoszone zostało oficjalne 
uruchomienie aplikacji w wersji 1.038, dzięki czemu kolejne wdrożenia pro-
wadzone są na stabilnej platformie. Najważniejsze inicjatywy zrealizowane 
w tym okresie za pomocą loomio to m.in.:

 � Ministerstwo Gospodarki Republiki Chińskiej (Tajwan) zdecydowało się 
na udostępnienie aplikacji uczestnikom organizowanej przez siebie Na-
rodowej Konferencji Energetycznej jako narzędzia wspomagającego 
uczestnictwo w konferencji i zgłaszanie propozycji pod dyskusje39. 

 � Budowa struktury podejmowania decyzji w hiszpańskiej partii Pode-
mos. Partia zorganizowała swoje grupy lokalne, grupy problemowe 
i grupy zawodowe jako grupy dyskusyjne w ramach loomio. Mają one 
za zadanie w toku deliberacji wskazywać najważniejsze problemy, któ-
re mają być przekazywane do grupy centralnej składającej się z przed-

32 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/collective-awareness-platforms-sustainability-
and-social-innovation

33 http://assembl.org/
34 https://debatehub.net/
35 https://litemap.net/
36 https://cidashboard.net/
37 Participate in the first round of Assembl tests with Loomio!, http://assembl.org/

participate-in-the-first-round-of-assembl-tests-with-loomio/.
38 It’s here! Get your sneak peek of Loomio 1.0!, http://blog.loomio.org/2014/12/03/

itshere-get-your-sneak-peek-of-loomio-1-0/.
39 http://blog.loomio.org/2015/01/12/taiwans-ministry-of-economic-affairs-to-host-

national-energy-conference-public-engagement-on-loomio/
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stawicieli grup lokalnych, i na tym poziomie zatwierdzane jako hasła 
polityczne. Pod koniec roku 2014 szacowano, że ponad 60% ruchu 
realizowanego w ramach loomio realizowane było przez członków 
Podemos40. 

 � Wdrożenie przeprowadzone przez Partię Piratów Hellady (Giorgio 
Mariotti, Grecja) – utworzenie w ramach loomio 461 grup, z których 
każda odpowiada jednej jednostce rządowej lub samorządowej. Wdro-
żenie przeprowadzono wprowadzając do systemu liczne modyfikacje, 
a będący wynikiem wdrożenia serwis został udostępniony jako E.D.A. 
(„Ενημέρωση Διαβούλευση Απόφαση” lub „Information, Consultation, 
Decision”), łącząc oprócz loomio również inne usługi, m.in. komuni-
kację głosową Mumble, grupowy edytor tekstowy Etherpad, IRC Chat 
oraz Doodle41. 

 � Organizacja dyskusji w ramach grupy programistów tworzących pro-
jekt Diaspora, będący wyłączoną spod wpływów korporacji alternaty-
wą dla Facebooka42. 

Jak można określić perspektywy rozwoju projektu? Twórcy loomio twierdzą, 
że wpływy ze sprzedaży usług wdrożeniowych realizowanych dla poszczegól-
nych organizacji umożliwiają im bieżące utrzymanie loomio Co-operative li-
mited, przy równoczesnym zachowaniu licencjonowania open source. Usługi 
świadczone odpłatnie obejmują m.in. personalizację oprogramowania i dopa-
sowanie go do wymagań określonego odbiorcy, a także ekspertyzy z zakresu 
organizacji pracy grupowej43. Oprogramowanie jest dostępne bezpłatnie za 
pomocą serwisu Github z przeznaczeniem do samodzielnej instalacji. Twór-
cy loomio deklarują, że ich celem jest umożliwienie działania na rzecz dobra 
wspólnego, ukierunkowanego na sferę publiczną, a nie na maksymalizację 
zysku44. Nie przeszkadza im to jednak pobierać opłat od zarejestrowanych 
organizacji (przedsiębiorstwa lub partie polityczne) za korzystanie z usługi 
w formie SaaS. Opłata za użytkowanie wynosi 1 USD miesięcznie za każdego 
użytkownika, istnieje jednak możliwość negocjacji jej wysokości. Popularność 

40 http://www.newyorker.com/tech/elements/spain-politics-via-reddit
41 http://techpresident.com/news/wegov/24818/loomios-largest-project-yet
42 http://techpresident.com/news/wegov/23517/can-social-software-change-world-

loomio-just-might
43 Baker J., Loomio to Bring Democratic Decision-Making to Our Daily Lives,  

http://revolution-news.com/loomio/.
44 https://www.youtube.com/watch?v=wSj81OxhdBg
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aplikacji pozwoliła jej właścicielowi (loomio Co-operative limited) zyskać re-
nomę nie tylko podmiotu udostępniającego narzędzia techniczne służące do 
zbiorowego podejmowanie decyzji, ale też organizacji zaangażowanej ide-
owo w rozwój demokracji bezpośredniej, co dobrze rokuje dalszemu rozwo-
jowi aplikacji.

Rafał Olszowski

Prezes Zarządu Instytutu Aurea li-
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Międzynarodowych i Politycznych 
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Tłum jako źródło: Ushahidi

Ushahidi to jedno z najbardziej znanych na świecie wdrożeń crowdsourcingo-
wych. Celem projektu, jak i całej inicjatywy, jest angażowanie działaczy spo-
łecznych oraz zwykłych obywateli do wspólnych działań w zakresie informo-
wania o niebezpiecznych zdarzeniach. Zadaniem uczestników projektu jest 
przesyłanie informacji wraz z określeniem lokalizacji opisywanego zdarzenia 
poprzez tzw. „mapowanie”, czyli zamieszczanie informacji na interaktywnej 
mapie wśród innych tego typu zgłoszeń. Poniższe case study poświęcone zo-
stało analizie tak struktury projektu jak i jego rozwoju od 2007 roku, kiedy to 
Ushahidi zastosowano po raz pierwszy.

Crowdsourcing jest stosunkowo nową formą gromadzenia informacji, po-
wszechnie wykorzystującą nowoczesne technologie komunikacyjne. Me-
toda ta może być stosowana w dowolnych projektach, w których problemy 
rozwiązywane są przez różne, często geograficznie od siebie odległe grupy. 
Crowdsourcing jest oparty na zbiorowej wiedzy społeczności i jej członków, 
a także ludzi z zupełnie innych miejsc, ale w jakiś sposób zainteresowanych 
zaangażowaniem się w dany projekt.
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Jednym z ciekawszych przykładów wykorzystania crowdsourcingu, który 
w bardzo czytelny sposób pokazuje sam mechanizm, były zorganizowane przez 
DARPA zawody „Red Balloon Challenge". Zadanie uczestników polegało na od-
nalezieniu 10 balonów pogodowych, rozmieszczonych w nieznanych miejscach 
na terenie Stanów Zjednoczonych. Problem ten został rozwiązany przez zespół 
z Massachusetts Institute of Technology (MIT) w ciągu 9 godzin. Założyli oni 
platformę online, która zachęcała innych użytkowników internetu do wzięcia 
udziału w wyzwaniu. Mieli oni rozpowszechnić informację o poszukiwaniach 
po swoich znajomych i informować, że za pomoc przy projekcie otrzymają oni 
pewną część nagrody. W ten oto sposób balonów zaczęły szukać tysiące wo-
lontariuszy na terenie całych Stanów Zjednoczonych, aż w końcu zadanie zo-
stało ukończone, a uczestnikom udało się znaleźć wszystkie 10 balonów.

Innym, prawodopodobnie najbardziej znanym na świecie projektem crowdso-
urcingowym jest Wikipedia, czyli encyklopedia powszechna pisana i redago-
wana przez internautów. Wikipedia to w obecnym momencie liczący setki mi-
lionów artykułów napisanych w tysiącach języków projekt. Wikipedia dzięki 
zaangażowaniu internautów z całego świata stała się jedną największych baz 
wiedzy. Motywacją twórców projektu i autorów artykułów nie jest zysk, ale 
satysfakcja, jaką dostarcza praca dla wspólnego dobra.

Wielu badaczy społecznych, jak i zwykłych publicystów próbowało na prze-
strzeni lat wyjaśnić fenomen inicjatyw polegających na rozwiązaniach 
opartych na crowdsourcingu. Benkler i Nissenbaum1 również podjęli się 
wyjaśnienia motywacji dla udziału w tego typu inicjatywach. Według nich, 
crowdsourcing jest częścią szerszego ruchu opierającego się na peer produc-
tion, czyli współpracy pomiędzy dużymi grupami ludzi, w której główną moty-
wacją nie jest zysk, lecz sama możliwość uczestnictwa i chęć pomocy innym, 
a którą ułatwia infrastruktura techniczna jaką jest internet. ludzie w sposób 
efektywny współpracują ze sobą celem uzyskania informacji, wiedzy bądź 
też dóbr kulturalnych. Nie opierają się przy tym ani na wycenie rynkowej ani 
też hierarchiach menadżerskich aby skoordynować należące do nich wszyst-
kich „przedsiębiorstwo”. Benkler i Nissenbaum podkreślają, że głównym po-
wodem, za sprawą którego przedsiębiorstwa peer production działają najle-
piej ze wszystkich jest „zdolność wykorzystania wielu osób podejmujących 
wspólny wysiłek do osiągnięcia wspólnie założonego celu, a kierujących się 

1 Benkler y., Nissenbaum H., Commons-based Peer Production and Virtue, 2006:  
http://www.nyu.edu/projects/nissenbaum/papers/jopp_235.pdf.
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licznymi i często różnorodnymi motywacjami. Peer production jest wciąż nie-
dostatecznie zbadana i nieprzewidywalna, a przez to trudniejsza w zarządza-
niu niż mechanizm ludzkiej motywacji jakim jest indywidualne dążenie do 
maksymalizacji bogactwa. Mimo to peer production zaczyna być powoli coraz 
bardziej zdatny do badania zróżnicowanej natury i motywacji jakie wpływają 
na efektywność ludzkiego działania”2. Dzięki internetowi współpraca ta nie 
ogranicza się już do małych wspólnot, gdzie warunkiem jest pozostawanie 
uczestników w niedużej odległość od siebie. W sieci mogą oni przebywać 
w dowolnie od siebie oddalonych miejscach, a jedyne, co z punktu widzenia 
mechanizmu odgrywa zasadnicze znaczenie, to wspólne dla wszystkich cele 
i wartości oraz język, który umożliwi komunikację wewnątrz zaangażowanej 
grupy użytkowników.

W przypadku Ushahidi możemy powiedzieć o crowdsourcingowej współpra-
cy między zwykłymi obywatelami, lokalnymi blogerami i działaczami społecz-
nymi zaangażowanymi w kenijskich organizacjach pozarządowych. Wszyscy 
oni wspólnie stworzyli platformę, której celem było dostarczanie informa-
cji na temat sytuacji w Kenii podczas trwających tam zamieszek. Informacji 
znacznie lepszej jakości niż te gromadzone i przekazywane media czy źródła 
rządowe. Jak zobaczymy w poniższym studium przypadku, model ten znalazł 
później zastosowanie również w innych państwach, gdzie odległe od siebie 
grupy wolontariuszy zaangażowały się w projekt, aby wspólnie pomóc do-
tkniętym kryzysem społecznościom.

Tło historyczne

Początki inicjatywy znanej dziś na świecie jako USHAHIDI sięgają roku 2007. 
W latach 2007 i 2008 Kenia dotknięta została politycznym, ekonomicznym, 
a w końcu również humanitarnym kryzysem związanym z wynikiem wyborów 
jakie odbyły się pod koniec grudnia 2007 roku, kiedy to urzędujący prezy-
dent Mwai Kibaki wbrew publikowanym wcześniej sondażom, został uznany 
za zdecydowanego zwycięzcę. Opozycja wraz z międzynarodowymi obserwa-
torami twierdziła, że wybory zostały zmanipulowane. Sytuację dodatkowo 
skomplikowały lokalne konflikty plemienne, co doprowadziło do masowych 
protestów, a w konsekwencji zamieszek w największych miastach Kenii. Po 

2 Ibidem.
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tym jak policja zaczęła strzelać do demonstrantów (kilka incydentów zostało 
zarejestrowanych przez kamery stacji telewizyjnych) nastąpiła eskalacja fali 
agresji po obu stronach, co przejawiało się coraz liczniejszymi przypadkami 
morderstw, ataków na tle seksualnym, rabunków i aktów wandalizmu. W obli-
czu tych wydarzeń kenijska blogerka i działaczka na rzecz praw człowieka Ory 
Okolloh opublikowała na swoim blogu wpis3, w którym wezwała do stworze-
nia aplikacji, która pomoże zebrać relacje świadków na temat przestępstw, 
miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz przypadków niszczenia mienia. Jej 
wezwanie do działania spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony miesz-
kających poza granicami kraju Kenijczykami. Na apel odpowiedzieli miejscowi 
działacze społeczni i programiści z Erikiem Hersmanem, Julianą Rotich i Davi-
dem Kobia na czele.

Strona Ushahidi.com (co w języku suahili oznacza „świadectwo") została opu-
blikowana już 9 stycznia 2008. Za pośrednictwem udostępnionej strony inte-
retowej użytkownicy mieli możliwość zgłaszania aktów przemocy do jakich 
dochodziło na terenie całego kraju. Zgłoszenia można było dokonać za po-
średnictwem internetu lub poprzez wiadomość tekstową. Każde zdarzenie 
zostało następnie ręcznie kodowane przez wolontariuszy zdalnie współpra-
cujących przy projekcie. Kodowanie było formą oznaczenia każdego z wyda-
rzeń przy pomocy 6 parametrów:

1. Rodzaj zdarzenia – Czego – jakiego zdarzenia dotyczyło zgłoszenie: 
napaści na tle rabunkowym, przemocy seksualnej, włamania, pobicia 
morderstwa, itp.

2. Opis – Krótka informacja na temat przebiegu zdarzenia.

3. Straty – Opis szkód jakie zostały poniesione w wyniku zdarzenia.

4. Czas raportu – Czas (data, pora dnia) w jakim doszło do zdarzenia.

5. Lokalizacja zdarzenia – Miejsce zdarzenia, najlepiej gdy określone zo-
stało przy pomocy współrzędnych GPS. 

6. Źródła informacji – Wskazanie realnych i potencjalnych źródeł infor-
macji na temat zdarzenia – czyli wskazanie kto był świadkiem, w jaki 
sposób dowiedział się o zdarzeniu itp.

3 http://www.kenyanpundit.com/2008/01/03/update-jan-3-445-1100-pm/
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Rysunek 1. Wygląd Ushahidi na początku 2008 roku.

Po zakodowaniu każde takie zdarzenie było weryfikowane przez wolontariu-
szy projektu, czyli lokalnych blogerów, dziennikarzy etc. Ich zadaniem było 
sprawdzenie, czy to za pośrednictwem mediów, czy też poprzez bezpośredni 
kontakt z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, czy opisana w zgłoszeniu 
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sytuacja istotnie miała miejsce. Gdy raport i zawarte w nim dane okazały się 
prawdziwe, informacja o zdarzeniu zostawała zamieszczana w serwisie przy 
pomocy aplikacji na zintegrowanej z nią mapie Google Maps. Zdarzenia na 
mapie oznaczane były za pomocą kolorowych kropek, które powiększały się 
wraz z tym, gdy liczba zgłoszeń na danym terenie rosła. Potwierdzone zda-
rzenia można było następnie śledzić i monitorować jak zmieniała się sytuacja 
w danej okolicy. Ten sposób publikacji pomagał lepiej zrozumieć sytuację oraz 
skalę zjawiska, a także sprawnie odszukać pewne zależności jakie miały miej-
sce w toczącym się w tamtym czasie konflikcie. USHAHIDI dostarczało także 
możliwość bardziej dokładnego sprawdzenia okoliczności danego wydarze-
nia, wystarczyło, że użytkownik kliknął na interesujący go obszar, a następnie 
po wybraniu odpowiedniej ikony otwierało się okno z dłuższym opisem.

Rysunek 2. Schemat działania Ushahidi.

Źródło: https://www.flickr.com/photos/whiteafrican/3006509452/

W bardzo krótkim czasie strona zyskała dużą popularność, odnotowując dzie-
siątki tysięcy odwiedzin. W ciągu zaledwie pięciu dni opublikowano na niej aż 
dwa sprawozdania, a w kilka tygodni od zakończenia zamieszek pojawiły się 
także raporty ewaluacyjne dotyczące wpływu na opinię publiczną, działania 
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policji i innych służb jaki miało Ushahidi w porównaniu z tradycyjnymi media-
mi i dziennikarstwem obywatelskim. Poniżej kilka najważniejszych konkluzji:

1. Sprawozdania Ushahidi udokumentowały pewną ilość gwałtownych 
wydarzeń, które nie zostały zgłoszone przez media głównego nurtu, 
ani też dziennikarzy obywatelskich,

2. Raporty Ushahidi były bogatsze o konkretne dane dotyczące lokalizacji 
wydarzeń,

3. Obszary geograficzne, na których dochodziło do aktów przemocy na 
mapach Ushahidi obejmowały znacznie szerszy obszar niż te, na jakie 
wskazywali dziennikarze obywatelscy i media.

Osoby związane z Ushahidi

Zachęceni sukcesem Ushahidi liderzy projektu zarejestrowali się jako firma, 
której głównym celem był dalszy rozwój projektu i pomoc innym w użyciu 
stworzonej przez nich aplikacji. Pod hasłem „Ushahidi” rozumiemy obecnie 
nie tylko jedną stronę internetową, ale całą organizację, która wspiera plat-
formę Ushahidi. Na tym fundamencie powstał zespół, który współpracuje 
z działaczami organizacji pozarządowych, wolontariuszami i programistami 
z całego świata (przede wszystkim z Afryki, Europy, Ameryki Południowej).

Ze strony Ushahidi możemy się dowiedzieć, że ich misją jest: „Zmiana sposo-
bu w jaki informacja płynie w świat, a także danie ludziom możliwości wywie-
rania wpływu poprzez wykorzystanie technologii open source, partnerstw 
międzysektorowych i przełomowych przedsięwzięć"4. Od tego czasu zespół 
Ushahidi zaangażował się w wiele wdrożeń, a ich platformy używano na ca-
łym świecie. Twórcy projektu podjęli także współpracę z Organizacją Naro-
dów Zjednoczonych oraz stacją telewizyjną Al-Jazeera, która wyraziła zainte-
resowanie wykorzystaniem aplikacji w swoich projektach.

Wśród osób, które utworzyły Ushahidi należy przede wszystkim wymienić 
czterech założycieli, którzy zaangażowali się w projekt na samym początku , 
a z których troje wciąż aktywnie uczestniczy w życiu firmy.

4 http://www.ushahidi.com/mission/
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           Erik Hersman 
(Twitter: @whiteafrican, www: whiteafrican.com) – 
jest jedną z pierwszych osób, które odpowiedziały na 
apel Ory Okolloh i zaangażowały do działania kolejne 
osoby, w tym między innymi Davida Kobia. Bloger i tech-
nolog odpowiedzialny za wiele startupów i inicjatyw. 
W Ushahidi pełni obecnie funkcję członka zarządu i dy-
rektora generalnego odpowiedzialnego za nowe pro-
jekty, przede wszystkim BRCK oraz iHub. Był również 
współautorem AfriGadget5.

           Ory Okolloh Mwangi 
(Twitter: @kenyanpundit) – jest aktywistką społeczną, 
w 2006 roku była współzałożycielką strony interneto-
wej Watch Dog Mzalendo (w języku suahili: „Patriota"). 
To jej apel, opublikowany na prowadzonym przez nią 
blogu „Kenyan Pundit” dał początek całemu projekto-
wi Ushahidi, w którym to przez kilka lat pracowała jako 
executive director, a przez ponad 3 lata publikując arty-
kuły na temat rozwoju całej inicjatywy. 23 grudnia 2010 
na blogu ukazało się oświadczenie6, w którym informo-
wała, że pozostawia Ushahidi i rozpoczyna pracę dla Go-
ogle (została menedżerem koncernu ds. Afryki). W maju 
2015 roku dołączyła do Reuters Forum for Africa. Zda-
niem Forbes7 Ory Okolloh Mwangi to kobieta, która 
osiągnęła w Afryce największy sukces ('Africa's most 
successful woman'). Znalazła się również wśród 100 naj-
bardziej wpływowych osób miesięcznika People8.

5 https://www.linkedin.com/in/erikhersman
6 http://www.kenyanpundit.com/2010/12/23/stepping-down-as-ushahidi-executive-

director/
7 http://www.forbes.com/sites/mfonobongnsehe/2012/06/01/africas-most-successful-

women-ory-okolloh/
8 http://time.com/70848/ory-okolloh-2014-time-100/
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           Juliana Rotich 
(Twitter: @afromusing, www: julia.na) – jest odpowie-
dzialna za technologię Ushahidi. Obecnie pracuje jako 
dyrektor wykonawczy Ushahidi, jest także zaangażowa-
na w inne projekty (BRCK i iHub), MIT Media lab Direc-
tor's Fellow, zasiada także w World Economic Forum 
Global Agenda Council on Data Driven Development.

David Kobia 
(Twitter: @dkobia, www: kobia.net) – jest Kenijczy-
kiem mieszkającym na stałe w Stanach Zjednoczonych, 
w 2008 roku pomógł zdalnie rozwinąć koncepcje Usha-
hidi9. W 2010 w wieku 32 lat został wyróżniony tytułem 
„Humanitarian of the year”10 w ramach rankingu „In-
novator Under 35” przygotowywanym przez MIT Tech-
nology Review. W Ushahidi pracuje jako dyrektor ds. 
rozwoju i technologii, jest także zaangażowany w inne 
projekty, takie jak BRCK i iHub.

Od momentu powstania zespół Ushahidi powiększył się 
do ponad 30 członków, powstało też wiele innych pro-
jektów pobocznych, z których na szczególną uwagę za-
sługują iHub, BRCK i Crowdmap. Z wyjątkiem prac pro-
gramistycznych, członkowie zespołu Ushahidi pracowali 
jako doradcy zajmujący się prawnym i technologicznym 
wsparciem dla innych wdrożeń, a także jako trenerzy 
i mówcy podczas spotkań w ramach TED11.

9 http://www2.technologyreview.com/TR35/Profile.aspx?TRID=947
10 http://www2.technologyreview.com/tr35/?year=2010
11 http://www.ushahidi.com/mission/partners/
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Ushahidi i ONZ

Ushahidi znalazło zastosowanie w kilku agencjach Organizacji Narodów Zjed-
noczonych, a jedna z inicjatyw ONZ – Sojusz Cywilizacji (UNAOC) zaleca Usha-
hidi jako jedno z podstawowych narzędzi. Spośród projektów ONZ, w których 
wykorzystano kenijską technologię, wymienić można:

 � UNDP – stosowany w Kirgistanie do monitorowania wyborów (2012),

 �  Biuro ONZ Koordynacji Pomocy Humanitarnej – Kryzys libia map (wię-
cej na temat tego projektu znajduje się w dalszej części tego artykułu),

 �  UNESCO – z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy w 2012 i 2013 
roku skorzystano z opartego na Ushahidi CrowdMap, która obsługiwa-
ła WPFD jak również w 2014 Światowy Dzień Radia.

Warto nadmienić, że 31 października 2014 roku siedzibę Ushahidi w Nairobi 
odwiedził sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. W swoim wystąpieniu do 
zespołu Ushahidi i osób pracujących przy projekcie iHub powiedział „Widzę 
tutaj przyszłość Kenii"12.

Aplikacja Ushahidi w ciągu kilku lat była wielokrotnie wykorzystywana w wie-
lu miejscach na świecie. Poniżej zaprezentowano pokrótce zdaniem autora 
najciekawsze i najlepiej udokumentowane wdrożenia aplikacji.

2010: Ushahidi Haiti Project (UHP)

Projekt został uruchomiony po trzęsieniu ziemi na Haiti, które miało miej-
sce w dniu 12 stycznia 2010 roku. UHP wspólnie z zespołem Ushahidi koor-
dynował Patrick Meier. W inicjatywę zaangażowane były także: The Fletcher 
School of law & Diplomacy na Uniwersytecie Tufts, kolumbijski oddział jed-
nej z agencji ONZ OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Af-
fairs), a także International Network of Crisis Mappers. Według przeprowa-
dzonej po zakończeniu projektu przez grupę studentów Uniwersytetu Tufts 

12 http://www.ushahidi.com/2014/11/11/united-nations-secretary-general-ban-ki-moon-
visits-ushahidi-nairobi/
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w Fletcher School13 ewaluacji do UHP wysłano ponad 40 000 niezależnych 
raportów, na podstawie których udało się wyselekcjonować 3584 wydarzeń 
różnego typu. Choć początkowo UHP była jedynie mapą agregującą informa-
cje na temat sytuacji na terenach dotkniętych kataklizmem, to już krótko po-
tem UHP zyskała na popularności i znalazła zastosowanie jako jedno z głów-
nych źródeł wiedzy na temat tego co dzieje się w tamtym obszarze. Wśród 
użytkowników znalazły się wojsko i Departament Stanu USA, który korzystał 
z pomocy Ushahidi do uzyskiwania wczesnych raportów dotyczących sytuacji 
na miejscu wydarzeń, ale też do lokalizacji placówek, które można było szyb-
ko zmobilizować do udzielania pomocy humanitarnej i tym samym pomóc 
opanować sytuację: np. sierocińców, organizacji pozarządowych czy szpitali.

Omawiany projekt ma jeszcze jeden, interesujący dla całego zjawiska aspekt. 
Dotyczy on tego, jak przy Ushahidi Haiti Project współpracowało ze sobą kilka 
aplikacji i projektów takich jak OpenStreetMap, Mission 4636 i Crowdflower. 
Aplikacja OpenStretMap dostarczyła informacji na temat miejsc i lokalnej 
infrastruktury. Z kolei Mission 4636 to międzynarodowa grupa wolontariu-
szy, w której skład wchodzą przedstawiciele ponad 50 krajów, a jej zadaniem 
było skupienie się na tłumaczeniu i przetwarzaniu dostarczanych informacji. 
Grupa ta korzystała z technologii Crowdflower uruchamiającej i zarządzającej 
mikrozadaniami dla dużych, rozproszonych geograficznie grup ludzi. Za jej 
pomocą dokonywano weryfikacji przesyłanych raportów, a następnie loko-
wano je na mapie.

Według autorów raportów ewaluacyjnych trudno jest jednoznacznie zmie-
rzyć stopień wpływu UHP na sytuację Haitańczyków po trzęsieniu ziemi. 
Osoby zaangażowane w projekt, z którymi przeprowadzono wywiady były 
przekonane, że ich działania przyczyniły się do ratowania życia poszkodowa-
nym w kataklizmie, choć brak jest jakichkolwiek miarodajnych danych w tej 
sprawie. Z drugiej strony część UHP została zinstytucjonalizowana na Haiti. 
Niektórzy członkowie zespołu UHP pomagali w rozwoju własnego mapowa-
nia kryzysowego – tj. platformy Noula.ht, która jest również wykorzystywa-
na przez organizację pozarządową Samasource. Organizacja ta poprzez tzw. 
microtasking pomaga w znajdowaniu miejsc pracy wśród członków biednych 
i dotkniętych katastrofą społeczności.

13 http://api.ning.com/files/HX-j3*PqllSgdkf8w5RVQwTyx-8GN*wEGnr3zb-
aZoeXyGoOlSBhU5nFC5-qTSj4C7m7StA0yHmGmHWgdDuDtu48CJRnwW8Q/
Ushahidi_Haiti_Eval_final.pdf
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2011: Kryzys Mapa Libii

Adres strony internetowej, pod którą prowadzone były działania w ramach 
libya Crisis Map (http://libyacrisismap.net) – już niedostępny.

Rysunek 3. Widok ze strony libya Crisis Map.

Źróło: blog.standbytaskforce.com

Historia projektu sięga początku 2011 roku kiedy to w celu uzyskania cen-
nych informacji z mediów społecznościowych szef Sekcji Usług Informacyj-
nych (ISS) w biurze ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) zlecił 
stworzenie mapy kryzysowej dla libii, która byłaby aktualizowana w czasie 
rzeczywistym. ONZ potrzebowała dostępu do możliwie najwiarygodniejszych 
danych, dotyczących sytuacji na miejscu. Problem stanowił fakt, że od lat or-
ganizacja nie posiadała w libii swojego przedstawicielstwa, jak również nie 
było tam prawie żadnych niezależnych dziennikarzy, którzy mogliby dostar-
czać wiarygodnych informacji na temat aktualnej sytuacji prosto z terenów 
objętych konfliktem. Jedyne źródła stanowiły relacje rządowe, których praw-
dziwość była jednak mocno dyskusyjna. Ostatecznie opracowano dwie mapy: 
pierwsza z nich chroniona hasłem przeznaczona była wyłącznie dla pracowni-
ków organizacji humanitarnych, podczas gdy druga pozostawała w otwartym 
dostępie. W przypadku pierwszej mapy dane były aktualizowane na bieżąco, 
na drugiej zaś dane publikowano z 24-godzinnym opóźnieniem, a informacje 
ograniczano jedynie do samych tytułów.



111

Bartosz Wilk   I   TłUM JAKO ŹRóDłO: USHAHIDI

Projekt libya Crisis Map był wspierany przez The Standby Volunteer Task For-
ce (SBTF) – grupę internetowych wolontariuszy zorganizowanych w formie 
elastycznych i dobrze wyszkolonych zespołów. Sieć została założona w 2010 
roku i pomagała w różnych krajach, m.in. w Kenii, na Haiti, w Chile, Pakista-
nie, Rosji, a ostatnio także w Nepalu14, ich zadaniem było udzielanie wsparcia 
w nagłych sytuacjach, gdy w procesie mapowania kryzysowego potrzebna 
była pomoc sprawnego zespołu.

Niektóre dane statystyczne dotyczące rezultatów tego konkretnego projektu:

 �  do ostatecznego zamknięcia strony opublikowano łącznie  
1430 raporty,

 �  ok 250 osób wzięło udział we wdrożeniu,

 �  ok 200 nowych osób dołączyło do SBTF podczas wdrażania  
Crisis Map libya,

 �  566 członków liczy obecnie SBTF, z czego 16 osób pracowało  
jako koordynatorzy zespołów,

 � 100 przeszkolonych wolontariuszy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych15. 

2009: Dziennikarstwo sieciowe – Al-Jazeera 
i Ushahidi

Ushahidi było także wykorzystywane w nieco inny od założonego w początko-
wej fazie projektu sposób. Jednym z przykładów odejścia od typowego dla tej 
aplikacji mapowania zdarzeń jest wykorzystanie możliwości serwisu przez ka-
tarską telewizję Al-Jazeera. Już w 2009 roku stacja telewizyjna zaczęła używać 
Ushahidi jako jednego z narzędzi informacyjnych. Pierwsze tego typu zastoso-
wanie to projekt o nazwie „War in Gaza”, a dotyczyło ono konfliktu w Gazie 
pomiędzy Hamasem a Izraelem w latach 2008 i 2009. Według relacji Riyaada 
Minty'ego, w tamtym czasie nowego członka zespołu Al-Jazeera ds. mediów, 

14 http://blog.standbytaskforce.com/about-2/
15 libya Crisis Map Deployment 2001, Standby Volunteer Task Force & UN OCHA March-

April 2011, https://docs.google.com/file/d/0By08Ejy3-T3RR0FqV1lzRldveE0/edit
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telewizja była jedyną organizacją, która miała własnych naziemnych korespon-
dentów w Strefie Gazy. Jego zespół zbierał relacje, a następnie publikował 
je na specjalnym profilu na Twitterze (@AJGaza). Wkrótce jednak przestano 
skupiać się tylko na własnych danych, ale zaczęto publikować wszystkie, po-
chodzące od ludzi z obu stron strefy konfliktu, raporty. Konto w serwisie Twit-
ter przemianowano na @AJElive i zaczęto przesyłane doniesienia publikować 
przy pomocy Ushahidi na interaktywnej mapie. „Możesz otworzyć mapę, klik-
nąć i zobaczyć eskalację konfliktu, w których miejscach doszło do śmierci cy-
wilów, gdzie uderzyły rakiety. Na tej podstawie można wyrobić sobie zdanie 
na temat tego, co się tam dzieje” – powiedział Minty w wywiadzie dla journa-
lism.co.uk16. Użytkownicy znajdujący się na terenie strefy Gazy mogli, podob-
nie jak w przypadku innych wdrożeń, wysyłać wiadomości SMS, e-mail lub zo-
stawić wiadomość na stronie. Jedyną różnicą było to, że dane były następnie 
publikowane przez Al-Jazeerę za pośrednictwem Twittera.

Rysunek 4. Screenshot ze strony War on Gaza http://irevolution.net/2011/11/19/

micro-dynamics-of-conflict/.

Sukces projektu „Wojna w Gazie” sprawił, że Ushahidi było wykorzystywane 
także w innych projektach katarskiego nadawcy takich jak na przykład Soma-
lia Speaks.

Somalia Speaks była kampanią koncentrującą się na sytuacji w Rogu Afryki 

16 https://www.journalism.co.uk/news/five-years-of-social-media-evolution-at-al-jazeera/
s2/a553386/
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(nazwa często pisana była z wykorzystaniem hashtaga 
#SomaliaSpeaks). W działania związane z projektem za-
angażowane były liczne podmioty takie jak: Al-Jazeera, 
Ushahidi, Souktel, Crowdflower, afrykańska i somalijska 
diaspora, a także inni wolontariusze. Zespół badawczy 
postanowił zbadać jak niedawny somalijski konflikt wpły-
nął na życie ludzi. Celem było przede wszystkim zgroma-
dzenie głosów zwykłych mieszkańców Somalii – rdzen-
nych Somalijczyków oraz członków tamtejszej diaspory. 
Kwestia ta do tamtej pory w żadnej formie nie była po-
dejmowana. W ramach prowadzonego badania w pierw-
szej kolejności zadano pytanie „W jaki sposób konflikt 

w Somalii wpłynął na twoje życie?”. Pytanie to zostało rozesłane za pośred-
nictwem wiadomości SMS do właścicieli telefonów komórkowych, a następ-
nie, jeśli odbiorca odpowiedział, jego relacja była wysyłana do Crowdflower, 
gdzie wolontariusze tłumaczyli komunikat na język angielski i nanosili go na 
zintegrowaną z Ushahidi mapę. W kolejnym kroku mapa była publikowana 
na stronach internetowych Al-Jazeery. Taki przebieg działań pozwolił mię-
dzy innymi na zwrócenie uwagi międzynarodowej społeczności na sytuację 
w Rogu Afryki. Powodem, dla którego jako formę kontaktu wybrano telefon 
komórkowy jest fakt, że w Somalii jedynie w okresie ostatnich pięciu lat (od 
2009) penetracja rynku przez urządzenia mobilne wzrosła o 1600%. Internet 
nie jest do tej pory nawet po części tak rozpowszechniony jak komunikacja 
mobilna, gdzie w niektórych regionach zdarza się, że działa nawet 5 opera-
torów sieci komórkowych. Stąd właśnie telefony stały się naturalnym narzę-
dziem komunikacji z mieszkańcami. Numery telefonów pochodziły od firmy 
Souktel, która w swojej bazie danych ma kontakty do ponad 50 000 osób. 
Partnerzy projektu przyznają, że spotkali się z kilkoma niezwykle interesu-
jącymi relacjami, o których media donosiły błędnie, lub o których informacji 
nie zamieszczono wcale. W rezultacie, po sukcesie tego projektu Al-Jazeera 
rozważała nie tylko zmianę podejścia do gromadzenia materiałów do swoich 
reportaży, ale też zadeklarowała większe zaangażowanie miejscowych ludzi 
w ramach crowdsourcingu17 18 19.

17 https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2012/01/24/somalia-speaks-amplifying-
unheard-somalian-voices/

18 http://www.pbs.org/idealab/2012/01/al-jazeera-ushahidi-join-in-project-to-connect-
somalia-diaspora-via-sms003/

19 http://melissaulbricht.com/2012/05/02/somalia-speaks-sharing-stories-from-the-horn-
of-africa/
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Inne przykłady użycia Ushahidi:

 �  2008: United for Africa – śledzenie fali przemocy wobec imigrantów 
w Południowej Afryce,

 �  2009: monitorowanie stanów magazynowych aptek w Kenii, Malawi, 
Ugandzie i Zambii (stopstockouts.org),

 � 2009: monitorowanie wyborów w Meksyku(cuidemoselvoto.org),

 � 2009: monitorowanie wyborów w Indiach (votereport.in),

 � 2010: trzęsienie ziemi w Chile,

 � 2011: monitorowanie wyborów i przemocy we wschodniej części  
Demokratycznej Republiki Konga,

 � 2014: śledzenie rozpstrzestrzeniania się wirusa Ebola podczas  
epidemii w liberii,

 � 2015: śledzenie przebiegu wyborów w Nigerii (Reclaimnaija.net).

Projekty i inicjatywy zespołu Ushahidi

Crowdmap20 – „Ushahidi w chmurze”

Darmową i łatwą w użyciu wersję Ushahidi w chmurze wdrożono pod koniec 
2010 roku. Crowdmap pozwala użytkownikowi na tworzenie własnej mapy, 
nie wymagającej wykupu hostingu czy odrębnej domeny. Po rejestracji, do 
której potrzebne są jedynie imię, nazwisko, adres e-mail i hasło, użytkownik 
może stworzyć własną mapę. Autor mapy może utworzyć wg własnego uzna-
nia nazwę i adres w domenie crowdmap.com (tj. xxxxx.crowdmap.com),oraz 
zapraszać innych użytkowników internetu – posiadanie konta crowdmap nie 
jest obowiązkowe, tylko adres e-mail jest konieczny. Nową mapę można opi-
sać tagami. Użytkownik może również zdecydować o wyglądzie mapy, w tym 
zmienić szablon, dodać logo i banner, czy wybrać jedną z 11 form widoku dla 

20 www.crowdmap.com
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mapy. Crowdmap można również zintegrować z kontami Instagram i Twitter 
i w ten sposób publikować wpisy i zdjęcia bezpośrednio za pośrednictwem 
wspomnianych mediów społecznościowych. Po zaakceptowaniu podstawo-
wych ustawień użytkownik ma także możliwość moderowania i edytowania 
postów, które są publikowane razem z mapą (w dalszej części mapy publiko-
wane w tym serwisie będą nazywane „crowdmapami”).

Rysunek 5. Crowdmap klasyczny widok.

Rysunek 6. Crowdmap nowy wygląd.

Nowe lokalizacje są dodawane wraz z nowymi postami. Użytkownik wybiera 
znacznik, a następnie zaznacza odpowiednie współrzędne na mapie. Czyn-
ność tę można wykonać także w inny sposób, wybierając opcję automatyczne-
go lokalizowania z GPS.
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Według raportu Crowdglobe.net, który przeanalizował witrynę w 1,5 roku po 
jej uruchomieniu, autorom udało się znaleźć 585 najczęściej aktualizowanych 
crowdmap, gdzie 30% z nich koncentruje się na Ameryce Północnej, 18% w Eu-
ropie Zachodniej i 16% na Afryce. Jeśli chodzi o globalny rozkład tematyczny 
tworzonych map to 22% związanych było ze sprawami nagłymi, kryzysowymi, 
tyle samo problemów związanych było z infrastrukturą, 21% dotyczyło prze-
stępczości i bezpieczeństwa publicznego, a 21% doniesień medialnych.

Wdrożenia na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej były związane głównie 
z kwestiami bezpieczeństwa: przestępczością i bezpieczeństwem publicznym 
(43%), naruszeniami praw człowieka (40%), problemami infrastrukturalnymi 
związanymi z różnego rodzaju awariami (30%) i organizacjami politycznymi 
(25%). Z drugiej strony projekty europejskie o wiele bardziej skoncentrowa-
ne były na: rozrywce i wypoczynku (32%), zagadnieniach infrastrukturalnych 
(25%) i doniesieniach mediów (23%)21.

PING22 – „daj nam znać, że z tobą wszystko w porządku”

PING to prosta aplikacja, która pozwala użytkownikowi szybko poinformo-
wać innych, że jest bezpieczny. Pomysł narodził się po atakach w Westgate 
Mall w Nairobi, w Kenii do których doszło 21 września 2013 roku. Usługa jest 
samohostująca i nie potrzeba żadnych zaawansowanych urządzeń mobil-
nych do pracy. Użytkownik tworzy listę powiązanych ze sobą osób (rodziny, 
członków organizacji), a w razie jakiejkolwiek katastrofy za pośrednictwem 
programu może on szybko wysłać do wszystkich wiadomość potwierdzającą, 
że z nią/nim jest wszystko w porządku. Działanie aplikacji polega na tym, że 
administrator wysyła krótkie wiadomości (120 znaków) z pytaniem „Wszyst-
ko w porządku?”. Jest ono powtarzane trzy razy co 5 minut, gdy w końcu 
dotrze odpowiedź, osoba ta jest oznaczana jako „w porządku”, gdy nie ma 
żadnej odpowiedzi, następne 3 wiadomości zostaną wysłane do ich innego 
kontaktu. Status każdej osoby może być oznaczone jako: „w porządku”, „brak 
odpowiedzi”, „nie w porządku”23 24.

21 Strona 13.
22 www.ping.io
23 http://techmoran.com/kenyas-ushahidi-launches-group-messaging-service-

ping/#sthash.RkXh1sO2.dpbs
24 http://www.ushahidi.com/2013/09/24/2-tech-tools-for-emergencies-from-our-

westgate-experience-ping-and-blood-donation/
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CrisisNET25 – globalna baza kryzysowych danych

CrisisNET jest platformą typu open-source, która daje dostęp do otwartych 
danych publikowanych przez rządy, biznes, organizacje humanitarne, a także 
źródeł informacji opierających się na crowdsourcingu. Projekt został urucho-
miony w czerwcu 2014 roku. Platforma powstała w celu uproszczenia pro-
cesu uzyskiwania dostępu do danych oraz skrócenia czasu potrzebnego na 
ich wyszukiwanie w Internecie. I tak między innymi poprzez wykorzystanie 
różnych mechanizmów, w tym narzędzi do wizualizacji CrisisNET miało rów-
nież przyczynić się do zwiększenia dostępności i czytelności publikowanych 
tam danych publicznych. Twórcy aplikacji oczekiwali, że poprzez tego typu 
inicjatywy nastąpi wzrost wykorzystania, a w konsekwencji wpływu danych 
na media i opinię publiczną.

Projekt CrisisNET porusza jeszcze jedną niezwykle istotną z punktu widze-
nia tworzenia aplikacji opierających się na wykorzystaniu danych publicznych 
kwestię. Zespół Ushahidi zdaje sobie sprawę, że jest mnóstwo przydatnych 
danych, które mogą bardzo dużo wnieść do debaty publicznej. Dane te po-
chodzą z różnych źródeł i dostęp do nich jest często utrudniony ze względu 
na źle udokumentowane API i niejasne formaty. Aby zwiększyć ich przydat-
ność musi dojść do harmonizacji i popularyzacji uznanych przez dewelope-
rów i użytkowników formatów. CrisisNET dostarcza opartej na otwartym 
kodzie źródłowym API, która sprawia, że dane te są dostępne w prostym 
i powszechnie akceptowalnym formacie (.csv)26. Według Jonathana Morga-
na, współzałożyciela i dyrektora technicznego CrisisNET, projekt ma znacznie 
ambitniejsze cele, oprócz bowiem zapewniania dostępu do danych, chcą też 

25 http://www.crisis.net
26 http://www.ushahidi.com/product/crisisnet/
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monitorować nastroje społeczne poprzez stworzenie algorytmu, który jest 
na tyle “inteligentny”, że pozwoli przeczytać wiadomości ze świata i przewi-
dzieć możliwość wybuchu konfliktu zanim jeszcze do niego faktycznie doj-
dzie. Niestety w tej chwili API zapewnia co prawda dostęp do kilku serwisów 
społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, Instagram, ReliefWeb lub 
Ushahidi, ale filtrowanie nie działa zbyt dobrze, a w momencie gdy chce się 
znaleźć konkretne dane dochodzi do blokowania map.

Ponadto autorzy stworzyli kilka własnych raportów, do których opracowano 
osobne wizualizacje. W tym miejscy wymienić można choćby takie wdrożenia 
jak: wybuch epidemii wirusa ebola w liberii27, interaktywna oś czasu przed-
stawiające ataki w Syrii28, czy też interaktywne mapy konfliktu w Iraku29. Wy-
daje się, że prace nad projektem aktualnie nie są prowadzone. Blog projektu 
nie został zaktualizowany przez więcej niż 9 miesięcy, jak również samo API 
nie było aktualizowane od marca 201530.

SMSSync

Mobilna aplikacja open-source służąca do automatycznej synchronizacji wia-
domości tekstowych31.

27 http://blog.crisis.net/visualizing-the-ebola-outbreak-in-liberia/
28 http://blog.crisis.net/built-with-crisisnet-interactive-timeline-of-indiscriminate-attacks-

in-syria/
29 http://blog.crisis.net/interactive-iraq-conflict-map/
30 Można to sprawdzić odwiedzając konto CrisisNET na portalu GitHub https://github.

com/ushahidi/crisisnet
31 http://www.ushahidi.com/product/smssync/
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BRCK

Jest projektem pół-komercyjnym, który jednak czerpie z wielu wcześniej-
szych doświadczeń Ushahidi – BRCK jest mobilnym modemem/routerem 
WiFi, który pomaga na obszarach, gdzie istnieje problem z dostępem do źró-
deł energii elektrycznej i internetu. Ma ono być szczególnie przydatne dla 
służb ratunkowych czy mediów, które w sytuacji kryzysowej i odcięciu od tra-
dycyjnych źródeł mają zapewnić niczym nie zakłóconą pracę. BRCK sprawia, 
że dostęp do Internetu staje się prostszy i niezawodny gdziekolwiek użyt-
kownik się znajduje32.

Ushahidi obecnie

Ushahidi skorzystało ze zmiany do jakiej doszło wraz z pojawieniem się no-
woczesnych mediów, w których widzowie nie są już biernymi obserwatorami, 
ale stali się ich aktywnymi uczestnikami mającymi wpływ na kształtowanie 
się treści: są źródłem wiadomości, komentują i ponownie wykorzystują dane 
do własnych celów. Profesjonalni dziennikarze często nie są w stanie dotrzeć 
w niektóre obszary, są oni również często znacznie mniej zorientowani w tym 
co dzieje się na danym terenie i stosunkach między ludźmi tam mieszkającymi.

32 http://www.brck.com/
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Jak wskazuje autor bloga Make use of this33 Ushahidi wcale nie musi się ogra-
niczać jedynie do mapowania kryzysowego. Użytkownicy mogą także skorzy-
stać z jego funkcjonalności i rozpocząć mapować dane zupełnie innego typu, 
jak choćby wydarzenia związane ze sztuką, festiwalami, czy wyprzedażami 
garażowymi jak i wieloma innymi danymi, które będą w jakikolwiek sposób 
użyteczne.

Jest również widocznym, że Ushahidi pozwoliło stworzyć grupę ludzi, a może 
lepiej powiedzieć całą społeczność, która zgromadziła się wokół tego pro-
jektu i dało impuls do tworzenia nowych inicjatyw, zarówno lokalnych jak 
i globalnych. Jedną z najbardziej widocznych inicjatyw jest utworzony w Na-
irobi iHub, gdzie powstała społeczność lokalnych deweloperów i start-up’ów, 
gdzie wszyscy mogą się spotykać i dzielić swoimi doświadczeniami.

33 http://www.makeuseof.com/tag/crowdmap-disaster-information-citizen-reports-
ushahidi/

Bartosz Wilk

Specjalista od nowych mediów, ab-
solwent socjologii na AGH w Krako-
wie, wieloletni współpracownik or-
ganizacji pozarządowych oraz firm 
z sektorów IT i e-commerce. Zajmuje 
się analizą wpływu nowych technolo-
gii na politykę i bezpieczeństwo. 
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Wprowadzenie

6 marca 2003 roku James Crabtree, dziennikarz i analityk waszyngtońskie-
go think-tanku New Democracy, opublikował artykuł Civic Hacking – a new 
agenda for e-democracy 1. Crabtree wskazywał w nim na potrzebę utworze-
nia specjalnego, publicznego funduszu na rzecz społecznego hakerstwa, ro-
zumianego jednak nie jako komputerowe piractwo czy włamywanie się do 
systemów komputerowych, ale jako proces wspólnego projektowania dar-
mowego oprogramowania na rzecz obywateli – oprogramowania, które po-
zwalałoby w sposób łatwy docierać do informacji i dzielić się nimi. W swoim 
tekście Crabtree odwołał się do Napstera – systemu, który umożliwiał dzie-
lenie się plikami muzycznymi oraz ich pobieranie. Napster, zaprojektowany 
przez Shawna Fanninga, dziewiętnastoletniego dewelopera ze Stanów Zjed-
noczonych, upowszechnił technologię peer-to-peer, zdobywając liczną rzeszę 
użytkowników. Crabtree wskazywał, że podobne rozwiązania można wyobra-
zić sobie również w sferze publicznej. Kluczem jednak jest finansowe wspar-
cie przez rząd takich zapaleńców, którzy zaangażują się w rozwijanie aplikacji 

1 https://www.opendemocracy.net/media-edemocracy/article_1025.jsp

FixMyStreet – klikamy, 
zaznaczamy, naprawiamy.

O wzmacnianiu społecznego  
zaangażowania obywateli
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pozwalających na realizację celów społecznych. 

Idea dzielenia się informacjami w Internecie oraz wykorzystywania ich w pro-
cesie budowania zaangażowania społecznego obywateli i e-demokracji zain-
spirowała Toma Steinberga – przyszłego założyciela organizacji charytatyw-
nej mySociety. Tom był bliskim znajomym i współlokatorem Jamesa Crabtree. 
Pracował wówczas jako analityk polityczny w kancelarii premiera Wielkiej 
Brytanii w sekcji ds. strategii na rzecz innowacji. Ten trzydziestokilkuletni 
urzędnik postanowił zrezygnować z pracy w administracji i na dobre zająć 
się tworzeniem aplikacji IT, które wzmacniałyby społeczeństwo obywatelskie 
w kontaktach z reprezentantami władzy publicznej. We wrześniu 2003 roku 
Tom zakłada stowarzyszenie mySociety i rozwija je wspólnie z osobami, które 
zaangażowane były wcześniej w UK Citizens Online Democracy – organizację 
dobroczynną, która nie odniosła jednak sukcesu. Ścisłe grono twórców my-
Society objęło, oprócz Toma, trzech deweloperów, administratora systemu 
IT i dyrektora ds. handlowych2. Ogromną rolę w rozwoju stowarzyszenia ode-
grali też wolontariusze. Do tej pory mySociety w dużej mierze opiera się na 
ich pracy. Tom i zespół przyjęli, że ich organizacja nie będzie działać dla zysku 
(not-for-profit). Od początku zakładano, że organizacja opierać się będzie na 
dotacjach i darowiznach.

Zdjęcie 1. Zespół mySociety.

Źródło: https://indigotrust.files.wordpress.com/2011/08/mysociety-team.jpg

2 http://participedia.net/de/organizations/mysociety
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Kapitał początkowy w wysokości 10 tysięcy funtów pochodził od anonimo-
wego darczyńcy, który w 2003 roku zdecydował się poprzeć pomysły Toma 
i jego zespołu. Pierwsze większe środki – 196 tysięcy funtów do mySociety 
trafiły we wrześniu 2004. Pochodziły z biura wicepremiera rządu Wielkiej 
Brytanii. Od tego czasu organizacja mySociety zainicjowała i przeprowadziła 
szereg projektów z zakresu e-government 2.0.

Misja mySociety

Misją mySociety jest budowanie stron internetowych i aplikacji zwiększają-
cych partycypację społeczną i zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne. 
MySociety chce za pomocą Internetu budować i dostarczać narzędzia, które 
pozwolą zwykłym obywatelom wywierać wpływ na władze i instytucje sekto-
ra publicznego oraz rozliczać decydentów z podejmowanych działań3. W ten 
sposób organizacja promuje otwartość i przejrzystość w życiu publicznym.

Zespół mySociety wierzy, że kluczem do dobrobytu społecznego są demo-
kratyczna kontrola i silne społeczeństwo obywatelskie, natomiast kluczem 
do demokratycznej kontroli i silnego społeczeństwa obywatelskiego włącze-
nie i zaangażowanie obywateli w proces rządzenia4. Członkowie mySociety 
zdają sobie jednak sprawę, że obywatele niechętnie angażują się w sprawy 
publiczne, zwłaszcza jeśli nie mają one bezpośredniego przełożenia na ich 
życie codzienne. Obywatele nie zawsze też chcą angażować się w sprawy lo-
kalne, które mogą dotyczyć ich bezpośrednio (lokalne usługi publiczne, pro-
blemy z przestępczością, wandalizm, etc.). Często powodem jest brak wiedzy 
na temat organów odpowiedzialnych za dany obszar czy usługę publiczną lub 
niechęć do podejmowania kontaktu z urzędem, wynikająca z obaw przed pro-
cedurami administracyjnymi lub wcześniejszych negatywnych doświadczeń 
w kontaktach z administracją publiczną. Często też przeszkodą jest prze-
świadczenie, że podejmowany wysiłek nie przyniesie oczekiwanego rezulta-
tu. W związku z tym wielu obywateli rezygnuje z angażowania się w sprawy 
publiczne.

Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, zespół mySociety postanowił zachę-
cać obywateli do partycypacji w życiu społecznym za pomocą stron interne-

3 Zob. np. https://www.youtube.com/watch?v=F7v10qNoa1c
4 https://www.mysociety.org/about/
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towych i aplikacji 2.0 – narzędzi, które skracają dystans między obywatelem 
a instytucją publiczną, pozwalają na sprawną komunikację i równocześnie 
dają obywatelom poczucie rzeczywistego wpływu na decyzje i zachowania 
urzędników i innych przedstawicieli władzy publicznej. Zgodnie z przyjętymi 
założeniami, strony internetowe i aplikacje projektowane przez mySociety 
mają być proste w obsłudze, czytelne i atrakcyjne wizualnie. Mają też dostar-
czać obywatelom konkretnych, namacalnych korzyści. W ten sposób mySo-
ciety stara się zachęcać obywateli do regularnego korzystania ze swoich apli-
kacji i angażowania się w sprawy lokalne i krajowe.

MySociety promuje również otwarte dane i zachęca do wykorzystywania 
zaprojektowanych przez siebie aplikacji w innych krajach świata. Organi-
zacja wykorzystuje oprogramowanie open source; kody stworzone przez 
deweloperów mySociety są darmowe i ogólnie dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych.

Budowa i funkcjonowanie FixMyStreet

Jedną z najbardziej znanych aplikacji stworzonych przez mySociety jest 
FixMyStreet (http://fixmystreet.com)5. Projekt otrzymał wsparcie finanso-
we Funduszu Innowacyjnego Departamentu ds. Spraw Konstytucyjnych rzą-
du Wielkiej Brytanii. Aplikacja uruchomiona została w lutym 2007 r. Objęła 
swym zasięgiem całe terytorium Wielkiej Brytanii. Rok później, w maju 2008 
roku, mySociety otrzymało za platformę nagrodę SustainIT eWell-Being. Jak 
stwierdziło wówczas jury konkursu platforma FMS okazała się doskonałym 
przykładem niezależnej strony internetowej, która wzmacnia pozycję ogółu 
w relacjach z lokalnymi władzami 6.

Platforma FixMyStreet pozwala obywatelom zgłaszać, przeglądać i omawiać 
problemy, z którymi borykają się w swoim otoczeniu i środowisku lokalnym. 
Wymienione na stronie głównej przykłady problemów (dziury w drogach, 
zaśmiecanie, uszkodzone płyty chodnikowe, oświetlenie dróg publicznych) 

5 Inne aplikacje zaprojektowane przez mySociety to m.in. WriteToThem (http://
writetothem.com) PledgeBank (http://pledgebank.com), HearFromyourMP (http://
hearfromyourmp.com), No 10 Downing Street Petitions Website (http://petitions.
number10.gov.uk), TheyWorkForyou (http://theyworkforyou.com), WhatDoTheyKnow 
(http://whatdotheyknow.com). 

6 https://www.mysociety.org/2008/05/06/ewell-being-award/ 
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wskazują, że głównym celem aplikacji jest zapewnienie obywatelom narzę-
dzia do monitorowania stanu lokalnej infrastruktury publicznej oraz jakości 
lokalnych usług publicznych.

Zrzut 1. Wygląd strony startowej FMS.

Źródło: https://www.fixmystreet.com/

Podstawową zaletą aplikacji jest fakt, że użytkownik nie musi martwić się 
o wyszukiwanie urzędu, do którego należy zgłosić problem. Aplikacja wysyła 
zgłoszenie bezpośrednio do odpowiedzialnych władz lokalnych. Zgłaszanie 
problemów jest bardzo proste. Zajmuje średnio tylko kilka minut. Z platfor-
my FMS można korzystać zarówno za pomocą komputera osobistego, jak 
i urządzeń mobilnych (android, iPhone).

Pierwszym krokiem w procedurze zgłoszenia problemu jest wpisanie do okna 
przeglądarki na platformie kodu pocztowego lub nazwy ulicy i obszaru, gdzie 
zlokalizowany został problem. Po wpisaniu danych dotyczących lokalizacji 
platforma wyświetla mapę okolicy. Można również użyć funkcji automatycz-
nej lokalizacji na mapie. Użytkownik widzi wszystkie zgłoszenia na wskaza-
nym obszarze. Może też sprawdzić, czy jego problem nie został już zgłoszony. 
Jeśli nie, zaznacza miejsce występowania problemu na mapie, wprowadza 
krótki jego opis oraz wskazuje kategorię problemu (np. graffiti, drzewa, dziu-
ry w drogach). Może też zamieścić zdjęcie opisywanego problemu. Na tym 
kończy się udział obywatela w procedurze zgłoszenia. Jak wspomniano wy-
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żej, zgłoszenie od razu przesyłane jest przez platformę do odpowiedniego 
urzędu, bez angażowania w to zgłaszającego.

Zrzut 2. Przykładowe zgłoszenie.

Źródło: https://www.fixmystreet.com/

Władze lokalne mogą odpowiadać na otrzymane zgłoszenia za pośrednic-
twem platformy FMS. Przy wysyłaniu odpowiedzi mogą też korzystać z wła-
snych systemów zarządzania relacjami z obywatelem, które zintegrowane 
są z platformą. Urzędy, do których adresowane jest zgłoszenie, informują 
o rozwiązaniu problemu zmieniając status zgłoszenia na platformie na „na-
prawiony”. Co istotne, o rozwiązaniu danego problemu informować mogą 
również inni użytkownicy platformy, w tym także osoba, która sama zgłosiła 
problem. Jeśli z określonych względów problem nie może zostać rozwiąza-
ny, informacja o tym również zamieszczana jest na platformie. W przypadku 
oznaczenia problemu jako rozwiązanego, osoba zgłaszająca otrzymuje infor-
mację w osobnym mailu. Jeśli po 28 dniach problem wciąż nie doczekał się 
rozwiązania, użytkownik jest o tym informowany za pomocą automatycznie 
wysyłanych e-maili. Po otrzymaniu takiej wiadomości użytkownik może zde-
cydować, czy chce nadal otrzymywać e-maile z platformy FMS z informacjami 
o statusie zgłoszenia.

Na platformie umieszczane są statystyki, które pokazują liczbę nowych zgło-
szeń, liczbę rozwiązanych problemów oraz liczbę problemów, które wciąż nie 
zostały rozwiązane. Zgłoszenia w zestawieniach przyporządkowane są do 
odpowiednich urzędów lokalnych. Najczęściej zgłaszanymi problemami są 
problemy związane z dziurami na drogach, drogami i autostradami, oświetle-
niem ulic i chodnikami.
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Wykres 1. Rodzaje zgłoszeń na platformie FixMyStreet.
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Źródło: Prest E., Citizensourcing: Harnessing the Power of the Crowds to Monitor Public 
Services, Central European University, Budapest 2012.

Obecnie FMS jest w Wielkiej Brytanii największą i najważniejszą platformą 
internetową służącą zgłaszaniu problemów lokalnych odpowiednim insty-
tucjom sektora publicznego. MySociety wypracowała aplikację FMS w wer-
sji dla obywateli, jak i aplikację FMS dostosowaną do potrzeb urzędów lo-
kalnych (FixMyStreet for Councils). Obywatele i urzędy mogą korzystać za 
darmo z aplikacji podstawowej, aplikacja dedykowana urzędom, pozwalają-
ca na umieszczenie dostosowanej platformy FMS bezpośrednio na stronie 
urzędu, zintegrowana z systemami zarządzania relacjami z klientami urzędu, 
jest płatna. Całe oprogramowanie FMS jest jednak oparte na otwartym ko-
dzie źródłowym, co oznacza, że każda zainteresowana osoba może rozwijać 
własne oprogramowanie na bazie kodu FMS. Kod źródłowy oprogramowa-
nia udostępniony został na stronach repozytorium GIT (https://github.com/
mysociety/fixmystreet).

W pierwszych latach funkcjonowania FMS do urzędów lokalnych wysyłanych 
było średnio ponad 5 tysięcy zgłoszeń miesięcznie. Od tego czasu liczba pro-
blemów raportowanych za pośrednictwem FMS istotnie zwiększyła się (FMS 
przyjmuje obecnie średnio 16 tysięcy zgłoszeń miesięcznie)7. Jak wskazują 

7 https://www.mysociety.org/category/fixmystreet/
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statystyki mySociety, oznaczenie zgłoszeń jako załatwionych (fixed) następo-
wało średnio po 66 dniach od dnia zgłoszenia8. Czas ten jednak różnił się w za-
leżności od podmiotu informującego o rozwiązaniu problemu. W przypadku 
gdy była to osoba zgłaszająca problem, jego rozwiązanie zajmowało średnio 
57 dni; na naprawy notyfikowane przez urzędy publiczne potrzeba było śred-
nio 26 dni. Zgłoszenia o naprawie dokonywane przez innych użytkowników 
pojawiały się na platformie średnio po 109 dniach9. liczba zamkniętych po-
myślnie zgłoszeń w ogólnej liczbie zgłoszeń różni się w zależności od katego-
rii problemu. Niektóre kategorie problemów odnotowują stosunkowo wyso-
kie wskaźniki rozwiązań (mniej więcej 50% wszystkich zgłoszeń dotyczących 
oświetlenia ulic), w przypadku innych wskaźniki rozwiązań są dużo niższe (np. 
20% dla problemów w kategorii psie odchody)10.

Pierwsze doświadczenia

Platforma FMS, pomimo że została sfinansowana ze środków publicznych, 
funkcjonowała w pierwszym okresie de facto jako bezpośrednia konkuren-
cja „Connect to your Council”, funkcji Directgov, głównego serwisu interne-
towego brytyjskiego rządu11. Funkcja umożliwiała obywatelom internetowy 
kontakt z władzami lokalnymi, w tym zgłaszanie rozmaitych problemów lo-
kalnych. Nie zakładała jednak możliwości śledzenia zgłoszonych problemów 
czy wysyłania zawiadomień o ich rozwiązaniu. Użytkownicy nie mieli również 
możliwości śledzenia na mapie problemów zgłoszonych przez innych użyt-
kowników serwisu czy kontrolowania działań podejmowanych przez odpowie-
dzialnych przedstawicieli instytucji sektora publicznego. Tym samym aplikacja 
rządowa na rzecz raportowania problemów lokalnych pozbawiona była szere-
gu funkcji, które mogły zachęcać obywateli do większego zaangażowania spo-
łecznego. Nie sprzyjała też przejrzystości i otwartości w sektorze publicznym.

Wkrótce po utworzeniu platformy FMS niektórzy politycy i urzędnicy szcze-
bla lokalnego wystąpili z otwartą jej krytyką. Urzędy w pojedynczych hrab-

8 Sjoberg F.M., Mellon J., Peixoto T., The Effect of Government Responsiveness on Future 
Political Participation, https://www.mysociety.org/files/2015/03/SSRN-id2570898.pdf

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Cross T., The former insider who became an internet guerrilla, The Guardian 

23.10.2008, http://www.theguardian.com/technology/2008/oct/23/tom-steinberg-
fixmystreetmysociety
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stwach i okręgach wdrożyły już swoje systemy i formularze elektroniczne-
go raportowania problemów w oparciu o opisaną wyżej aplikację rządową. 
Pojawienie się alternatywy w postaci FMS nie zostało więc ciepło przyjęte. 
Wskazywano, że FMS prowadzi do niepotrzebnego zwiększenia liczby e-maili 
krążących między urzędami i obywatelami12. Krytykowano również brak in-
tegracji platformy FMS ze stronami i systemami informatycznymi urzędów. 
Rzeczywiście, początkowo FMS nie przewidywała funkcjonalności, które po-
zwoliłyby urzędnikom na przyjmowanie i obsługę zgłoszeń ze stron urzędu. 
Urzędnicy mogli korzystać z serwisu na takich samych zasadach jak pozostali 
obywatele. Dla niektórych urzędów było to niewystarczające rozwiązanie.

Aplikacja FMS zyskiwała jednak coraz większą popularność wśród zwykłych 
obywateli Wielkiej Brytanii. Również urzędy, które nie posiadały dotąd żad-
nych systemów raportowania problemów za pośrednictwem Internetu, coraz 
częściej decydowały się na korzystanie z FMS. Już pierwszy okres funkcjono-
wania platformy pokazał, że ma ona duży potencjał w zakresie zwiększania 
mobilizacji społecznej i partycypacji obywateli w życiu miasta czy okręgu. 
Wbrew początkowym obawom, platforma nie stała się miejscem malkon-
tentów i maruderów, którzy chcieliby tylko ponarzekać na władze i pozosta-
wiać wszystkie problemy do rozwiązania urzędnikom. Okazała się wygodnym 
i niezwykle sprawnie funkcjonującym narzędziem raportowania problemów 
lokalnych, w niektórych przypadkach również zapalnikiem zbiorowych dzia-
łań społecznych offline. Przykładem jest akcja sprzątania torów kolejowych 
wyłączonych z użycia, która podjęta została przez członków społeczności 
miasta Great yarmouth wkrótce po uruchomieniu FMS. Mieszkańcy oraz pra-
cownik urzędu podjęli na platformie dyskusję na temat potrzeby rozwiązania 
tego problemu. Urzędnik zorganizował „dzień sprzątania” przygotowując dla 
mieszkańców odpowiedni sprzęt, zapewniając ubezpieczenie i poczęstunek 
z grilla na koniec13. 

FMS wchodzi do urzędów

Rosnąca popularność FMS zaskoczyła wielu urzędników w Wielkiej Brytanii. 
Trudno jednak było dziwić się wypieraniu rządowych rozwiązań ICT dla rapor-
towania problemów na rzecz FMS. Serwis oferował funkcjonalności, których 

12 Ibidem.
13 https://www.fixmystreet.com/report/3104
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oczekiwali obywatele. Okazał się szybki i skuteczny – obywatel mógł zgło-
sić swój problem z dowolnego miejsca w ciągu kilku minut, bez konieczności 
przechodzenia przez skomplikowane procedury administracyjne w urzędzie. 
Wykorzystanie map znacznie ułatwiało korzystanie z aplikacji. Co najistot-
niejsze jednak, zgłoszony problem stawał się publiczny. Nie był już wyłącznie 
indywidualną sprawą zgłaszającego, którą można załatwić lub nie, ale wspól-
ną sprawą całej społeczności danej miejscowości czy gminy. Trafnie ujął to 
jeden z użytkowników FMS:

Dzwoniłem do Rady cztery razy w sprawie tej zawalonej ściany, a oni 
w ogóle się tym nie zajęli. A potem umieściłem to na FixMyStreet 
i po kilku dniach było po sprawie. Jedynym wyjaśnieniem jest 
to, że Radzie nie spodobało się, iż kwestia ściany pojawiła się 
w wiadomościach. Zamiast po prostu zapisać ją w bazie danych, 
musieli się do niej ustosunkować 14.

Obecnie niemal wszystkie urzędy lokalne w Wielkiej Brytanii akceptują oby-
watelskie zgłoszenia z platformy FMS. Spośród całkowitej liczby 430 urzędów 
tylko 10 urzędów takich zgłoszeń nie akceptuje15. Stanowi to nieco ponad 2% 
ogólnej liczby urzędów w Wielkiej Brytanii. Jak wskazują użytkownicy FMS 
są jednak też takie urzędy, które – akceptując zgłoszenie wysłane z FMS – 
proszą obywatela o wypełnienie zgłoszenia jeszcze raz za pośrednictwem 
oficjalnego systemu raportowania problemów, który znajduje się na stronie 
urzędu16. Mimo wszystko można z całą pewnością stwierdzić, że platforma 
odniosła sukces. Stała się najczęściej wykorzystywanym serwisem do rapor-
towania problemów lokalnych. Aplikacja została też zaakceptowana w pełni 
przez zdecydowaną większość brytyjskich urzędników.

Jak wcześniej wspomniano, urzędy zainteresowane wdrożeniem na swoich 
stronach rozwiązań FMS mają możliwość zakupu wersji FMS dla urzędów 
(FixMyStreet for Councils). MySociety, wychodząc naprzeciw specyficznym 
potrzebom zgłaszanym przez urzędy, przygotowała wersję FMS, która pozwa-
lała nie tylko na zainstalowanie platformy na stronach urzędu, ale również na 
obsługę problemów zgłaszanych na FMS z wykorzystaniem wewnętrznych 

14 http://www.jadu.net/blog/TheJaduBlog/post/20/tom-steinberg-talks-about-how-
mysocietyorg-creates-transparency-in-government

15 https://www.mysociety.org/2015/07/29/98-of-councils-accept-fixmystreet-reports-
heres-how-we-cope-with-the-rest/

16 Ibidem.
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systemów urzędu ds. obsługi i zarządzania relacjami z obywatelami. Jednym 
z pierwszych urzędów szczebla lokalnego, który zdecydował się na wdroże-
nie u siebie FMS for Councils był urząd dzielnicy Barnet w londynie (london 
Borough of Barnet).

Zrzut 3. Strona urzędu london Borough of Barnet z aplikacją FMS for Councils.

Źródło: https://www.barnet.gov.uk/citizen-home/report-a-problem.html

Urząd w Barnet zdecydował się na zastąpienie elektronicznych formularzy 
zgłaszania problemów oprogramowaniem FMS for Councils już w styczniu 
2010 r. Chris Palmer, odpowiedzialny w urzędzie dzielnicy Barnet za zaanga-
żowanie mieszkańców online podkreślał w wywiadzie dla mySociety w 2012 
roku, że od czasu wdrożenia FMS wizerunek urzędu znacznie się poprawił. 
Urząd postrzegany jest jako bardziej otwarty, przejrzysty i wrażliwy na po-
trzeby mieszkańców17. FMS zmienił również postrzeganie relacji z obywatela-
mi w samym urzędzie. Jak wskazuje Palmer:

Przedtem zwykle traktowaliśmy próby kontaktu jako skargi – na 
przykład, ktoś dzwonił do Rady, żeby powiedzieć, że żarówka w la-
tarni się przepaliła. Tymczasem, jest to znak bardzo pozytywnej 
relacji z mieszkańcami. Mieszkaniec spostrzega, iż coś na ulicy nie 
działa, zawiadamia Radę, a my załatwiamy problem. Więc myślę, 

17  The London Borough of Barnet and FixMyStreet for Councils Case Study, styczeń 2012, 
https://www.mysociety.org/files/2014/03/FixMyStreet-for-Councils-Barnet-case-
study.pdf
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że zmienia to naszą relację z mieszkańcami – stają się oni naszymi 
oczami i uszami 18.

MySociety na swojej stronie internetowej informuje, że na zakup FixMyStre-
et for Councils zdecydowały się oprócz urzędu w Barnet urzędy w Stevenage, 
Bromley, Oxfordshire, Hart, East Sussex, Greenwich i Warwickshire19. 

Efekty FMS

Prosta aplikacja do raportowania problemów lokalnych wykorzystująca 
mapy okazała się być generatorem wielu pożądanych skutków społecznych. 
Po pierwsze w wielu miejscowościach przyczyniła się do poprawy lokalnej 
infrastruktury publicznej, poprawiając tym samym komfort i jakość życia 
mieszkańców. Po drugie, wpłynęła istotnie na samych obywateli. Zwiększyła 
aktywność i zaangażowanie społeczne mieszkańców, dała jednostkom poczu-
cie realnego wpływu na sprawy lokalne, wzmocniła (empowered) społeczeń-
stwo obywatelskie. Po trzecie, wprowadzając nową jakość do relacji między 
obywatelem i urzędnikiem przyczyniła się do rozwoju bardziej otwartego, 
przejrzystego i skuteczniejszego sektora publicznego w Wielkiej Brytanii. Po-
zytywne efekty działania aplikacji potwierdzają zarówno badania jakościowe, 
jak i ilościowe20.

Od początku funkcjonowania do lutego 2013 roku platforma FMS odnotowa-
ła aktywność około 155 tysięcy indywidualnych użytkowników, którzy zgłosili 
łącznie około 400 tysięcy problemów. Badania ankietowe przeprowadzone 
wśród około tysiąca trzystu użytkowników FMS pokazały, że większość z nich 
podejmowała już wcześniej aktywność społeczną. Jednak dla około 10 pro-
cent badanych wpis na FMS był pierwszą podjętą w życiu próbą kontaktu 
z władzami lokalnymi21. Można przypuszczać, że bez aplikacji FMS mieszkańcy 
ci nie zdecydowaliby się na podjęcie tego kroku.

18 Ibidem, s. 6.
19 https://www.fixmystreet.com/council
20 Zob. Gibson R., Cantijoch M., Galandini S., The Third Sector and Online Citizen 

Empowerment: the case of mySociety, December 2014, University of Manchester, 
https://www.mysociety.org/files/2014/12/manchester.pdf ; Sjoberg F.M., Mellon J., 
Peixoto T., The Effect of Government Responsiveness on Future Political Participation, 
February 2015,. https://www.mysociety.org/files/2015/03/SSRN-id2570898.pdf

21 Wyliczenia na podstawie danych prezentowanych w opracowaniu Gibson R.,  
Cantijoch M., Galandini S., The Third Sector.., op.cit., s. 7 i 22.
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Dzięki platformie FMS udało się nie tylko zwiększyć partycypację społeczną, 
ale również pokazać wagę responsywności urzędów dla podtrzymywania 
zaangażowania obywateli w sprawy lokalne. Użytkownicy, których pierw-
sze zgłoszenie zostało pomyślnie zamknięte, chętniej wracali na platformę 
by wysłać kolejne zgłoszenie. Model opracowany przez Sjoberga, Mellona 
i Peixoto pokazuje, że pierwsze pozytywne doświadczenie na platformie 
FMS (tj. zgłoszenie np. dziury w drodze i rozwiązanie problemu przez wła-
dze lokalne) wiąże się z 54-procentowym wzrostem prawdopodobieństwa 
wysłania przez użytkownika drugiego zgłoszenia22. Wyniki te potwierdzają, 
że poważne traktowanie zgłoszeń obywatelskich przez reprezentantów sek-
tora publicznego ma kluczowe znaczenie dla promowania zaangażowania 
społecznego i aktywnego obywatelstwa. Istotna dla obywateli jest również 
skuteczność działania władz lokalnych. Dobrze ilustrują to wypowiedzi indy-
widualnych użytkowników FMS:

Z zadowoleniem stwierdzam, że po moim zgłoszeniu na FixMyStreet 
akcja została szybko podjęta, ale rozczarował mnie fakt, że 
odpowiedzialne organy nie do końca ją przeprowadziły 23.

Skontaktowałem się ze stroną Fix my Street, żeby poinformować 
o kilku miejscach przy mojej ulicy, w których pojawiła się graffiti, 
z prośbą o jego usunięcie. Niektóre miejsca zostały oczyszczo-
ne w kilka dni po zgłoszeniu. Cieszy mnie, że mogłem załatwić tę 
sprawę 24.

W badaniach fokusowych z użytkownikami FMS wielokrotnie pojawiały się 
opinie, że FMS wzmacnia również poczucie wspólnotowości na poziomie lo-
kalnym. Pozwala poczuć jednostkom, że mają swój wkład w troskę o wspólne 
dobra społeczne i wpływ na swoje najbliższe otoczenie.

Sądzę, że dostrzeganie problemów, które zauważyli inni (i przyczy-
nianie się do ich rozwiązania) pomaga budować poczucie wspólno-
ty społecznej 25.

22 Sjoberg F.M., Mellon J., Peixoto T., The Effect of Government…, op.cit.
23 Gibson R., Cantijoch M., Galandini S., The Third Sector.., op.cit.,s. 30.
24 Ibidem, s. 27.
25 Ibidem, s. 29.
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Zgłoszenia na platformie FMS mobilizują obywateli również do aktywnych 
działań w terenie. Już nie tylko urzędnicy inicjują akcje wspólnego rozwią-
zywania problemów (jak w przypadku sprzątania starych torów kolejowych 
w Great yarmouth w 2007 roku), ale również sami mieszkańcy. Tym samym 
przejmują część zadań, za które odpowiedzialne są jednostki sektora publicz-
nego. Choć tych akcji nie jest wiele (nadal głównym i podstawowym wyko-
nawcą zadań publicznych są urzędy), budują one wspomniane wyżej poczu-
cie wspólnotowości i odpowiedzialności za wspólne dobra. Przykłady takich 
działań można znaleźć na platformie FMS oraz w wypowiedziach badanych 
użytkowników FMS.

Pewna starsza pani wywarła szczególny wpływ, kiedy wypowie-
działa wojnę plakaciarzom i graficiarzom (sic!), pozyskała z Rady 
pieniądze na farbę antygraffiti, przekonała właścicieli, by pozwo-
lili na oczyszczenie frontonów swoich posesji, zorganizowała akcje 
czyszczenia i malowania, oraz zmusiła Radę do wydania zakazu 
nielegalnego plakatowania. Tym sposobem teraz jest wiele osób, 
które widząc nielegalnie przyklejony plakat (a dziś mamy ich zna-
czenie mniej niż dawniej), po prostu zdziera go i wyrzuca 26.

Platforma wpłynęła również pozytywnie na jednostki sektora publicznego. 
Jak wspomniano wcześniej, niemal wszystkie urzędy akceptują zgłoszenia 
przesyłane przez FMS. Działania urzędników są dzięki tej zmianie bardziej 
przejrzyste, łatwiej je też kontrolować. Upublicznienie problemów lokalnych 
w ogólnodostępnym serwisie ogólnokrajowym zwiększyło chęć urzędów do 
efektywniejszego działania. Choć nie wszystkie problemy zgłaszane przez 
obywateli są rozwiązywane, wskaźnik pozytywnie rozwiązanych problemów 
jest wyraźnie wyższy niż w czasach przed uruchomieniem platformy. Przy-
kładem jest urząd w Oxfordshire, który po uruchomieniu oprogramowania 
FMS na swojej stronie naprawił w ciągu niespełna 4 miesięcy ponad 15 tysię-
cy dziur na drogach hrabstwa (wcześniej naprawiano średnio 2 tysiące dziur 
miesięcznie). Ponadto, urząd w Oxfordshire przeznaczył na naprawę dróg do-
datkowe 250 tysięcy funtów27.

26 Ibidem, s. 37.
27 Oxfordshire council increases pothole repair rates, BBC News, 25 June 2013, http://

www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-23043044
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Międzynarodowe odziaływanie platformy FMS

Platforma FMS zdobyła dużą popularność nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale 
również w innych krajach świata. Na bazie kodu deweloperów mySociety zbu-
dowane zostały podobne platformy w Norwegii, Irlandii, Szwecji, Szwajcarii, 
Australii, Malezji, Indiach i Chile.

Tabela 1. Strony zbudowane na kodzie platformy FMS w innych krajach świata.

KRAJ Nazwa aplikacji/adres strony
Instytucja 
wdrażająca/
kategoria

Rok 
uruchomienia

Norwegia FiksGataMi
http://www.fiksgatami.no/ 

NUUG 
(organizacja 
pozarządowa)

2011

Irlandia FixMyStreet
http://www.fixmystreet.ie 

mygov.ie 
(organizacja 
pozarządzowa)

2012

Szwecja FixaMinGata
http://www.fixamingata.se/ 

Sambruk 
(stowarzyszenie 
władz lokalnych)

2013

Szwajcaria ZueriWieNeu
https://www.zueriwieneu.ch/ 

Rada Miasta 
Zurycha (władze 
lokalne)

2013

Australia FixMyStreet
http://www.fixmystreet.org.au/ 

Open local 
(organizacja 
pozarządowa)

2013

Malezja Aduanku
https://aduanku.my/ 

Sinar project 
(organizacja 
pozarządzowa)

2014

Indie ZeroTB w Dehli
http://zerotb.mysociety.org/ 

Article 25 
(organizacja 
pozarządowa)

2014

Chile Bellavista En Ación
http://bellavistaenaccion.cl/ 

Ciudad Viva 
(organizacja 
pozarządzowa)

2014

Źródło: http://fixmystreet.org/sites/
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Równocześnie powstają podobne aplikacje bez wykorzystywania oprogra-
mowania FMS. Najbardziej znaną jest amerykańska SeeClickFix (http://seec-
lickfix.com/). Jednak aplikacja ta, inaczej niż FMS, nie zakłada darmowego 
dostępu urzędów publicznych do usługi. Mniej znane, ale podobne obywa-
telskie inicjatywy na rzecz raportowania problemów w sieci podjęte zostały 
też w Chile (Barrios en Acción, http://barriosenaccion.cl/) i Indiach (I Chan-
ge My City, http://www.ichangemycity.com/) W Polsce powstała platforma 
Naprawmy to (http://naprawmyto.pl/home). Jak można przeczytać na jednej 
z głównych stron serwisu, projekt został bezpośrednio zainspirowany strona-
mi FixMyStreet.com oraz SeeClickFix.com. Twórcy aplikacji (kilkanaście orga-
nizacji z Polski) podkreślają, że celem było stworzenie wspólnego narzędzia in-
formatycznego, służącego do mapowania problemów w przestrzeni publicznej, 
które będzie mogło być lokalizowane w kolejnych gminach 28. Aplikacja obej-
muje jednak swym zasięgiem na razie tylko kilka miejscowości (Czerwonak, 
Dąbrowa Górnicza, lublin, łazy, Marki, Nysa)29. Do idei obywatelskiego zgła-
szania problemów w sieci nawiązuje również aplikacja Krakowskiego Alarmu 
Smogowego (http://mapa.krakowskialarmsmogowy.pl/). Pozbawiona jest 
jednak wielu funkcjonalności FMS, w tym przede wszystkim funkcji przesy-
łania zgłoszeń do odpowiednich jednostek administracji szczebla lokalnego.

Perspektywy

Funkcjonująca od ponad 8 lat platforma FMS spełniła pokładane w niej na-
dzieje. Perspektywy jej dalszego rozwoju będą jednak zależeć od utrzymania 
zainteresowania władz lokalnych współpracą z obywatelami w sieci. Wszyst-
ko wskazuje na to, że zainteresowanie obywateli zgłaszaniem problemów na 
platformie nie zmaleje. Zgłaszanie problemów lokalnych za pośrednictwem 
FMS nie wiąże się dla obywatela z żadnymi większymi kosztami, z kolei ko-
rzyści są wyraźnie odczuwalne. Dotychczasowe doświadczenia FMS pokazu-
ją również, że aplikacja może i powinna nadal się rozwijać. Wyzwaniem dla 
deweloperów mySociety może być wskazywana przez badaczy potrzeba za-
pewnienia rozwiązań pozwalających na łatwiejsze łączenie aktywności online 
użytkowników z działaniami podejmowanymi offline. Równie istotne będzie 
podejmowanie starań na rzecz podnoszenia responsywności i wrażliwości 
władz lokalnych na potrzeby mieszkańców.

28  http://naprawmyto.pl/p/czym_jest_naprawmyto%3F
29  Stan na koniec lipca 2015 roku.
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Należy spodziewać się, że platforma będzie przyjmowana, czy to z inicjaty-
wy organizacji pozarządowych czy administracji publicznej, w wielu innych 
demokratycznych państwach świata. Jednak czy skutki działania platformy 
w tych krajach będą równie pozytywne jak w Wielkiej Brytanii, zależeć będzie 
od uwarunkowań lokalnych.

Dr Katarzyna Kosior

Doktor nauk ekonomicznych, dziekan 
Wydziału Stosowanych Nauk Spo-
łecznych Wyższej Szkoły Europejskiej 
im. ks. Józefa Tischnera. Jej zainte-
resowania badawcze koncentrują się 
wokół analizy polityk publicznych, in-
tegracji europejskiej, ochrony środo-
wiska i big data.
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Gospodarczy potencjał 
ponownego wykorzystania 

informacji publicznej

Anna Siemek-Filuś
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Gospodarczy potencjał 
ponownego wykorzystania 

informacji publicznej

Wprowadzenie

Jak wskazano w Dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informa-
cji sektora publicznego:

Sektor publiczny zbiera, produkuje, reprodukuje i rozpowszechnia 
szeroki zakres informacji w wielu obszarach działalności, takiej jak 
społeczna, ekonomiczna, geograficzna, dotycząca pogody, tury-
styczna, gospodarcza, informacji patentowej i edukacyjnej.

Informacja ta, wytwarzana za publiczne pieniądze, może być użytecznym ma-
teriałem do rozwijania produktów i usług związanych z zasobami cyfrowymi. 
Oznacza to, że umożliwienie ponownego wykorzystywania informacji sekto-
ra publicznego ma szansę w istotny sposób przyczynić się do wzrostu gospo-
darczego, a poprzez to do tworzenia miejsc pracy.

Zgodnie z zapisami dyrektywy z 2003 roku, ponowne wykorzystywanie ozna-
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cza wykorzystywanie przez osoby fizyczne lub prawne dokumentów będą-
cych w posiadaniu organów sektora publicznego, do celów komercyjnych lub 
niekomercyjnych innych niż ich pierwotne przeznaczenie w ramach zadań 
publicznych, dla których te dokumenty zostały wyprodukowane. Ponownym 
wykorzystywaniem nie jest wymiana dokumentów między organami sektora 
publicznego wyłącznie w wykonaniu ich zadań publicznych.

Uwzględniając gospodarczy potencjał informacji sektora publicznego oraz 
fakt, że w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej wystę-
pują znaczne różnice w zakresie zasad i praktyk regulujących wykorzystywa-
nie zasobów informacji sektora publicznego, co skutkuje istotnymi barierami, 
uniemożliwiającymi uwolnienie ekonomicznego potencjału tego rynku, Ko-
misja Europejska (KE) uznała, że należy dokonać harmonizacji reguł i prak-
tyk krajowych dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora 
publicznego.

W efekcie w 2003 roku weszła w życie przywołana powyżej dyrektywa, która 
nałożyła na wszystkie państwa członkowskie UE, w tym Polskę, obowiązek 
implementacji do prawa krajowego zasad zawartych w dyrektywie. Państwa 
członkowskie były zobowiązane wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wy-
konawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy do dnia 1 
lipca 2005 roku.

Polska prace nad implementacją dyrektywy rozpoczęła dopiero w 2008 roku. 
W czerwcu 2008 roku KE poinformowała o podjęciu decyzji o pozwaniu Polski 
przed Trybunał Sprawiedliwości. Dopiero 29 grudnia 2011 roku nowe rozwią-
zania wchodzą w życie.

Tymczasem, KE już w maju 2009 roku opublikowała komunikat, którego ce-
lem było:

[…] dokonanie przeglądu stosowania dyrektywy o informacjach 
sektora publicznego (ISP) oraz podkreślenie potencjału związane-
go z ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego 
w dobie cyfryzacji.

Tym samym KE zasygnalizowała, że rozpoczynają się prace nad nowymi regu-
lacjami w obszarze ponownego wykorzystywania, które zmienią obowiązują-
cą dyrektywę.
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26 czerwca 2013 r. przyjęta została dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2013/37/UE zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponow-
nego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zasadnicza zmiana 
dyrektywy polega na objęciu ponownym wykorzystywaniem dokumentów 
będących w posiadaniu bibliotek, archiwów i muzeów. Polska do 18 lipca 
2015 roku jest zobowiązana wdrożyć dyrektywę do krajowego porządku 
prawnego.

Polska obecnie pracuje nad implementacją do prawa krajowego regulacji 
wprowadzonych drugą z przywołanych dyrektyw KE. Postanowiono opraco-
wać odrębny od ustawy o dostępie do informacji publicznej akt prawny, który 
będzie regulował kwestie ponownego wykorzystywania w Polsce. W momen-
cie opracowywania tego studium prace nad nową ustawą nadal trwały. Trud-
no ocenić, kiedy zmienione zasady ponownego wykorzystywania zaczną obo-
wiązywać w Polsce i jakie dokładnie rozwiązania ostatecznie zostaną przyjęte. 
Należy bowiem pamiętać, że KE wyznacza pewne kierunki zmian i definiuje 
pożądane, ogólne zasady, jednak pozostawia krajom członkowskim pewną 
swobodę w implementacji mechanizmów wprowadzonych dyrektywą.

Wiedza dotycząca ponownego wykorzystywania w Polsce jest niestety nadal 
mocno ograniczona. A to wiedza i świadomość znaczenia informacji sektora 
publicznego, w pierwszej kolejności wśród przedstawicieli administracji pu-
blicznej, decydować będzie o tempie uwalniania kolejnych zasobów do efek-
tywnego ponownego wykorzystywania.

Teza o niskiej wiedzy przedstawicieli administracji publicznej w zakresie po-
nownego wykorzystania informacji publicznej została potwierdzona w wy-
niku badań przeprowadzonych w 2013 i 2014 roku przez Stowarzyszenie 
„Miasta w Internecie” w ramach projektu pt. Obywatelski monitoring reali-
zacji prawa do informacji publicznej. Wyniki przeprowadzonych badań przed-
stawiono w raporcie pt. Jawność, transparentność, partycypacja – czyli w jaki 
sposób realizowane jest w Polsce prawo do informacji publicznej?

Przywołane badania są pierwszymi dotyczącymi ponownego wykorzystywa-
nia informacji sektora publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej po implemen-
tacji Dyrektywy 2003/98/WE i wprowadzeniu do polskiego porządku praw-
nego prawa do ponownego wykorzystywania. W badaniu tym uczestniczyły 
podmioty na różnym poziomie funkcjonowania administracji publicznej (cen-
tralnym, regionalnym i lokalnym).
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Rysunek 1. Strona tytułowa raportu z badań „Jawność, transparentność, partycypa-

cja – czyli w jaki sposób realizowane jest w Polsce prawo do informacji publicznej?”.

Źródło: http://prawodoinformacji.pl/index.php/wyniki-badan

W ramach prowadzonego badania oceniano w sposób wielopłaszczyznowy 
zakres realizacji prawa do ponownego wykorzystywania w RP, w tym, przede 
wszystkim, wiedzę podmiotów publicznych i sposób jej wykorzystanie w prak-
tyce. Analizie podlegało postępowanie podmiotów zobowiązanych w trybie 
wnioskowym (wniosek pisemny nadesłany drogą elektroniczną), ustne udzie-
lenie informacji dotyczącej zasad realizacji ponownego wykorzystywania 
oraz zakres informacji zawartych w BIP, odnoszących się do tej problematyki.

Obraz wyłaniający się z przeprowadzonych badań wskazuje, że jest on na 
bardzo niskim poziomie, zarówno w instytucjach szczebla centralnego, jak 
i jednostkach samorządu terytorialnego. Potwierdzają to wyniki uzyskane 
w ramach całego badania. Prezentują one istotny deficyt braku znajomo-
ści problematyki ponownego wykorzystywania i umiejętności praktycznych 
w stosowaniu rozdziału 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej w ad-
ministracji publicznej.
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Za szczególnie niepokojące i symptomatyczne uznać należy wyniki, które po-
kazały, że aż 97% uczestniczących w nim podmiotów nie potrafiło zakwalifi-
kować wniosku o ponowne wykorzystywanie w sposób prawidłowy w oparciu 
o treść pytania. Ocena merytoryczna udzielonych odpowiedzi wskazuje zaś, 
że zaistniałe nieprawidłowości nie były podyktowane niechęcią do udostęp-
nienia informacji, gdyż większość podmiotów odpowiedzi udzieliła. Informa-
cja została podmiotom udostępniona, ale ważnym elementem ponownego 
wykorzystywania jest nie tylko dostarczenie informacji lecz także zgoda 
podmiotu publicznego na ponowne jej wykorzystywanie. Bez takiej zgody 
ponowne wykorzystywanie stanowić będzie naruszenie prawa. Organy wła-
dzy publicznej powinny działać na podstawie prawa i w określonych prawem 
formach.

Niski poziom wiedzy merytorycznej wynika także z badania w zakresie wnio-
sków ustnych. Większość podmiotów, bo aż 58%, uzyskało w ramach tego ba-
dania od zera do dwóch punktów. Oznacza to, że tylko 42% biorących udział 
w badaniu instytucji udzieliło jakiejkolwiek merytorycznej odpowiedzi doty-
czącej zasad ponownego wykorzystywania (zakres udzielonej informacji był 
różny), a w 58% podmiotów pytający nie uzyskał żadnych informacji na temat 
tego, w jakiej formie i na jakich zasadach może realizować prawo do ponow-
nego wykorzystywania. Na brak wiedzy wskazują także wyniki dotyczące tre-
ści zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej. W ponad połowie badanych 
BIP-ów nie było żadnych informacji dotyczących omawianego zagadnienia 
i z tego względu, aż 52% podmiotów nie otrzymało w ogóle punktów w tej 
części badania.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań sformułować należy następu-
jące wnioski ogólne:

 � badane organy administracji publicznej nie potrafią rozróżnić prawa 
dostępu do informacji publicznej i prawa do ponownego wykorzysty-
wania; jedynym kryterium oceny w praktyce jest forma, w jakiej składa-
ny jest wniosek,

 � stan wiedzy w zakresie zasad realizacji prawa do ponownego wykorzy-
stywania jest niski, 

 � Biuletyny Informacji Publicznej w przeważającej większości nie zawie-
rają wymaganych prawem treści w zakresie ponownego wykorzysty-
wania informacji publicznej.



148

E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

Opis przypadku

Pan Tomasz jeszcze w czasie studiów dostrzegł gospodarczą wartości in-
formacji publicznej, napisał bowiem pracę magisterską, której tytuł brzmiał 
„Komputerowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej Wrocławia”. Jak sam 
mówi, w pewnym momencie swego życia postanowił nauczyć się pisać pro-
gramy dla Androida. Poszukując pomysłów na użyteczną aplikację na tę plat-
formę, stwierdził, że wyraźnie brakuje na rynku aplikacji mobilnych z rozkła-
dami jazdy komunikacji miejskiej. Postanowił zatem, że stworzy taką właśnie 
aplikację. Z racji, że miała dotyczyć transportu i była przygotowana na Andro-
ida, to Pan Tomasz nazwał ją Transportoid.

Do stworzenia aplikacji, oprócz kompetencji informatycznych, potrzebny był 
Panu Tomaszowi także dostęp do danych o rozkładach jazdy. Co zrozumiałe, 
Pan Tomasz zaczął pozyskiwanie informacji od największych miast w Polsce, 
w związku z czym w obszarze jego zainteresowań znalazł się także rozkład 
jazdy krakowskiego MPK. I tak zaczął się spór o ponowne wykorzystanie in-
formacji publicznej.

Pan Tomasz wystąpił do MPK Kraków, jak do przewoźników w innych polskich 
miastach, z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej celem jej po-
nownego wykorzystania.

Okazało się jednak, że przewoźnik nie chce współpracować i Pan Tomasz za 
każdym razem, gdy składał wniosek otrzymywał od MPK Kraków nieaktualne 
rozkłady jazdy. Nie udało się także porozumieć z przewoźnikiem, aby ten udo-
stępnił dane rozkładowe online.

Pan Tomasz postanowił się jednak nie poddawać. W październiku 2012 roku 
rozpoczął systematyczne wysyłanie do MPK Kraków wniosków o ponowne 
wykorzystanie informacji publicznej. Zakładał bowiem, że rozsądny mene-
dżer rozważy koszty związane z każdorazowym przygotowaniem i wysyłką 
odpowiedzi, rozważy ryzyko związane z brakiem realizacji wniosku i efektem 
tych rozważań będzie przyznanie wnioskodawcy dostępu do bieżących roz-
kładów jazdy komunikacji miejskiej online.

Na rysunku nr 1 znajduje się przygotowana przez Pana Tomasza infografika, 
która ilustruje przebieg komunikacji pomiędzy wnioskodawcą a MPK Kraków. 
W kolumnie po lewej stronie widać kiedy Pan Tomasz składał wniosek o po-
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nowne wykorzystanie rozkładów jaz-
dy. W środkowej kolumnie zaznaczo-
ne są daty, w których następowała 
zmiana rozkładów jazdy. Natomiast 
w kolumnie po prawej stronie wska-
zane są daty, w których Pan Tomasz 
otrzymywał od MPK Kraków odpo-
wiedź na złożony uprzednio wniosek. 
Strzałki pojawiające się na rysunku 
łączą datę otrzymania odpowiedzi 
od MPK Kraków z datą złożenia wnio-
sku, której dana odpowiedź dotyczy-
ła. Jeżeli przy jakiejś dacie złożenia 
wniosku brakuje strzałki, to oznacza 
to, iż MPK Kraków na dany wniosek 
w ogóle nie odpowiedziało.

Jeżeli przyglądniemy się relacjom 
między trzema datami – złożenia 
wniosku, aktualizacji rozkładu i otrzy-
mania odpowiedzi od MPK, to można 
zauważyć, że zawsze pomiędzy ter-
minem złożenia wniosku a terminem 
otrzymania odpowiedzi następo-
wała co najmniej jedna aktualizacja 
rozkładu jazdy. Jeżeli uwzględnimy 
dodatkowo, że odpowiedzi MPK Kra-
ków zawierały rozkład jazdy aktualny 
w dniu złożenia wniosku przez Pana 
Tomasza, to okazuje się, że odpowie-
dzi zawsze zawierały nieaktualne już 
dane rozkładowe.

Pan Tomasz w swoich wnioskach 
umieszczał zastrzeżenie, że prosi 
o udostępnienie danych rozkłado-
wych, które będą aktualne w mo-
mencie realizacji wniosku. Takie za-
strzeżenie umieszczał we wnioskach 

Rysunek 2. Poglądowe przedstawienie 

relacji między terminami złożenia wnio-

sków przez Pana Tomasza, aktualizacji 

rozkładów jazdy i otrzymania odpowie-

dzi od MPK Kraków.

Źródło: http://transportoid.com (02.2013)
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składanych w 2012 roku. Natomiast w 2013 roku we wnioskach Pana Toma-
sza pojawiała się prośba o to, aby żądane dane zostały opublikowane w Biule-
tynie Informacji Publicznej lub na innej stronie www przewoźnika.

Niestety prośby te nie zostały uwzględnione. Pan Tomasz cały czas odbierał 
dane, które w momencie realizacji wniosku były już nieaktualne. Dane te były 
przesyłane wnioskodawcy na jego adres mailowy.

Krakowskie MPK niestety nigdy nie udostępniło wnioskodawcy aktualnej in-
formacji o rozkładzie jazdy. Zaproponowało natomiast, że może udostępniać 
paczkę aktualnych danych poprzez FTP, jeżeli wnioskodawca zgodzi się zapła-
cić za udostępnienie danych taką drogą i w określonej formie.

Ponieważ wnioskodawca nie chciał ponosić kosztów dostępu do tej informa-
cji, to w efekcie co 2-3 dni musiał ściągać setki megabajtów stron WWW, aby 
tworzyć na ich podstawie kompletne, aktualne rozkłady jazdy. Wymagało to 
wykonania ok. 15 tysięcy zapytań do serwera hostującego stronę MPK co 
2-3 dni. Należy też zwrócić uwagę, że jeżeli tylko zmieniła się choćby drobna 
rzecz w strukturze opisu rozkładów jazdy (np. opis „Niedziele i święta” zamie-
niono na „Niedziele oraz święta”), to trzeba było ręcznie odszukać zmianę i ją 
korygować, gdyż automatyczne „obrabianie” przestawało działać.

MPK Kraków poinformowało Pana Tomasza, że baza danych z rozkładami 
jazdy została przygotowana na potrzeby Urzędu Miasta Krakowa, Cyfronetu 
oraz – jak domyślał się wnioskodawca – jego wiodącego konkurenta, tj. ser-
wisu jakdojade.pl. Przedstawiono mu ofertę, zgodnie z którą mógł uzyskać 
dostęp do bazy na takich samych zasadach, jak wspomniane podmioty, tj. po 
uiszczeniu 3.075,00 zł rocznie.

Pan Tomasz dowiedział się w pewnym momencie, że MPK Kraków jest wy-
dawcą własnej aplikacji mobilnej z rozkładami jazdy. Uznał zatem, że skoro 
ta aplikacja ma swój własny backend zasilany aktualną bazą danych z rozkła-
dami jazdy MPK Kraków, to oznacza, że MPK musiało wytworzyć na własne 
potrzeby ową bazę. Jeżeli zatem baza istnieje, to MPK nie musi już ponosić 
dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem danych w określony 
sposób, aby udostępnić te dane wnioskodawcy (tj. Panu Tomaszowi) celem 
ich ponownego wykorzystania.
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Po przeanalizowaniu sytuacji Pan Tomasz uznał, że w takim razie ma prawo 
domagać się udostępnienia, bez dodatkowych opłat, kopii wspomnianej 
bazy w takim formacie, w jakim została przygotowana przez MPK na własne 
potrzeby.

Pytania do pierwszej części studium

1. Czy MPK jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informa-
cji publicznej, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej 
i w związku z tym Pan Tomasz słusznie domaga się od MPK udostęp-
nienia danych o rozkładach jazdy (odniesienie do zapisów ustawy, które 
regulują te kwestie)?

2.  Czy reakcje MPK na wnioski Pana Tomasza były zgodne z tym, do cze-
go zobowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej (analiza 
terminów, w tym odniesienie do zapisów „bez zbędnej zwłoki”, braków 
odpowiedzi)?

3. Czy MPK miało prawo nałożyć opłatę za udostępnienie informacji pu-
blicznej, o którą wnioskował Pan Tomasz w celu jej ponownego wy-
korzystania (odniesienie do zapisów ustawy, które regulują te kwestie, 
w tym także do zapisów dot. udostępniania informacji w porównywal-
nych sytuacjach na takich samych warunkach; dodatkowo analiza zapi-
sów ustawy dotyczących wysokości opłaty za udostępnienie informacji 
publicznej celem jej ponownego wykorzystania)?

4. Czy Pan Tomasz słusznie zakłada, że ma prawo do kopii bazy danych, 
którą posiada MPK w związku z koniecznością zasilania jego (MPK) wła-
snej aplikacji (analiza zapisów dotyczących możliwości nakładania opła-
ty, postępowania przy przedstawianiu oferty przez podmiot zobowiąza-
ny, kiedy podmiot nie jest zobowiązany do opracowania informacji celem 
jej udostępnienia do ponownego wykorzystania, zapisy dotyczące odmo-
wy w przypadku, gdy ponowne wykorzystanie naruszy prawa własności 
intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim)?

5. Jaki wpływ miały działania MPK na działalność gospodarczą (dot. opi-
sywanej aplikacji mobilnej) prowadzoną przez Pana Tomasza (analiza 
sytuacji i uogólnienie – dyskusja o barierach re-use)?
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UWAGA: W studium mowa o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej 
(a nie ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego). Trzeba 
uwzględnić, że w momencie, w którym będzie wykorzystywane studium przy-
padku do pracy ze studentami sytuacja prawna może ulec już zmianie.

Wnioski do UM Kraków

Niezależnie od zmagań z krakowskim MPK, Pan Tomasz próbował uzyskać 
interesujące go dane celem ponownego wykorzystanie poprzez zwrócenie 
się o ich udostępnienie wprost do Urzędu Miasta Krakowa. Jednocześnie, aby 
ustalić, jak faktycznie wygląda sytuacja w interesującym go obszarze, zwrócił 
się także o udostępnienie informacji publicznej.

W maju 2012 roku Pan Tomasz wniósł do UM Krakowa wniosek o udostępnie-
nie mu następujących informacji:

1. Kopii umów, porozumień, uzgodnień i innych dokumentów, na podsta-
wie których Urząd Miasta otrzymuje do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego S.A. w Krakowie bazę danych z rozkładami jazdy 
komunikacji miejskiej, prezentowaną po przetworzeniu pod adresem 
http://krakow.pl/komunikacja/rozklady_jazdy/

2. Informacji, w jakim formacie cyfrowym oraz jakim kanałem/proto-
kołem komunikacji elektronicznej MPK S.A. przekazuje bazę danych 
z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej. Informacji, kto jest autorem 
rozwiązania pozwalającego na transformację bazy danych do postaci 
stron WWW prezentowanych pod adresem http://krakow.pl/komuni-
kacja/rozklady_jazdy/ oraz kto i kiedy poniósł koszty wytworzenia ta-
kiego rozwiązania i jaka była ich wysokość.

3. Kopii umów, porozumień, uzgodnień i innych dokumentów, na pod-
stawie których Urząd Miasta przekazuje bazę danych oraz otrzymuje 
usługę przetworzenia danych. Wysokości kosztów ponoszonych przez 
Urząd Miasta w związku ze świadczeniem takiej usługi lub – jeśli koszty 
te nie są wyróżnione – miesięcznej kwoty kosztów ponoszonych przez 
Urząd Miasta na rzecz CyFRONET AGH w związku z projektem, wdro-
żeniem i utrzymaniem serwisu www.krakow.pl w roku 2012. O te dane 
Pan Tomasz prosił z zastrzeżeniem, że zwraca się o nie, jeżeli przetwa-
rzanie bazy danych z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej odbywa 
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się w Akademickim Centrum Komputerowym CyFRONET AGH.

4. Gdyby przetwarzanie bazy danych z rozkładami jazdy komunikacji miej-
skiej było realizowane przez inny podmiot poza Urzędem Miasta, Pan 
Tomasz poprosił o informacje jak w pkt 3, lecz w odniesieniu do tego 
podmiotu.

5. Informacji, czy Urząd Miasta posiada autorskie prawa majątkowe do 
rozwiązania pozwalającego na przetwarzanie bazy danych z rozkładami 
jazdy komunikacji miejskiej. Informacji, czy Urząd Miasta jest w posia-
daniu kodu źródłowego takiego rozwiązania oraz czy ów kod źródłowy 
stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy.

Równocześnie Pan Tomasz złożył wniosek o ponowne wykorzystanie infor-
macji publicznej, który obejmował:

1. Udostępnienie bazy danych z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej 
przekazywanej przez MPK Kraków Urzędowi Miasta, z zastrzeżeniem, 
żeby była to wierna kopia pliku/plików przekazywanych przez MPK Kra-
ków wraz z informacjami/plikami dodatkowymi, które są niezbędne do 
odczytania, rozkodowania i przetworzenia informacji o kursowaniu po-
jazdów komunikacji miejskiej.

2. Udostępnienie kodu źródłowego rozwiązania pozwalającego na trans-
formację bazy danych do postaci stron WWW prezentowanych pod ad-
resem http://krakow.pl/komunikacja/rozklady_jazdy/

Zagadnienia do dyskusji po drugiej  
części studium

1. Dyskusja dotycząca tego, w jakim celu Pan Tomasz zadał poszczegól-
ne pytania we wniosku o informację publiczną. Analiza, jakie mogą 
być wnioski i wynikające z nich dalsze działania Pana Tomasza, w za-
leżności od odpowiedzi na poszczególne pytania; całość w kontekście 
zapisów ustawy. Punkt dotyczy wniosku o dostęp, nie o ponowne 
wykorzystanie.

2. Ocena roli prawa do dostępu do informacji publicznej w kontekście 
prawa do ponownego wykorzystywania.
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3. Od czego może zależeć możliwość realizacji wniosku o ponowne wyko-
rzystanie przez UM Krakowa w dwóch wskazanych zakresach?

Skargi

Ponieważ uzyskane od UM Krakowa odpowiedzi na złożone wnioski nie usa-
tysfakcjonowały Pana Tomasza, to w sierpniu 2012 roku złożył do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na bezczynność Prezydenta 
Miasta Krakowa.

Skarga na bezczynność w przedmiocie nieudostępnienia informacji publicz-
nych zgodnie z wnioskiem w określonym terminie odnosiła się do dwóch ele-
mentów z zakresu wniosku Pana Tomasza:

1. informacji publicznej wnioskowanej w punkcie drugim wniosku o udo-
stępnienie informacji publicznej, tj. informacji, w jakim formacie cyfro-
wym oraz jakim kanałem/protokołem komunikacji elektronicznej MPK 
S.A. przekazuje bazę danych z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej 
oraz kto jest autorem rozwiązania pozwalającego na transformację 
bazy danych do postaci stron WWW prezentowanych pod adresem 
http://krakow.pl/komunikacja/rozklady_jazdy/ oraz kto i kiedy poniósł 
koszty wytworzenia takiego rozwiązania i jaka była ich wysokość,

2. informacji publicznej wnioskowanej w punkcie piątym wniosku poprzez 
brak odpowiedzi odnośnie posiadania kodu źródłowego oraz posiada-
nia praw autorskich.

Dodatkowo, w odniesieniu do tego wniosku, Pan Tomasz zaskarżył także nie-
udostępnienie informacji publicznej wnioskowanej w punkcie trzecim jego 
wniosku – w odniesieniu do którego odmówiono mu udostępnienia umowy 
zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademickim Centrum Kompu-
terowym CyFRONET AGH.

W tej skardze Pan Tomasz wniósł o: 

 � zobowiązanie strony przeciwnej do dokonania czynności w zakresie 
wykonania wniosku z dnia 18 maja 2012 r.,
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 � przeprowadzenie dowodu z dokumentu – umowy zawartej pomię-
dzy Gminą Miejską Kraków a Akademickim Centrum Komputerowym  
CyFRONET AGH na okoliczność jakie to elementy umowy podlegają 
ograniczeniu w dostępie do informacji publicznej.

Odpowiedź UM Krakowa, po otrzymaniu której Pan Tomasz zdecydował się 
na wniesienie skargi wyglądała następująco.

Odnośnie pytań zawartych w punktach 1 i 2 wniosku:

Gmina Miejska Kraków nie zawierała umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Ko-
munikacyjnym S.A. w Krakowie.

Odnośnie pytań zawartych w punktach 3 i 4 wniosku:

Udostępnienie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Akademic-
kim Centrum Komputerowym CYRONET AGH nie jest możliwe ze względu na § 
8 tejże umowy, który brzmi: „Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy 
przedsiębiorcy oraz innych tajemnic prawem chronionych, w których posiada-
nie weszły w związku z realizacją niniejszej umowy”. Koszty ponoszone przez 
Gminę Miejską Kraków na rzecz CYFRONET AGH w związku z projektem, wdro-
żeniem i utrzymaniem serwisu www.krakow.pl w roku 2012 wynoszą: Umowa 
na budowę i wdrożenie Systemu Zarządzania Miejską Platformą Internetową 
(MPI) „Magiczny Kraków” – wartość umowy w 2012 roku : 1 222 074 zł.

Odnośnie pytań zawartych w punkcie 5 wniosku brzmi:

Kod źródłowy nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy. Są to po-
ufne dane i ich przekazanie podmiotom niezwiązanym z funkcjonowaniem stro-
ny może stanowić zagrożenia dla jej bezpiecznego funkcjonowania.

Z kolei druga skarga dotyczyła bezczynności w przedmiocie udostępnienia 
informacji publicznej do ponownego wykorzystania. UM Krakowa nie wyko-
nał bowiem wniosku, twierdząc, że żądana informacja nie stanowi informacji 
publicznej.

Jednocześnie Pan Tomasz wniósł o zobowiązanie strony przeciwnej do pod-
jęcia czynności zmierzających do wykonania wniosku o udostępnienie infor-
macji publicznej do ponownego wykorzystywania.
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Odpowiedź UM Krakowa na wniosek Pana Tomasza, której dotyczy ta skarga 
wyglądała następująco:

Gmina Miejska Kraków nie zawierała umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Ko-
munikacyjnym S.A. w Krakowie. 

Kod źródłowy nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy. Są to po-
ufne dane i ich przekazanie podmiotom niezwiązanym z funkcjonowaniem stro-
ny może stanowić zagrożenia dla jej bezpiecznego funkcjonowania.

Zagadnienia do dyskusji po trzeciej  
części studium

1. Dyskusja o tym, czy w odpowiedzi UM Krakowa na wniosek o dostęp do 
informacji publicznej Pana Tomasza faktycznie pojawiają się uchybie-
nia, jeżeli tak, to jakie (w tym omówienie wyłączeń zainicjowane analizą 
przypadku umowy z Cyfronetem AGH)?

2. Ocena odpowiedzi UM Krakowa na wniosek o udostępnienie informacji 
publicznej do ponownego wykorzystania (w tym ocena kompletności)?

3. Czy Pan Tomasz słusznie domaga się udostępnienia do ponownego 
wykorzystania bazy danych z rozkładami jazdy i kodów źródłowych roz-
wiązania pozwalającego na transformację wspomnianej bazy danych 
do postaci stron WWW? Czy obydwie żądane przez Pana Tomasza in-
formacje są faktycznie informacją publiczną?

Epilog

W listopadzie 2012 roku wydane zostały przez Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Krakowie wyroki w sprawach ze skarg Pana Tomasza.

W sprawie dotyczącej pierwszego wniosku Sąd uznał słuszność żądań Pana 
Tomasza i zobowiązał Prezydenta Miasta Krakowa do wydania w terminie 
14 dni aktu lub podjęcia czynności w sprawie dotyczącej wniosku złożonego 
przez skarżącego w zakresie punktów 2, 3 i 5 tego wniosku, tj. punktów za-
wierających pytania, na które Pan Tomasz nie uzyskał odpowiedzi lub otrzy-
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mał odmowę udostępnienia informacji.

Sąd wypowiedział się także w sprawie udostępnienia umowy zawartej pomię-
dzy Gminą Miejską Kraków a Akademickim Centrum Komputerowym CyRONET 
AGH. UM Krakowa dowodził, że udostępnienie tej umowy nie jest możliwe ze 
względu na jej zapisy. W ocenie Sądu, w przedłożonej do akt sądowych ksero-
kopii umowy zawartej między Gminą Miejską Kraków a Akademickim Centrum 
Komputerowym CyRONET AGH, brak jest klauzuli, która uniemożliwiałaby 
jej udostępnienie. Sąd dodatkowo podkreślił, że jeżeli zdaniem UM Krakowa 
z jakiś przyczyn ww. informacja publiczna nie może być udostępniona, to UM 
Krakowa powinien rozstrzygnąć sprawę poprzez wydanie decyzji odmawiają-
cej jej udostępnienia, czego nie uczynił, a zatem pozostawał w bezczynności.

Nagranie rozprawy dostępne jest pod wskazanym poniżej adresem:

http://antyweb.pl/jak-tomasz-zielinski-transportoid-walczy-z-urzedem-mia-
sta-krakow-o-dostep-do-informacji-publicznych-video/

Rysunek 3. Kadr z nagrania wideo rozprawy dotyczącej sprawy z pierwszego wnio-

sku Pana Tomasza w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

Źródło: http://antyweb.pl/jak-tomasz-zielinski-transportoid-walczy-z-urzedem-miasta-krakow-
o-dostep-do-informacji-publicznych-video

UM Krakowa wykonał wyrok Sądu i przesłał Panu Tomaszowi m. in. wnio-
skowaną bazę z rozkładami jazdy zwykłą pocztą na płycie CD. Dane zawar-
te na płycie w momencie odbioru przesyłki przez Pana Tomasza były już 
nieaktualne.
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W sprawie dotyczącej drugiego wniosku Sąd uznał tylko część żądań Pana 
Tomasza. Zobowiązał Prezydenta Miasta Krakowa do wydania w terminie 14 
dni aktu lub podjęcia czynności w sprawie dotyczącej wniosku Pana Tomasza 
w zakresie punktu 1, tj. dotyczącego bazy danych z rozkładami jazdy komuni-
kacji miejskiej przekazywanej przez MPK Kraków Urzędowi Miasta. Sąd odda-
lił skargę w sprawie dotyczącej wniosku Pana Tomasza w zakresie punktu 2, 
tj. dotyczącego kodu źródłowego rozwiązania pozwalającego na transforma-
cję bazy danych do postaci stron WWW prezentowanych pod adresem http://
krakow.pl/komunikacja/rozklady_jazdy/.

Sąd uznał, że kod źródłowy nie stanowi informacji publicznej, gdyż jest tyl-
ko technicznym elementem przetwarzania danych. Sąd nie znalazł w prawie 
podstawy do udostępnienia wraz z informacją publiczną oprogramowania 
służącego do dalszego przetwarzania danych bazowych.

W czerwcu 2014 roku projekt Transportoid został wystawiony na sprzedaż.

Nowy właściciel – firma Mobiem, przejął całkowicie prowadzenie Transpor-
toida, który w momencie przejęcia był już niezmiernie popularną aplikacją, 
ułatwiającą korzystanie z komunikacji miejskiej w aż 60 miastach Polski, na 
Androida i Windows Phone. Aplikacja zapewnia użytkownikom akutalne roz-
kłady jazdy, szybkie wyszukiwanie połączeń oraz oznaczanie pozycji użytkow-
nika i pozycji przystanków.

Rysunek 4. Fragment strony głównej http://transportoid.com wraz z logotypem 

aplikacji.

Źródło: http://transportoid.com



159

Anna Siemek-Filuś   I    GOSPODARCZY POTENCJAŁ PONOWNEGO 
WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Pan Tomasz wraz ze współpracownikami, z którymi rozwijał aplikację przez 
ostatnie lata, ma nadzieję, że nowe kierownictwo będzie dalej aktywnie roz-
wijało aplikację.

Nowi właściciele Transportoida na pytanie Jak rozwiązali państwo problem 
z dostępem do danych publicznych, np. od krakowskiego MPK? Odpowiadają, 
że posiłkują się innymi dostawcami, bo zależy im na tym, aby wszystkie roz-
kłady jazdy były aktualizowane na bieżąco.

Studium zostało opracowane przede wszystkim na bazie informacji i materiałów za-

wartych na stronie: http://transportoid.com.

Dane pozyskane zostały z ww. strony w lutym 2013 roku.

Dodatkowo wykorzystano:

 � nagranie dostępne na stronie: http://antyweb.pl

 � informacje ze strony: http://mamstartup.pl/wywiad/6586/kupilismy-aplika-
cje-rownie-dobra-jak-ta-ktora-ma-lider-rynku-nowi-wlasciciele-transportoida-
-zdradzaja-plany-na-przyszlosc

 � materiały dostępne na stronie: http://prawodoinformacji.pl

Anna Siemek-Filuś

Posiada 10 lat doświadczenia w zarzą-
dzaniu projektami z obszaru IT. Zdo-
była to doświadczenie pracując dla 
Stowarzyszenia "Miasta w Interne-
cie", które jest uważane za think tank 
posiadający silne zaplecze badawcze 
oraz umiejętności i możliwości wyko-
rzystania najlepszej europejskiej wie-
dzy na potrzeby polskiego sektora 
publicznego.

Zarządzała polskimi i europejskimi 
projektami z obszaru IT, włączając 
w to projekty badawczo-rozwojowe.

Koordynowała usługi doradcze z za- 
kresu IT między innymi dla Minister-
stwa Gospodarki przy realizacji pro-
jektu CEIDG oraz dla Centrum Projek-
tów Informatycznych Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji przy realiza-
cji projektów ePUAP2, OST112 oraz 
pl.ID.
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Sejmometr
dr Błażej Sajduk

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
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Sejmometr

Wstęp 

Pomysłodawcą i współtwórcą Sejmometru jest założyciel fundacji ePaństwo 
(ang. EP Fundation1) Daniel Macyszyn. Portal w 2011 roku był określany jako 
„jedn[en] z najbardziej zaawansowanych portali monitorujących pracę par-
lamentu na świecie”2. Nazwa portalu składa się z połączenia dwóch wyra-
zów, nazwy polskiego parlamentu („Sejm”) oraz z czasownika monitorować/
mierzyć („meter”). Sejmometr był początkowo portalem monitorującym wy-
łącznie prace Sejmu, „w praktyce wykorzystuj[ącym] idee ponownego wyko-
rzystania informacji publicznych”3. Przesłanką działania zespołu tworzącego 
Sejmometr są wnioski wynikające z artykułu 4 Konstytucji RP: „ust. 1. Wła-
dza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. ust. 2. Naród 

1 Górnicki J., EP Foundation na konferencji Activate London 2012, 27 VI 2012,  
http://epf.org.pl/pl/2012/06/27/ep-foundation-na-konferencji-activate-london-2012/

2 Nominowani 2011, http://www.info-star.pl/nominowani_2011.php
3 Eliza Kruczkowska (Sejmometr.pl, Warszawa): Dane publiczne – jakie tematy się 

w nich kryją, 17 X 2013, http://wyborcza.pl/10,82983,14799791,Eliza_Kruczkowska__
Sejmometr_pl__Warszawa___Dane_publiczne.html
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sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”. Twórcy Sej-
mometru postrzegają państwo przez pryzmat analogii z przedsiębiorstwem, 
w której rząd to zarząd, a naród to rada nadzorczą, która ma prawo zadawać 
pytania i uzyskiwać potrzebne informacje. Ponadto gwarantem realności 
kontroli przez radę nadzorczą/naród zarządu/rządu jest skutecznie wdrożo-
na zasada ponownego wykorzystania publicznych danych (ang. re-use), tylko 
to umożliwi sprawowanie władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej przez jej 
obywateli.

Początkowo inicjatywa zrodziła się, jako pomysł realizowany przez zapaleń-
ców, traktujących swoje działania „po godzinach pracy”, wyłącznie jako hob-
by4. Taki model posiadał oczywiste ograniczenia dla rozwoju projektu, stąd 
konieczne stało się poszukiwanie finansowania na jego działalności. Jakub 
Górnicki – członek zarządu fundacji ePaństwo – w jednym z wywiadów5 wska-
zuje źródło inspiracji przyświecające twórcom portalu. Jak podkreśla, sama 
idea była niezwykle prosta – dane, które udostępnia większość instytucji 
w Polsce ze względu m.in. na sposób ich sformatowania nie są przyjazne dla 
użytkownika, a fundacja postanowiła tą sytuację zmienić. Ponadto, jeśli moż-
na zaryzykować stwierdzenie, że generalne zasady przetwarzania danych są 
dwie: zrozumiałość i przystępność, to w chwili powstawania Sejmometru więk-
szość informacji udostępnianych przez organy publiczne nie spełniały tych 
warunków. W związku z czym stopień przydatności informacji publicznej dla 
zwykłego obywatela/wyborcy jest znikomy. Co więcej dane przedstawiane 
przez Sejmometr są pozbawione komentarza, przez co projekt chce uniknąć 
uwikłania się w bieżącą politykę. Wszystko po to, by rozmowę o polityce prze-
nieść na poziom konkretów. Sejmometr umożliwia obywatelom dostęp do 
wiedzy i danych, jest także narzędziem umożliwiającym analizę otrzymanych 
informacji (m.in. dzięki prezentowaniu ich za pomocą graficznych prezenta-
cji – wykresów i diagramów oraz dzięki możliwości porównywania danych ze 
sobą). Istotnym elementem w strategii całego projektu, było również stwo-
rzenie społeczności wokół tej inicjatywy, która będzie zainteresowana śledze-

4 Interview with Daniel Macyszyn, http://transparency.globalvoicesonline.org/project/
sejmometr, 22 listopad 2010.

5 Sejmometr to początek ePaństwa – rozmowa M. Budzicha z J. Górnickim, 
„Mediafun” nr 4 2011, s. 14–16, http://issuu.com/mediafun/docs/mediafun_
magazyn_nr_04_2011?e=1043506/3247540; https://www.box.net/shared/static/
my5jhyczpa7b094u6z2p.pdf.
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niem procesu prawodawczego w Polsce6. Z biegiem czasu Sejmometr z projek-
tu flagowego fundacji stał się częścią większego serwisu – mojepaństwo.pl.

Rysunek 1. Wygląd serwisu Sejmometr w 2012 roku, gdy funkcjonował jako samo-

dzielny portal.

Źródło: http://epsiplatform.eu/sites/default/files/t1.png

Rysunek 2. Sejmometr jako część portalu mojepanstwo.pl.

Źródło: https://mojepanstwo.pl/

6 Interview with Daniel Macyszyn, http://transparency.globalvoicesonline.org/project/
sejmometr, 22 listopad 2010.
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Finanse projektu

Projekt trafił nie tylko w „rynkową niszę”, ale również w przyjazny klimat, 
ponieważ w okolicach marca 2010 roku mySociety z Wielkiej Brytanii oraz 
Instytut Społeczeństwa Otwartego (ang. Open Society Institute) z Buda-
pesztu poszukiwały projektów monitorujących transparentność życia pu-
blicznego7. Z tego powodu 23. kwietnia 2010 powołano do życia fundację 
ePaństwo8, która miała obsługiwać grant. Celem statutowym fundacji jest 
„(…) wspomaganie rozwoju demokracji poprzez upowszechnianie praw 
obywatela w zakresie dostępu do informacji publicznej”9. W pierwszej poło-
wie 2010 roku fundacja ePaństwo otrzymała dotację z fundacji Batorego na 
rozbudowę i promocję projektu Sejmometr w wysokości 235 000 złotych10. 
Ponownie finansowanie dla projektu udało się pozyskać w roku 2011, tym 
razem w wysokości 200 000 złotych11. Po 2012 roku fundacja Batorego już 
nie wspierała finansowo portalu. Na początku 2012 roku fundacja ePań-
stwo otrzymała grant na rozwój od Omidyar network w wysokości 200 000 
USD12. Środki nie były jednak darowizną, ale instrumentem mającym pod-
nieść efektywność działania instytucji. Docelowo grantodawca stawiał za 
cel zmniejszanie własnego zaangażowania licząc na zainteresowanie pro-
jektem innych inwestorów13. Pieniądze miały służyć w szczególności: „pro-
mocji portalu Sejmometr.pl, promocji portalu ePaństwo.net oraz wprowa-

7 Sejmometr to początek ePaństwa – rozmowa M. Budzicha z J. Górnickim, 
„Mediafun” nr 4 2011, s. 14, http://issuu.com/mediafun/docs/mediafun_
magazyn_nr_04_2011?e=1043506/3247540; https://www.box.net/shared/static/
my5jhyczpa7b094u6z2p.pdf.

8 Par. 2 tekstu jednolitego Statutu Fundacji ePaństwo, http://epf.org.pl/pl/wp-content/
uploads/sites/2/2014/11/Tekst-jednolity-statutu-17102012.pdf.

9 Par. 5 tekstu jednolitego Statutu Fundacji ePaństwo, http://epf.org.pl/pl/wp-content/
uploads/sites/2/2014/11/Tekst-jednolity-statutu-17102012.pdf.

10 „Rozbudowa oraz wypromowanie portalu internetowego sejmometr.pl, informującego 
o pracach Sejmu i aktywności posłów w procesie legislacyjnym i umożliwiającego 
zainteresowanym śledzenie procesów legislacyjnych (144 833 zł ze środków OSI 
Information Program). 235 000 zł”. Sprawozdanie 2010, Warszawa 2011, s. 17, http://
www.batory.org.pl/upload/images/spr2010.pdf.

11 „Prowadzenie portalu sejmometr.pl gromadzącego informacje o pracach Sejmu 
i aktywności posłów w procesie legislacyjnym, rozbudowanie portalu o informacje 
o pracach legislacyjnych Senatu i Rady Ministrów oraz dodanie nowych funkcjonalności 
(100 000 zł ze środków OSF Information Program) 200 000zł”. Sprawozdanie 2011, 
Warszawa 2012, s. 17, http://www.batory.org.pl/upload/images/spr2011.pdf.

12 https://www.omidyar.com/investees/epa%C5%84stwo-foundation.
13 Marczak G., Fundusz twórcy ebay inwestuje 200 000 usd w fundacje epaństwo Jakuba 

Górnickiego i Daniela Macyszyna, 16 I 2012, http://antyweb.pl/fundusz-tworcy-
ebay-inwestuje-200-000-usd-w-fundacje-epanstwo-jakuba-gornickiego-i-daniela-
macyszyna/.
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dzeniem dwóch kluczowych funkcjonalności w roku 2012, opracowani[u] 
bezpłatnego systemu do informacji prawnej i udostępnienia ujednoliconych 
tekstów ustaw do końca 2013 roku”14. Niestety na stronie fundacji ePań-
stwo nie można odnaleźć sprawozdań finansowych i merytorycznych z jej 
funkcjonowania15.

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu zespół fundacji powiększył się 
o dwie osoby (analityka prawnego oraz informatyka). Portal „Antyweb” żar-
tobliwie zauważył, że skład fundacji ePaństwo z półtora osobowego powięk-
szył się do 3,5 osób16. W październiku 2013 roku fundację tworzyło 6 osób, 
w tym dwóch informatyków odpowiedzialnych tylko za Sejmometr17. W poło-
wie 2015 roku zespół tworzyło osiem osób18.

Strategia i model rozwojowy

Jak zaznaczają twórcy Sejmometru, rozwój portalu odbywa się dzięki wyko-
rzystaniu otwartego i darmowego oprogramowania oraz outsorcingu, gdzie 
to tylko opłacalne19. Na początku lutego 2011 roku istniały trzy obszary, 
w których Sejmometr wykorzystywał zewnętrzne usługi. Po pierwsze, auto-
matycznie przesyłano wszystkie dokumenty pdf na serwery Scribd, dzięki cze-
mu użytkownicy mogli przeglądać je nieodpłatnie. Po drugie, twórcy portalu 
zrezygnowali z tworzenia własnego narzędzia do dodawania komentarzy, 
w zamian skorzystali z Disqus.com (opłata 20 USD miesięcznie). Po trzecie, 
wyszukiwarką obsługującą stronę jest Google Site Search (opłata 100 USD 
miesięcznie). Sam portal funkcjonuje na podstawowej usłudze hostingowej. 
Sejmometr przetwarza duże ilości danych publicznych zapisanych w Przeno-
śnym Formacie Dokumentu (ang. Portable Document Format, PDF), wykorzy-
stuje w tym celu konwerter o otwartym kodzie pdf2xml20. Ponadto całe opro-

14 Fundacja ePaństwo otrzymała grant od Omidyar Network, 18 I 2012, http://epf.org.pl/
pl/2012/01/18/fundacje-epanstwo-otrzymala-grant-od-omidyar-network/.

15 Por. http://epf.org.pl/pl/o-nas/#sprawozdania.
16 Marczak G., Fundusz twórcy...op. cit.
17 Sejmometr to początek ePaństwa – rozmowa M. Budzicha z J. Górnickim, 

„Mediafun” nr 4 2011, s. 15, http://issuu.com/mediafun/docs/mediafun_
magazyn_nr_04_2011?e=1043506/3247540; https://www.box.net/shared/static/
my5jhyczpa7b094u6z2p.pdf.

18 Zespół, http://epf.org.pl/pl/zespol/.
19 Trochę ekonomii, 28 II 2011, http://epf.org.pl/pl/2011/02/28/troche-ekonomii/.
20 Przystałby się konwerter plików pdf, 1 IX 2012, http://epf.org.pl/pl/2012/09/01/

przydalby-sie-konwerter-plikow-pdf/.
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gramowanie wykorzystywane na portalu Sejmometr było oprogramowaniem 
pochodzącym z portalu GitHub21.

Idea portalu

Jak już wspomniano ideą portalu było ułatwienie obywatelom nie tylko do-
stępu do informacji, ale również wsparcie ich w procesie rozumienia proce-
sów, które mają miejsce w państwie. Poniżej znajdują się przykłady pozytyw-
ne ponownego wykorzystania informacji publicznej przez Sejmometr.

Rysunek 3. Zrzut z ekranu oficjalnego serwisu Sejmu RP ilustrujący porządek obrad 

Sejmu w dniach 10–12 czerwca 2015 roku.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PorzadekObrad.
xsp?documentId=73426EAE257B037AC1257D430037500F

21 Eliza Kruczkowska (Sejmometr.pl, Warszawa): Dane publiczne – jakie tematy się w nich 
kryją, 17 X 2013, http://wyborcza.pl/10,82983,14799791,Eliza_Kruczkowska__
Sejmometr_pl__Warszawa___Dane_publiczne.html
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Rysunek 4. Zrzut z ekranu z zakładki posiedzenia serwisu Sejmometr ilustrującego 

to samo posiedzenie Sejmu RP.

Źródło: https://mojepanstwo.pl/dane/instytucje/3214,sejm-rzeczypospolitej-polskiej/
posiedzenia/98/view

Informacje prezentowane przez Kancelarię Sejmu RP wydaję się być nie tylko 
mniej przejrzyste, ale również ich struktura jest kilkupoziomowa (przez co 
wymaga kilku kliknięć, zanim np. dotrze się do informacji dotyczącej wyni-
ku głosowania), podczas, gdy sposób zaprezentowania danych w Sejmome-
trze jest przyjazny dla użytkownika, a najważniejsze informacje znajdują się 
na pierwszym poziomie (np. wynik głosowania nad daną ustawą oraz to czy 
została przyjęta – wystarczy najechać kursorem na wykres kołowy by poznać 
dokładną liczbę oddanych głosów).

Kolejnym przykładem dobrze ilustrującym potencjał wynikający z możliwości 
ponownego wykorzystania publicznych danych i samego serwisu Sejmometr 
(i całego portalu mojepaństwo.pl) jest sposób reakcji Sejmometru na głośną 
w Polsce sprawę z końca 2014 roku wyjazdów posłów Sejmu RP na delega-
cje i pobierane przez nich diety w tzw. „aferze Madryckiej”. W skrócie cho-
dziło o to, że posłowie deklarowali iż będą przemieszczać się samochodami 
(również za granicę), a w rzeczywistości często korzystali z usług tanich linii 
lotniczych, dzięki czemu ponosili koszty dużo niższe, niż deklarowali w Kan-
celarii Sejmu. „Zaoszczędzone” w ten sposób publiczne pieniądze trafiały do 
kieszeni posłów.
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Informacja w tej sprawie udzielona przez Kancelarię Sejmu przyjęła formę od-
powiedzi na w sumie 24 pytania i siedem załączników w formacie pdf, zawie-
rających informacje na temat wyjazdów trzech posłów, będących wątpliwymi 
bohaterami afery oraz cztery pliki zawierające informacje ogólne dotyczące 
wyjazdów wszystkich posłów22. Sposób w jaki dane zostały zebrane i zapre-
zentowane opinii publicznej przez instytucję państwową oraz zestawienie ich 
ze sposobem prezentacji i przystępności dla obywateli przez zespół Sejmo-
metru jest silnym argumentem na rzecz udostępniania informacji publicznej.

Rysunek 5. Pierwsza z 64 stron dokumentu przedstawionego przez Kancelarię Sej-

mu RP pt. „Wyjazdy posłów VII kadencji”.

W Y J A Z D Y   P O S Ł Ó W VII kadencja 

Lp. Okres 
wyjazdu 

Państwo -  
miasto Cel wyjazdu* Nazwa i skład delegacji** Nr 

wniosku
Koszty 

transportu
Koszty

diet 
Koszty
hoteli Dojazdy Ubezpie-

czenie 

Wydatko
-wany 

fundusz 

Różnice
kursowe 

Nierozlicz. 
zaliczki 

Łączny 
koszt 

wyjazdu 

1. 13-16.11.2011 USA 
Waszyngton 

VIII Zgromadzenie Ogólne 
Międzynarodowej Koalicji 
Parlamentarzystów ds. Uchodźców 
Północnokoreańskich oraz Praw 
Człowieka 

pos. Ryszard Kalisz (SLD) 4/11 17 479,97 568,22 0,00 0,00 0,00 0,00 16,56 0,00 18 031,63

2. 15.11.2011 FRANCJA 
Paryż

ZPRE  Komisja ds. Politycznych pos. Tadeusz Iwiński (SLD) 1/11 2 216,67 349,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 565,79

3. 19-20.11.2011 LITWA 
Ejszyszki 

Obchody 45-lecia szkoły muzycznej w 
Ejszyszkach 

pos. Jerzy Szmit (PiS) 11/11 935,26 98,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 033,57

4. 22-26.11.2011 MAROKO 
Rabat 

ZPRE  Obserwacja wyborów 
parlamentarnych 

pos. Jan Kaźmierczak (PO) 8/11 4 155,86 1 051,30 2 699,00 0,00 0,00 0,00 -1,27 0,00 7 907,43

5. 23-25.11.2011 WIELKA 
BRYTANIA
Londyn 

Seminarium "Zapobieganie handlowi 
ludźmi" 

pos. Ryszard Kalisz (SLD) 7/11 0,00 321,35 751,22 0,00 0,00 0,00 7,17 0,00 1 065,40

6. 27-29.11.2011 FRANCJA 
Paryż

ZPRE  Komisja Środowiska 
Naturalnego, Rolnictwa i Spraw 
Terytorialnych 

pos. Zbigniew Girzyński (PiS) 10/11 2 600,00 598,42 648,12 0,00 0,00 0,00 -1,83 0,00 3 848,37
pos. Stanisław Huskowski (PO)  2 600,00 598,42 1 072,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,17

7. 29.11.2011 FRANCJA 
Paryż

ZPRE  Komisja ds. Migracji, 
Uchodźców i Populacji 

pos. Tadeusz Iwiński (SLD) 12/11 3 007,32 357,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 364,62

8. 30.11-
5.12.2011 

ROSJA 
Moskwa, 
Irkuck, 
Władywosto
k 

ZP OBWE  Obserwacja wyborów 
parlamentarnych 

pos. Barbara Bartuś (PiS) 9/11 12 321,58 984,37 2 038,90 0,00 0,00 536,38 36,63 0,00 15 844,60
pos. Mariusz Grad (PO)  12 321,58 984,37 2 038,90 0,00 0,00 536,38 -8,62 0,00 15 889,85

9. 30.11-
6.12.2011 

ROSJA 
Moskwa, 
Jekaterynbur
g 

ZPRE  Obserwacja wyborów 
parlamentarnych 

pos. Tadeusz Iwiński (SLD) 13/11 7 132,93 1 518,96 4 366,82 0,00 0,00 0,00 -0,18 0,00 13 018,89

10. 4-7.12.2011 USA 
Waszyngton 

ZP NATO  11. Doroczne 
Transatlantyckie Forum 

pos. Marek Opioła (PiS) 16/11 14 386,83 822,37 1 611,94 0,00 0,00 404,15 2,16 0,00 17 223,13

11. 5-6.12.2011 BELGIA 
Bruksela 

Wspólne Spotkanie Parlamentarne 
Sejmu RP, Senatu RP i Parlamentu 
Europejskiego w ramach 
parlamentarnego wymiaru polskiej 
Prezydencji 

pos. Andrzej Czerwiński (PO) 17/11 0,00 315,80 953,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,20
pos. Andrzej Gałażewski (PO)  0,00 315,80 953,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,20
pos. Ewa Kopacz (PO)  0,00 315,80 953,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,20
pos. Beata Mazurek (PiS)  0,00 315,80 953,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,20
pos. Krzysztof Michałkiewicz (PiS)  0,00 315,80 953,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,20
pos. Arkadiusz Mularczyk (SP)  0,00 315,80 953,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,20
pos. Agnieszka Pomaska (PO)  0,00 315,80 953,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,20
pos. Henryk Smolarz (PSL)  0,00 315,80 953,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,20
pos. Tadeusz Tomaszewski (SLD)  0,00 315,80 953,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,20
pos. Maciej Wydrzyński (TR)  0,00 315,80 953,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 269,20

12. 5-7.12.2011 FRANCJA 
Paryż

ZPRE  Komisja Kultury, Nauki i 
Edukacji 

pos. Jan Kaźmierczak (PO) 14/11 3 349,89 965,45 1 089,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 405,06

13. 8-10.12.2011 FRANCJA 
Paryż

ZPRE  Komisja ds. Gospodarki i 
Rozwoju 

pos. Mirosława Nykiel (PO) 18/11 2 704,24 828,07 1 077,59 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 4 609,89

Źródło: http://orka.sejm.gov.pl/media.nsf/files/ASEA-9QUKX7/%24File/Wyjazdy%20
zagraniczne%20pos%C5%82%C3%B3w%20VII%20kadencja.pdf

22 http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.
xsp?documentId=9863B4EE283C6481C1257D8E004F49D2
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Rysunek 6. Zakładka „Wyjazdy posłów” wykorzystująca dane udostępnione przez 

Kancelarię Sejmu.

Źródło: https://mojepanstwo.pl/wyjazdy_poslow

Innym przykładem reakcji Sejmometru na bieżące wydarzenia polityczne, było 
np. po zapowiedzianej we wrześniu 2010 roku przez premiera Donalda Tu-
ska „Jesiennej ofensywie legislacyjnej” uzupełnienie portalu o odpowiednią 
funkcjonalność monitorującą ilość zgłaszanych przez rząd ustaw23. Aktualnie 
zakładka ta nie jest już dostępna.

23 W poszukiwaniu ofensywy, 15 XI 2010, 
 http://epf.org.pl/pl/2010/11/15/w-poszukiwaniu-ofensywy/.
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Zasada re-use

Możliwość ponownego wykorzystania publicznych informacji jest fundamen-
tem działania organizacji i fundacji typu ePaństwo. Korzystają one z prawa do 
dostępu do informacji publicznej, gwarantowanego m.in. ustawą o dostępie 
od informacji publicznej24. Znowelizowaną w 2013 roku Dyrektywą 2003/98/
WE Parlamentu Europejskiego Kraje Unii Europejskiej zostały zobowiązane 
do podjęcia prac nad sposobem udostępniania w jak najszerszym zakresie in-
formacji sektora publicznego25. Gdyby nie możliwość proaktywnego dostępu 
(bez konieczności przeprowadzania procedury wnioskowej) do tych danych 
niemożliwe byłoby stworzenie np. serwisu i aplikacji na urządzenia mobilne 
jakdojade.pl26. Doświadczenia twórców Sejmometru zdają się potwierdzać, iż 
głównym problemem jest nie tylko dostępność do tych danych, ale również 
sposób i format, w którym są udostępniane27. Rozporządzenie Rady Mini-
strów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z dnia 16 maja 2012 roku 
definiując minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych umożli-
wiło wykorzystywanie formatu pdf. Do takiego pliku wkleić można wszystko, 
jednak odzyskanie z niego danych, które będą nadawały się do dalszej ob-
róbki jest bardzo trudne. Przykład wykorzystania tego formatu stanowią np. 
oświadczenia majątkowe parlamentarzystów i rejestry korzyści, które co roku 
każda posłanka i poseł wypełniają odręcznie. Tak wypełnione formularze są 
następnie skanowane i publikowane w sejmowym serwisie. Udostępniona in-
formacja nie tylko, że może dyskryminować osoby niewidome (które nie są 
w stanie odsłuchać tekstu zapisanego jako bitmapa)28 to wymaga dodatko-
wych nakładów potrzebnych na przełożenie jej na bazę danych – konieczne 
jest ręczne przepisanie całego dokumentu.

24 Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępnie do informacji publicznej, Dz.U. 2001 Nr 112 
poz 1198, http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20011121198&type=3.

25 Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r.  
w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego 
uwzgledniająca nowelizacje z 2013 roku jest dostępna pod adresem: http://eur-lex.
europa.eu/lexUriServ/lexUriServ.do?uri=CONSlEG:2003l0098:20130717:Pl:PDF.

26 Aplikacja agregująca informacje z rozkładów jazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego, ułatwiająca użytkownikowi punktualne przemieszczanie się 
w mieście za pomocą masowych środków transportu.  
Zob. np. http://krakow.jakdojade.pl/?locale=pl.

27 Zob. Madejski K., Reuse: Dane publiczne, a rewolucja cyfrowa, 24 XII 2014,  
http://epf.org.pl/pl/2014/12/24/reuse/.

28 Rozmowa Artura Karasińskiego z Piotrem Waglowskim, 24 XII 2012,  
http://blog.kurasinski.com/2012/12/piotr-vagla-waglowski-fundacja-epanstwo-
wszystko-mogloby-przebiegac-znacznie-sprawniej-gdyby-systemy-administracji-
publicznej-udostepnialy-zainteresowanym-api-do-swoich-zasobow/.
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Rozwój portalu

Sejmometr agreguje dane z Sejmu od 8 listopada 2011 roku29. W tym samym 
roku Sejmometr odnotowywał ponad 50 000 unikalnych użytkowników, 
a w związku z nadchodzącymi wyborami 2011 roku twórcy serwisu prze-
widywali jeszcze szybszy wzrost30. W październiku 2013 roku unikalnych 
użytkowników było już 100 000, którzy spędzali ponad 3 minuty na stronie, 
pochodzili z 91 krajów i 1414 miast31, cały serwis ePaństwo.pl gromadził bli-
sko 40 różnych zbiorów danych32. Według statystyk alexa.com w czerwcu 
2015 roku Sejmometr odwiedzało około 147 00 użytkowników33. Na począt-
ku 2013 roku Sejmometr agregował i umożliwiał korzystanie z ponad 5 TB 
publicznych danych34. Należy też zauważyć, że profil Sejmometru na Face-
booku do czerwca 2014 roku zdołał zgromadzić jedynie kilkadziesiąt osób. 
Warto zaznaczyć, że fundacja ePaństwo szukała również wsparcia w natu-
ralnym miejscu, czyli wśród osób sympatyzujących z inicjatywą Sejmometru 
m.in. apelując o zaangażowanie programistów i prawników w prace nad 
portalem35.

Sejmometr został powołany do życia w 2008 roku, pierwsza wersja portalu 
ukazała się w drugiej połowie 2009 roku. Na rozwój projektu nie trzeba było 
długo czekać, po znalezieniu finansowania na dalszy rozwój, portal był od 
lipca do września 2010 roku tworzony na nowo. Poniżej znajduje się wykaz 
najważniejszych wydarzeń z życia Sejmometru.

29 Górnicki J., Jak znaleźć informacje o posiedzeniach Sejmu?, 9 IX 2014,  
http://epf.org.pl/pl/2014/11/09/jak-znalezc-informacje-o-posiedzeniach-sejmu/.

30 Sejmometr to początek ePaństwa – rozmowa M. Budzicha z J. Górnickim, 
„Mediafun” nr 4 2011, s. 15, http://issuu.com/mediafun/docs/mediafun_
magazyn_nr_04_2011?e=1043506/3247540; https://www.box.net/shared/static/
my5jhyczpa7b094u6z2p.pdf.

31 Prezentacja wygłoszona podczas Digital Journalism Days 2013 przez  
Elizę Kruczkowską, https://prezi.com/l1qroxe6bxqy/sejmometrpl/.

32 Dlaczego musimy kodować dla Polski, 25 IX 2013,  
http://epf.org.pl/pl/2013/09/25/dlaczego-musimy-kodowac-dla-polski/.

33 Zob.: http://www.alexa.com/siteinfo/https%3A%2F%2Fmojepanstwo.
pl%2Fsejmometr%23.

34 G. Marczak, Czas, żeby developerzy zmienili Polskę – można już w ten weekend 
w Krakowie, 22 X 2013, http://antyweb.pl/czas-zeby-developerzy-zmienili-polske-
mozna-juz-w-ten-weekend-w-krakowie/.

35 Myślimy, jak otworzyć się na współpracę, 31 VIII 2012, http://epf.org.pl/
pl/2012/08/31/812/.
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 � Dokładnie o godzinie 12:00 1. października 2010 roku Sejmometr roz-
począł funkcjonowanie w odświeżonej formule36. Możliwe stało się 
śledzenie toczących się w Sejmie debat nad przyjmowanymi ustawami, 
użytkownicy zyskali dostęp do stenogramów/transkrypcji posiedzeń 
dzięki czemu możliwe jest śledzenie każdego stadium debaty nad daną 
ustawą37. Serwis dawał ponadto możliwość filtrowania tworzonych ak-
tów prawnych (projektów ustaw, uchwał, rezolucji, innych) pod kątem 
autora, kategorii oraz statusu.

 � Od lutego 2011 roku możliwe stało się przeglądanie materiałów z po-
siedzeń sejmowych38.

 � Od 7. marca 2011 roku Sejmometr zyskał nową, wzorowana na serwi-
sach społeczniościowych, funkcjonalność – profil posła, która składa 
się z wyszukiwarki według nazwiska (po wpisaniu dwóch liter podpo-
wiada wybór) lub województwa z którego startowali do Sejmu39.

 � Od 18. marca 2011 roku możliwe jest subskrybowanie kanału RSS mo-
nitorującego prace Sejmu40. Dzięki temu użytkownicy zyskali możliwość 
obserwowania prac poszczególnych posłów (możliwość zaprenumerowa-
nia informacji o pracach każdego z posłów przez RSS)41. Ponadto również 
prace Sejmu (m.in. nowe ustawy, uchwały, sprawozdania, powołania i od-
wołania urzędników państwowych) można śledzić za pomocą kanału RSS.

 � 4. kwietnia 2011 roku pojawiła się nowa funkcjonalność, która umożli-
wiła śledzenie prac posła, którego użytkownik mógł wyszukać za pomo-
cą kodu pocztowego42. Dzięki temu każdy zainteresowany znający swój 

36 Sejmometr to początek ePaństwa – rozmowa M. Budzicha z J. Górnickim, 
„Mediafun” nr 4 2011, s. 14–15, http://issuu.com/mediafun/docs/mediafun_
magazyn_nr_04_2011?e=1043506/3247540; https://www.box.net/shared/static/
my5jhyczpa7b094u6z2p.pdf.

37 Debaty sejmowe na wyciągnięcie ręki, 29 X 2010, http://epf.org.pl/pl/2010/10/29/
debaty-sejmowe-na-wyciagniecie-reki/.

38 Sejmometr powie Ci, co działo się na ostatnim posiedzeniu Sejmu, 17 II 2011,  
http://epf.org.pl/pl/2011/02/17/sejmometr-powie-ci-co-dzialo-sie-na-ostatnim-
posiedzeniu-sejmu/.

39 Profile posłów, 7 III 2011, http://epf.org.pl/pl/2011/03/07/profile-poslow/.
40 Prace Sejmu przez kanały RSS, 18 III 2011, http://epf.org.pl/pl/2011/03/18/prace-sejmu-

przez-kanaly-rss/.
41 Sprawdź na Sejmometrze, jak pracuje Twój poseł, 23 III 2011, http://epf.org.pl/

pl/2011/03/23/sprawdz-na-sejmometrze-jak-pracuje-twoj-posel/.
42 Znajdź swojego posła przez kod pocztowy, 4 IV 2011, http://epf.org.pl/pl/2011/04/04/

znajdz-swojego-posla-przez-kod-pocztowy/.
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kod pocztowy, może sprawdzić jacy posłowie i senator reprezentują 
jego okręg i przekonać się nad czym pracują w Sejmie43. Dodanie tej 
funkcjonalności było dużym wyzwaniem informatycznym, jak opisywał 
je Daniel Macyszyn: „Aby udostępnić wyszukiwanie posłów przez poda-
nie kodu pocztowego, Sejmometr połączył dane z trzech źródeł – ‘Spisu 
Pocztowych Numerów Adresowych’ Poczty Polskiej. Z oficjalnych stron 
Państwowej Komisji Wyborczej powstała baza powiązań powiatów do 
okręgów wyborczych. A na końcu oficjalna strona Sejmu posłużyła do 
powiązania posłów z okręgami wyborczymi”44. Stworzenie tej funkcjo-
nalności stało się możliwe dzięki przetworzeniu na prośbę twórców 
Sejmometru przez Pocztę Polską pliku „Spisu Pocztowych Numerów” 
z formatu pdf na plik txt oraz Excel45.

 � 18. marca 2012 roku Sejmometr został wyróżniony w kategorii „Parlia-
mentary Data” podczas konferencji European Public Sector Informa-
tion Platform Conference 2012 wyróżnieniem ePSI Trailblazer – „czyli 
wyznaczający europejskie szlaki w sferze re-use”46.

 � Na początku 2013 roku Sejmometr umożliwiał korzystanie z ponad 5 TB 
publicznych danych, w tym:

 � dokładne dane o pracach legislacyjnych,

 � akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim 
od 1918 r.,

 � wersje ujednolicone aktów prawnych oraz powiązania między nimi,

 � orzeczenia sądowe,

43 Warto przytoczyć w tym miejscu uwagę jednego z twórców portalu: „choć w Polsce 
nie ma okręgów jednomandatowych w wyborach do Sejmu, to jednak posłowie 
są wybierani głosami obywateli w okręgach wyborczych. Zdajemy sobie sprawę, 
że tylko nieliczne osoby interesują się pracą posłów, wybranych w ich okręgach 
wyborczych, dlatego wprowadziliśmy prostą wyszukiwarkę posłów bazującą na kodach 
pocztowych.” Wpisz kod pocztowy i zobacz kto jest Twoim posłem!, 5 IV 2011,  
http://epf.org.pl/pl/2011/04/05/wpisz-kod-pocztowy-i-zobacz-kto-jest-twoim-poslem/.

44 Nowa funkcjonalność serwisu Sejmometr. „ Wpisz kod pocztowy i zobacz kto jest Twoim 
posłem!”, 7 IV 2011, http://wpolityce.pl/polityka/112031-nowa-funkcjonalnosc-
serwisu-sejmometr-wpisz-kod-pocztowy-i-zobacz-kto-jest-twoim-poslem.

45 Prace Sejmu przez kanały RSS, 18 III 2011, http://epf.org.pl/pl/2011/03/18/prace-sejmu-
przez-kanaly-rss/.

46 http://epf.org.pl/pl/2012/03/18/fundacja-epa%C5%84stwo-laureatem-
wyr%C3%B3%C5%BCnienia-epsi-trailblazer-2012/.
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 � dane teleadresowe instytucji państwowych w tym jednostek samo-
rządu terytorialnego,

 � dane geodezyjne granic gmin, powiatów, województw i okręgów 
wyborczych,

 � wyniki wyborów samorządowych oraz parlamentarnych,

 � wskaźniki ekonomiczne i socjalne (Bank Danych Lokalnych oraz 
inne bazy Głównego Urzędu Statystycznego)47.

 � Koniec 2013 roku to również kolejne usprawnienia na portalu, do tego 
udostępniono API do 15 TB danych znajdujących się w bazie danych48.

 � Od lutego 2013 roku dostępne stały się dwa interaktywne zestawienia 
nieobecności w trakcie głosowań sejmowych oraz „bunty”49. Bunt to sy-
tuacja, w której poseł głosuje przeciwnie niż większość jego klubowych 
koleżanek i kolegów.

 � 12 czerwca 2014 na profilu Facebook Sejmometru pojawiła się informa-
cja, że od tej pory serwisem wiodącym będzie mojepaństwo.pl, a Sej-
mometr staje się jego częścią.

Funkcjonalności

Serwis Sejmometr od swoich początków dynamicznie się rozwijał, twór-
cy stopniowo uzupełniali go o nowe funkcjonalności. Istotnym elementem 
dla szybkiego wzrostu było automatyzowanie przez Sejmometr procesu 
agregacji danych. Wykorzystuje się w nim „(…) oprogramowanie monitoru-
jące oficjalne strony internetowe instytucji państwowych. Nowe dane po-
jawiające się na tych stronach są automatycznie pobierane, przetwarzane 
i umieszczane w bazie danych. W tej chwili nowe dane są dostępne na porta-

47 Macyszyn D., Dane publiczne + narzędzia = ?, 3 I 2013, http://epf.org.pl/pl/2013/01/03/
dane-publiczne-narzedzia/.

48 Marczak G., Czas, żeby developerzy zmienili Polskę – można już w ten weekend 
w Krakowie, 22 X 2013, http://antyweb.pl/czas-zeby-developerzy-zmienili-polske-
mozna-juz-w-ten-weekend-w-krakowie/.

49 Przygotowujemy analizy aktywności posłów, 11 II 2013, http://epf.org.pl/
pl/2013/02/11/przygotowujemy-analizy-aktywnosci-poslow/.
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lu średnio godzinę po ich opublikowaniu na odpowiedniej stronie instytucji 
państwowej”50.

Aktualnie (stan na czerwiec 2015 roku) serwis Sejmometr będąc częścią por-
talu mojepaństwo.pl umożliwiał z poziomu menu głównego zapoznanie się 
z profilem każdego posła (zakładka Posłowie), przebiegiem Posiedzeń oraz 
z dodatkowymi zasobami obejmującymi aktywność poselską (w zakładce 
Więcej). Na tym poziomie menu można uzyskać również podstawowe infor-
macje na temat statystyki Sejmu (wielkości poszczególnych klubów i kół, pro-
fil zawodowy parlamentarzystów oraz płeć).

Rysunek 7. Zrzut ekranu głównego Sejmometru, poniżej widać zakładki główne: 

Posłowie, Posiedzenia oraz więcej – rozwijane menu z dodatkowymi funkcjonalno-

ściami serwisu dostępnymi w czerwcu 2015 roku.

Źródło: https://mojepanstwo.pl/sejmometr#

Po wybraniu, przez bezpośrednie kliknięcie w zdjęcie/imię i nazwisko danego 
posła lub korzystając z wyszukiwarki, użytkownik jest przenoszony do zindy-
widualizowanego profilu, gdzie zagregowane zostały informacje dotyczące 
każdego z posłów (przynależność polityczna, zawód, data urodzenia oraz 
miejsce urodzenia) oraz ich aktywności (zachowanie w poszczególnych gło-
sowaniach, wraz z informacją czego dotyczyły).

50 Maj M., Sejmometr: wygodne śledzenie posłów. Rząd Ci tego nie da!, 24 III 2011, http://
di.com.pl/sejmometr-wygodne-sledzenie-poslow-rzad-ci-tego-nie-da-36829.
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Rysunek 8. Zrzut ekranu profilu jednego z posłów.

Źródło: https://mojepanstwo.pl/dane/poslowie/106,godson-john-abraham

W ramach profilu posła w osobnej zakładce znajdują się zebrane informa-
cje dotyczące Wydatków każdego z posłów oraz Wyjazdów zagranicznych, 
w czerwcu 2015 roku Sejsmometr agregował dane za 2012 i 2013 roku.

Rysunek 9. Zrzut ekranu profilu jednego z posłów po wybraniu zakładki Wydatki.

Źródło: https://mojepanstwo.pl/dane/poslowie/106,godson-john-abraham/wydatki
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Rysunek 10. Zrzut ekranu pokazujący zawartość zakładki Wyjazdy zagraniczne.

Źródło: https://mojepanstwo.pl/dane/poslowie/106,godson-john-abraham/wyjazdy

W menu głównym Sejmometru, po kliknięciu w zakładkę Posiedzenie użyt-
kownik jest przenoszony do osobnego serwisu poświęconego pracy Sejmu 
RP. W tym miejscu serwisu można uzyskać dostęp do wykazu wszystkich po-
siedzeń agregowanych od 8. listopada 2011 roku. Warto zauważyć, iż użyt-
kownik, który zaloguje się do serwisu zyskuje możliwość za pomocą kanału 
RSS subskrypcji informacji na temat interesującego obszaru funkcjonowania 
Sejmu (możliwe jest monitorowanie pojawiających się aktów prawnych, za-
mówień publicznych, rozstrzygnięć zamówień, otrzymanych interpelacji oraz 
odpowiedzi na interpelacje). Z tego poziomu serwisu można również poznać 
każdy z punktów posiedzenia Sejmu, poznać wynik głosowania (możliwe jest 
poznanie nazwisk posłów głosujących odmiennie od własnej partii), a po klik-
nięciu w nazwę ustawy użytkownik zostaje przeniesiony do historii legisla-
cyjnej danego aktu, gdzie widoczna jest droga poprzez prace w Komisjach 
i czytaniach w Sejmie. Ponadto można poznać Akty prawne, nad którymi obra-
dowała izba niższa Parlamentu. Wykaz Zamówień publicznych realizowanych 
przez Sejm znajduje się w osobnej zakładce.
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Rysunek 11. Zrzut ekranu po wybraniu zakładki Posiedzenia ze strony głównej 

Sejmometru.

Źródło: https://mojepanstwo.pl/dane/instytucje/3214,sejm/posiedzenia/100

Rysunek 12. Zrzut ekranu głównego Sejmometru, poniżej widać zakładki Posłowie, 

Posiedzenia oraz w rozwijane menu z dodatkowymi funkcjonalności serwisu dostęp-

nymi w czerwcu 2015 roku.

Źródło: https://mojepanstwo.pl/sejmometr#
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Wracając do głównego menu Sejmometru klikając w rozwijane menu Więcej, 
użytkownik zyskuje możliwość dalszej eksploracji danych zgromadzonych 
w serwisie, w tym: do przebiegu i transkrypcji Debat, Dezyderaty komisji, Dru-
ków, wyników poszczególnych Głosowań, składanych przez posłów Interpe-
lacji, składu Klubów, Komunikatów Kancelarii Sejmu, wszystkich Punktów po-
rządku dziennego, treści Wystąpień posłów, Opinii komisji sejmowych, Uchwały 
komisji oraz Oświadczeń majątkowych, Rejestru korzyści i wykazu Współpra-
cowników każdego posła.

Zainteresowanie mediów i popularyzowanie 
portalu

Pomimo deklarowanego przez twórców serwisu zainteresowania treściami 
gromadzonymi przez Sejmometr, konieczne było zainteresowanie samym 
serwisem dziennikarzy tradycyjnych mediów oraz zaangażowanych członków 
blogerów. Chcąc zrealizować cele statutowe fundacji, niezbędne było popu-
laryzowanie wyników prac serwisu. Jakub Górnicki, sprowadził tę sytuację do 
prostego równania arytmetycznego: „Otwarte Dane + lokalne Dziennikar-
stwo/Blogowanie = Zaangażowanie Obywatelskie”51.

Przykładem wykorzystania danych przetworzonych przez Sejmometr stano-
wi na przykład artykuł opublikowany w serwisie „Gazety Wyborczej” zatytu-
łowany Śmiech na Sali (sejmowej)52. Autor, wykorzystał informacje zebrane 
przez Sejmometr, by za pomocą przygotowanej przez siebie infografiki zilu-
strować, którzy z posłów, byli najczęściej oklaskiwani oraz podczas których 
wystąpień sala sejmowa najczęściej reagowała wesołością. W tym kontek-
ście należy zauważyć, że w mediach materiały bazujące na danych opraco-
wywanych przez Sejmometr pojawiały stosunkowo rzadko. Trudno odnaleźć 
w internecie przykłady materiałów prasowych, które nie ograniczałyby się 
wyłącznie do cytowania statystyk pochodzących z portalu53. Zazwyczaj infor-
macje z Sejmometru uzupełniały tylko główny tekst artykułu, np. odnosząc 

51 Górnicki J., Czym jest projekt RAMBO?, 1 XI 2014, http://epf.org.pl/pl/2014/11/01/
czym-jest-projekt-rambo/.

52 Ostaszewski M., Śmiech na Sali (sejmowej), 27 VI 2012, http://wyborcza.pl/duzy_
kadr/56,131104,12024838,Smiech_na_sali__sejmowej_.html.

53 Zob. np. Wybory. Organizacje pozarządowe pomagają świadomie wybrać kandydata, 
1 XI 2011, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10389323,Wybory__
Organizacje_pozarzadowe_pomagaja_swiadomie.html.
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się do ilości wystąpień w Sejmie, frekwencji, zgodności z główną linią partii 
(współczynnik „zbuntowania”) czy ilość zgłoszonych projektów ustaw54. Z tej 
sytuacji na pewno zdawali sobie sprawę twórcy portalu, dlatego podjęte zo-
stały różne działania w tym np. w dniach 16 i 17 września 2011 roku Sejmo-
metr był prezentowany na konferencji prasowej, celem prezentacji projektu 
było zainteresowanie obywateli wyborami i podniesienie ich świadomości55.

Zespół tworzący Sejmometr podejmował działania popularyzatorskie m.in. 
w ramach Personal Democracy Forum 2013 zorganizowano 2 lutego 2013 
warsztaty „dla obywateli” z wykorzystania danych zgromadzonych w serwi-
sie. Jak poinformowali organizatorzy „Na tej podstawie można konstruować 
mnóstwo zapytań oraz własnych pomysłów, np. sprawdzać, w których gmi-
nach czy powiatach jest największe zatrudnienie oraz przyrost naturalny 
albo, którzy posłowie najczęściej głosują podobnie jak ich przeciwnicy poli-
tyczni. To, że dane są otwarte i publiczne, to jasne. Teraz czas pokazać, jak 
mogą one żyć. Co ważne – liczymy też na pomysły obywateli. Nie oczekujemy, 
że każdy potrafi programować, wręcz przeciwnie”56. Inną próbą dotarcia do 
mediów tradycyjnych z informacjami na temat możliwości jakie oferuje Sej-
mometr był udział w konferencji, która odbyła się w dniach 3–4 października 
2013 Digital Journalism Days 201357.

W celu spopularyzowania działań fundacji ePańtwo, w tym Sejmometru oraz 
w celu wywarcia pozytywnego wpływu na zaangażowanie obywatelskie w li-
stopadzie 2014 roku na blogu fundacji pojawiła się seria wpisów z nazwą „dla 
dziennikarzy i blogerów”. Kampania nosiła nazwę RAMBO – nawiązując do 
możliwości dokonania znaczącej zmiany przez pojedynczą osobę (np. blo-
gera). Jak napisał wspomniany już Jakub Górnicki: „Na naszym blogu (…) 
będziemy regularnie zamieszczać wpisy, w których opiszemy jak można 
korzystać z portalu mojepaństwo oraz z innych narzędzi pod kątem stricte 

54 Zob. np. Anna Grodzka oficjalnie kandydatką Ruchu Palikota na wicemarszałka Sejmu,  
31 I 2013, http://wyborcza.pl/1,76842,13325997,Anna_Grodzka_oficjalnie_
kandydatka_Ruchu_Palikota.html; R. Panas, Poseł gada, licznik bije – sejmometr 
lubelskich polityków, 9 III 2013. http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/
n,1000126995,posel-gada-licznik-bije-sejmometr-lubelskich-politykow.html.

55 Sprawozdanie 2011, Warszawa 2012, s. 43, http://www.batory.org.pl/upload/images/
spr2011.pdf

56 Już w najbliższą sobotę „Przejmujemy Państwo!”, 12 II 2013, http://epf.org.pl/
pl/2013/02/12/juz-w-najblizsza-sobote-przejmujemy-panstwo/.

57 Eliza Kruczkowska (Sejmometr.pl, Warszawa): Dane publiczne – jakie tematy się w nich 
kryją, 17 X 2013, http://wyborcza.pl/10,82983,14799791,Eliza_Kruczkowska__
Sejmometr_pl__Warszawa___Dane_publiczne.html.
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dziennikarskim. Skupimy się na danych, które w pierwszej kolejności mogą 
być przydatne oraz następnie na ciekawych narzędziach”58.

Rysunek 13. Zrzut z ekranu przedstawiający wpisy na blogu fundacji ePaństwo za-

chęcające do wykorzystywania danych zgromadzonych na portalu mojepanstwo.pl.

Źródło: http://epf.org.pl/pl/blog/page/5/

Wyzwania i szanse

Alek Tarkowski podczas jednego z paneli na konferencji Personal Democracy 
Forum Poland–Central-East Europe 201359 wskazał na trzy wyzwania. Pierw-
sze po stronie państwowej administracji – spowodowanie aby dane były na-
prawdę otwarte, wyzwaniem jest brak zaufania. Warto dodać, że problem 
otwartości ma również technologiczny wymiar (oprócz wspomnianych pro-
blemów z konwersją danych z formatu PDF) np. zabezpieczenie danych przed 
ich automatycznym pobraniem graficznymi captcha (procedura wymagająca 

58 Górnicki J., Czym jest projekt RAMBO?, 1 XI 2014, http://epf.org.pl/pl/2014/11/01/
czym-jest-projekt-rambo/.

59 https://www.youtube.com/watch?t=511&v=twm-WDKZlQQ
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przepisania np. z obrazka jakiegoś ciągu znaków w celu potwierdzenia, że jest 
się człowiekiem)60. Drugi problem – brak organizacji pozarządowych dyspo-
nujących potencjałem wystarczającym, by wykorzystać te dane, to wyzwa-
nie natury technologicznej. Trzecie wyzwanie dotyczy faktu, że aplikacje już 
stworzone, choć technologicznie są bardzo zaawansowane, nie potrafią zbu-
dować zaangażowania, wyzwaniem jest niski społeczny potencjał zaangażo-
wania, którego narzędzia wirtualne nie będą w stanie poprawić. Wydaje się, 
że od cyfrowych tubylców nie można oczekiwać więcej niż od zwykłych oby-
wateli. Zaawansowane narzędzia informatyczne wydaje się, że mogą wpłynąć 
na jednostki już zmotywowane do aktywnego angażowania się w życie spo-
łeczne, nie wpłyną jednak na poziom motywacji osób niezainteresowanych 
polityką. Zdaje się w tym tkwić swoisty paradoks, ponieważ z jednej strony 
haseł polskojęzycznych w Wikipedii jest ponad milion sto dwadzieścia tysięcy 
(stan na 20 czerwca 2015 roku)61, to jednak nie przekłada się to na aktywność 
w sferze obywatelskiej.

Wyzwaniem stojącym przed inicjatywami takimi jak Sejmometr jest również 
fakt, że przeciętny obywatel nie potrafi wykorzystać zgromadzonych infor-
macji, dlatego też działania twórców Sejmometru nastawione były na możli-
wie ścisłą kooperację z tradycyjnymi mediami, niektórzy uważają, że to klucz 
do budowy bazy zainteresowania. Z drugiej jednak strony media tradycyjne 
od dłuższego już czasu przeżywają poważny kryzys. Stąd rodzi się naturalne 
pytanie nie tylko o źródła sukcesu (?) Sejmometru, ale również i o jego przy-
szłość, zwłaszcza, że w międzyczasie wyrosła konkurencja m.in. w postaci ser-
wisu MamPrawoWiedzieć.pl.

Zapewne naturalnym krokiem było wykorzystanie Sejmometru jako etapu 
w budowie większego medium jakim stał się portal mojepanstwo.pl. Jakub 
Grórnicki, dyrektor operacyjny Fundacji ePaństwo, podczas konferencji Per-
sonal Democracy Forum 2014 wyraźnie potwierdził, że rolę wiodącej platfor-
my wykorzystującej dane publiczne na zasadzie re-use będzie stanowić mo-
jepaństwo.pl. „Doświadczenia z sejmometr.pl mówią, że potrzeba bardziej 

60 Rozmowa Artura Karasińskiego z Piotrem Waglowskim, 24 XII 2012, http://blog.
kurasinski.com/2012/12/piotr-vagla-waglowski-fundacja-epanstwo-wszystko-mogloby-
przebiegac-znacznie-sprawniej-gdyby-systemy-administracji-publicznej-udostepnialy-
zainteresowanym-api-do-swoich-zasobow/.

61 Wikipedia: Pół miliona artykułów w polskojęzycznej Wikipedii, https://pl.wikipedia.
org/wiki/Wikipedia:P%C3%B3%C5%82_miliona_artyku%C5%82%C3%B3w_w_
polskoj%C4%99zycznej_Wikipedii. 
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bezpośredniego impulsu dla użytkowników. Sejmometr.pl jest tylko częścią 
tego co chcieliśmy zrobić, aby usprawnić dostęp do danych. Taki będzie por-
tal mojepanstwo. Nawet jeśli szukasz zupełnie podstawowych, lokalnych 
danych, ekipa ePaństwo będzie starała się zaangażować Cię bardziej”62. Głos 
ten uzupełnia założyciel Fundacji ePaństwo, a zarazem twórca Sejmometru, 
który opisując cel nowego portalu mojepaństwo.pl nawiązuje do pełnej na-
zwy naszego kraju (Rzeczypospolitej Polskiej). Daniel Macyszyn wskazuje 
na republikański charakter, ale podkreśla również konieczną otwartość in-
stytucji państwowych: „Państwo z definicji jest wspólnym przedsięwzięciem 
swoich obywateli, a wiec musi być otwarte na ich zainteresowanie. Nie ukry-
wajmy przy tym, że otwartość jest trudna. Czasem nawet kosztowna. Jednak 
prawdziwa otwartość jest konieczna, abyśmy mogli nazywać swoje Państwo 
„Rzeczpospolitą” i wspólnie wpływać na jego losy, podnosząc jego jakość”63.

Materiały uzupełniające

 � Piotr Waglowski – CopyCamp 2014,  
https://www.youtube.com/watch?v=EytfPttz5Us 

 � Prezentacja nt. Sejmometr.pl, 
https://prezi.com/l1qroxe6bxqy/sejmometrpl/ [Pl]  
https://prezi.com/q9es7evzavpu/sejmometrpl-b/ [częściowo ANG]

62 Nowe sposoby zaangażowania obywateli i władzy państwowej, 2 IV 2014, http://epf.org.
pl/pl/2014/04/02/nowe-sposoby-zaangazowania-obywateli-wladzy-panstwowej/.

63 D. Macyszyn, Czym jest Moje Państwo?, 15 IV 2015, http://epf.org.pl/pl/2015/04/15/
czym-jest-moje-panstwo/.

dr Błażej Sajduk

Doktor nauk politycznych, absolwent 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ad-
iunkt w Wyższej Szkole Europejskiej 
im. ks. J. Tischnera oraz w Uniwersy-
tecie Jagiellońskim.
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Budżet obywatelski 
w Polsce

Wprowadzenie

Pierwszy budżet obywatelski został wprowadzony w Sopocie w 2011 roku. 
W kolejnym roku do Sopotu dołączyły takie miasta jak Elbląg, Gorzów Wiel-
kopolski, Poznań oraz Zielona Góra1. Próby wprowadzania budżetu obywa-
telskiego w Polsce podjęły zarówno duże, wojewódzkie miasta, ale również 
miasta średniej wielkości oraz mniejsze miejscowości. 

„Budżet partycypacyjny – w Polsce często nazywany obywatelskim – to pro-
ces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet miasta, 
tym samym współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicz-
nych”2. Jest to współuczestniczenie mieszkańców gminy, dzielnicy, osiedla 
w konstruowaniu lokalnego budżetu.

1 Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, 
Warszawa 2013, s. 6.

2 Ibidem, s. 8.
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Koncepcja budżetu partycypacyjnego powstała w latach 90-tych XX wieku 
w brazylijskim Porto Alegre, stolicy stanu Rio Grande do Sul. Budżet obywa-
telski został wprowadzony w 1989 roku jako inicjatywa oddolna, która zyskała 
poparcie władz, wkrótce jednak okazała się ogromnym sukcesem – do 2008 
roku budżet obywatelski został wprowadzony w 200 innych miastach. Idea 
budżetu obywatelski rozpowszechniła się w Ameryce Południowej (w 2010 
roku: około 500 miast) w Europie (2010 roku: około 200 miast), Afryce, Azji 
i Ameryce Północnej3. Szacuje się, że obecnie na świecie budżet partycypa-
cyjny stosowany jest w ponad 1200 miejscach, zarówno na poziomie całego 
miasta, jak i również na poziomie dzielnic (np. w dużych miastach takich jak 
londyn, Paryż, Berlin).

Podstawowe założenia i cele budżetu 
obywatelskiego

Główne założenia budżetu obywatelskiego: 

1. Decyzje mieszkańców są wiążące dla władz; budżet przygotowuje or-
gan wykonawczy (wójt, burmistrz czy prezydent), uchwałę budżeto-
wą przyjmuje organ uchwałodawczy (rada miasta, rada gminy) – ale 
z uwzględnieniem woli mieszkańców.

2. Proces tworzenia budżetu jest przejrzysty i otwarty, rządzą nim spisa-
ne i jasne reguły, wszystkie informacje związane z procesem tworzenia 
budżetu powinny być ogólnodostępne (przejrzystość decyzyjna). Waż-
ne jest zagwarantowanie reprezentatywności mieszkańców w procesie 
tworzenia lokalnego budżetu obywatelskiego. 

3. Zapewnienie możliwości dyskusji wszystkim zainteresowanym stronom 
na takich samych prawach, zarówno mieszkańcom jak i ekspertom etc.

4. Proces tworzenia budżetu obywatelskiego ma charakter motywujący 
i stymulujący mieszkańców do aktywności społecznej.

5. Proces tworzenia budżetu obywatelskiego jest długofalowy, dzięki 
czemu ma szansę zyskać poparcie społeczne i stać się realnym mecha-
nizmem współrządzenia. Proces ten powinien być szczegółowo zapla-

3 Ibidem, s. 12.
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nowany i rozpoczynać się odpowiednio wcześniej tak, żeby wszystkie 
jego etapy zostały zrealizowane (w szczególności etap informowania 
mieszkańców). 

6. Wysokość budżetu obywatelskiego jest na właściwym poziomie – nie 
ma na celu ściągnięcia odpowiedzialności z ramion władz (nie jest zbyt 
wysoki), ale ma dać mieszkańcom poczucie realnego wpływu i zmiany 
w lokalnym środowisku (nie jest zbyt niski)4.

Cele budżetu obywatelskiego:

1. Aktywizacja mieszkańców, którzy współdecydują o wybranych obsza-
rach funkcjonowania miasta (nadanie mieszkańcom równorzędnej roli 
z urzędnikami i politykami w decydowaniu o losach swojej gminy).

2.  Wpływ na proces tworzenia społeczeństwa obywatelskiego (decen-
tralizacja władzy, promocja przedsiębiorczość i innowacyjność wśród 
mieszkańców).

3.  Demokratyzacja procesu decyzyjnego (szczególnie w sytuacji trudnych 
decyzji).

4.  Dialog między mieszkańcami, inicjatywami oddolnymi (ruchy miejskie, 
organizacje pozarządowe) a władzami i urzędnikami (budowanie wza-
jemnego zaufania)5.

5.  Identyfikacja najważniejszych potrzeb mieszkańców. 

6.  Zwiększenie przejrzystości zarządzania finansami miasta.

Budżet obywatelski powinien mieć charakter inkluzywny tj. włączać miesz-
kańców do debaty publicznej. Żeby to było możliwe mieszkańcy muszą być 
poinformowani o tym procesie stąd istotna jest szeroka kampania informa-
cyjna. Celem budżetu obywatelskiego jest deliberacja i wypracowanie kon-
sensusu, wybór najlepszych rozwiązań. W procesie partycypacyjnym wszyscy 
jego uczestnicy powinni być traktowani równorzędnie, nie ma osób czy grup 

4 Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski w Polsce, Fundacja im. Stefana 
Batorego, Warszawa 2014, s. 4.

5 Kębłowski W., Budżet partycypacyjny… s. 16.
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uprzywilejowanych. Budżet obywatelski powinien mieć charakter wiążący, 
długofalowy i przynosić wymierne efekty – wybrane propozycje mieszkań-
ców powinny być realizowane, istotna jest również informacja zwrotna doty-
cząca odrzuconych przedsięwzięć. 

Jak przebiega proces budżetu obywatelskiego?

Pierwszym etapem jest wprowadzenie budżetu obywatelskiego do gminy. 
Często wiąże się to z przekonaniem do tej idei radnych miasta czy prezyden-
ta/burmistrza miasta. Bardzo często jednak to oni sami wychodzą z pomy-
słem organizacji budżetu obywatelskiego, a tym samym oddania decyzji co 
do przeznaczenia części budżetu gminy w ręce jej mieszkańców. 

„Wstępem do uruchomienia procedury budżetu partycypacyjnego powinna 
być dyskusja na poziomie organów gminy nad samym pomysłem zastosowa-
nia takiego mechanizmu. Jest to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, 
po co uruchamiać w danym miejscu budżet partycypacyjny i czy gmina jest 
na to gotowa, w tym przede wszystkim – co bardzo istotne – czy jest szersza 
wola polityczna, by po takie rozwiązanie sięgnąć i konsekwentnie je wdrażać, 
z myślą o jego długofalowym funkcjonowaniu”6. 

Ustalenie zasad

Kolejnym krokiem jest ustalenie zasad na jakich będzie funkcjonował bu-
dżet obywatelski w określonej gminie. Pytanie podstawowe jest takie: kto 
powinien koordynować proces tworzenia budżetu obywatelskiego? Czy po-
winni to być urzędnicy czy i/lub przedstawiciele organizacji pozarządowych 
czy przedstawiciele mieszkańców? Bardzo częsta jest praktyka powoływania 
odpowiednich jednostek, komisji etc. które mają doraźnie zająć się proce-
sem tworzenia budżetu obywatelskiego. Przykłady płynące z miast w Polsce 
wskazują na takie rozwiązanie jak: powoływanie zespołów ds. budżetu oby-
watelskiego, w których skład wchodzą zarówno urzędnicy jak i radni, czasem 
również przedstawiciele NGOsów. Zadaniem tego typu jednostek, zespołów 
jest całościowe zaprojektowanie przebiegu procesu budżetu obywatelskie-

6 Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, Fundacja Pracownia Badań 
i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa 2015, s. 13.
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go, stąd też ich doraźność. Praktyka niektórych miasta wskazuje na to, że 
zespoły te, po etapie projektowania procesu, również zajmowały się działa-
niami związanymi z weryfikacją formalną zgłaszanych pomysłów. „Doświad-
czenia z Sopotu pokazują, że w tworzeniu zasad funkcjonowania budżetu 
obywatelskiego nie powinni brać udziału wyłącznie radni i urzędnicy. Dobrze 
jest, jeżeli w przygotowania są od samego początku zaangażowani mieszkań-
cy, którym może bardziej zależeć na racjonalności procedury niż niektórym 
radnym szukającym w budżecie obywatelskim korzyści politycznych”7.

Budżety obywatelskie wprowadzane są w oparciu o artykuł 5a Ustawy o sa-
morządzie gminnym – w przypadkach przewidzianych Ustawą oraz w innych 
sprawach ważnych dla gminy na jej terytorium mogą być przeprowadzane 
konsultacje z mieszkańcami. Zasady i tryb ich przeprowadzania określa od-
powiednia uchwała rady gminy lub odpowiednie zarządzenie prezydenta/
burmistrza miasta. 

W przypadku budżetu obywatelskiego władze zobowiązują się, że decyzje 
mieszkańców zostaną uznane za obowiązujące. „Takie rozwiązanie ma wy-
łącznie charakter umowy społecznej, zawartej pomiędzy władzami a miesz-
kańcami. (…) Mieszkańcy nie mają żadnych środków prawnych aby dochodzić 
spełnienia obietnic złożonych przez władze, w przypadku gdy te nie zrealizują 
wybranych przez mieszkańców zadań. Jedną sankcją jaką dysponują miesz-
kańcy za niewykonanie przedsięwzięć wyznaczonych w budżecie obywatel-
skim, to niegłosowanie na dane władze w wyborach samorządowych lub zor-
ganizowanie referendum odwoławczego”8.

Kwota i przedmiot finansowania

Kolejny etap dotyczy określenia wysokości budżetu obywatelskiego. Kwota 
powinna być jasno określona, a informacja o niej ogólnodostępna. Ustalenie 
kwoty wiąże się z odpowiedzią na pytania dotyczące priorytetów finanso-
wych oraz selekcji projektów zgłaszanych przez mieszkańców. Czy są jakieś 
preferowane kategorie wydatków np. wynikające z planów i działań zapisa-
nych w strategii rozwoju gminy? Czy jest realizowana jakaś forma hierarchi-
zacji i priorytetyzacji projektów? Czy powinny być jakieś ograniczenia i czy de-

7 http://myobywatele.org/baza-wiedzy/inspiracje/jak-wprowadzic-budzet-obywatelski/
8 Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski… s. 8.



194

E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

cydują o tym mieszkańcy, czy są one odgórnie określone przez urzędników? 
Z punktu widzenia prawa nie ma żadnych przeciwwskazań, „żeby mieszkań-
cy decydowali o wszystkich kwestiach ujętych w ustawach samorządowych 
w zależności od szczebla samorządu, na którym organizowany jest budżet 
obywatelski”9. Zgodnie z katalogiem zadań własnych gminy (art. 7 Ustawy 
o samorządzie gminnym). Jak twierdzą autorzy publikacji „Budżet obywa-
telski w Polsce” w niektórych miastach jednak stosuje się ograniczenia, np. 
ograniczenie budżetu obywatelskiego do rozwiązań tylko infrastruktural-
nych (przykład w Białymstoku). 

Praktyka polskich miasta wskazuje, że utworzenie budżetu obywatelskiego 
wiąże się w większości przypadków z przekazaniem mieszkańcom władzy 
nad od 0,5% do 1,5% środków publicznych. Dla porównania w Porto Alegre 
wysokość środków przekazanych przez miasto do spożytkowania w ramach 
budżetu partycypacyjnego była kilkanaście razy wyższa10.

Na tym etapie również pojawia się odpowiedź na pytanie o zasięg budże-
tu obywatelskiego. Pytanie o podział terytorialny miasta w ramach budże-
tu obywatelskiego – czy będzie się korzystać z istniejącego np. zgodnego 
z okręgami wyborczymi, czy też wprowadzone zostanie nowe rozwiązanie 
np. podział w oparciu o dzielnice lub osiedla. 

Analizując polskie doświadczenia z wprowadzaniem budżetu obywatelskie-
go można spotkać się z trzema terytorialnymi rozwiązaniami. Budżet obywa-
telski obejmuje swoim zasięgiem obszar całego miasta (np. w Koszalinie czy 
w Tarnobrzegu), funkcjonuje na poziomie dzielnic czy osiedli (np. Gdańsk) lub 
ma zasięg szerszy niż tylko miasto – mieszkańcy mogą zatem zgłaszać pro-
jekty nie tylko o ogólnomiejskim charakterze, ale także dotyczące najbliższej 
okolicy miasta (np. Zielona Góra).

Zgłaszanie pomysłów – kto jest uprawniony? 

Podstawową kwestią do rozstrzygnięcia na tym etapie projektowania pro-
cesu budżetu obywatelskiego jest zastanowienie się kto będzie uprawniony 

9 Ibidem, s. 11.
10 Szeląg I., Budżet partycypacyjny… po krakowsku, http://www.malopolska24.pl/index.

php/2014/08/szelag-krakowski-budzet-partycypacyjny/
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do uczestnictwa w nim, zarówno w momencie zgłaszania pomysłów jak rów-
nież przy ich wyborze (prawo do głosowania). W polskich realiach pomysły do 
finansowania w ramach budżetu obywatelskiego zgłaszane są przez cztery 
grupy: mieszkańców, organizacje pozarządowe, organy jednostek pomocni-
czych samorządu terytorialnego (np. rady osiedli), jednostki organizacyjne 
gminy11. Niektóre miejscowości dopuszczają zgłaszanie projektów do budże-
tu obywatelskiego przez organizacje pozarządowe (np. Rybnik, Wałbrzych), 
instytucje publiczne (np. Rybnik, Sochaczew) czy rady osiedli i dzielnic (np. 
Gdynia, Wałbrzych). W drugiej edycji budżetu obywatelskiego w Sopocie do 
zgłaszania projektów dopuszczone zostały organizacje pozarządowe jak rów-
nież instytucje publiczne takie jak szkoły czy przedszkola12. 

Miasta wdrażające budżet obywatelski przyjmują różne rozwiązania, nie-
mniej jednak dominującą kategorią podmiotów uprawnionych do zgłaszania 
projektów finansowanych w ramach budżetu obywatelskiego są mieszkańcy. 
Tutaj pojawia się jednak pytanie jak należy definiować mieszkańca gminy – 
czy to są tylko osoby zameldowane, czy może zamieszkujące czasowo jak np. 
studenci albo też tzw. użytkownicy miasta – np. osoby dojeżdżające do mia-
sta do pracy.

Większość samorządów zawęża tę kategorię wprowadzając ograniczenia 
wiekowe, meldunkowe, związane z miejscem zamieszkania czy z pełną zdol-
nością do czynności prawnych. W przeważającej większości propozycje mo-
gły składać tylko osoby pełnoletnie, w niektórych miastach – osoby, które 
skończyły 16 lat (np. Sopot, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska). Bardzo często 
kryterium uprawniającym do zgłaszania projektów jest posiadanie czynnego 
prawa wyborczego do rady miasta (wybory samorządowe).

W przeważającej większości, żeby mieszkańcy mogli złożyć projekt do bu-
dżetu obywatelskiego, konieczne jest zebranie pod nim podpisów innych 
mieszkańców. Samodzielnie mieszkańcy mogą składać projekty tylko w kil-
ku przypadkach tj. np. Radomiu, Mrągowie. Powszechnym rozwiązaniem jest 
zgromadzenie od 10 do 50 podpisów pod projektem, co ma służyć zdobyciu 
wstępnej akceptacji i poparcia dla przedsięwzięcia. Równocześnie takie dzia-
łania zwiększają wiedzę mieszkańców o zgłaszanych projektach, aktywizują 
ich i zachęcają do szerszej dyskusji o proponowanych rozwiązaniach. Chodzi 

11 Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski… s. 13.
12 http://myobywatele.org/baza-wiedzy/inspiracje/jak-wprowadzic-budzet-obywatelski/
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tutaj także o wyeliminowanie pomysłów, które już na wstępie nie mają spo-
łecznego poparcia.

Sposób zgłaszania projektów do budżetu 
obywatelskiego

Najbardziej rozpowszechnionym w polskich miastach rozwiązaniem, umoż-
liwiającym w sposób ustrukturalizowany zgłaszanie projektów do finanso-
wania w ramach budżetu obywatelskiego, jest przyjęcie jednolitego wzorca 
formularza wypełnianego przez mieszkańców i dostarczanego bezpośrednio 
lub elektronicznie do urzędu miasta. Formularze zawierają takie rubryki jak 
nazwa projektu, jego opis i charakterystyka, szacunkowe koszty realizacji 
projektu.

Formularze powinny być wyczerpująco szczegółowe, tak żeby dostarczać 
głosującym pełnej informacji o planowanym przedsięwzięciu i potrzebach, na 
które ma ono odpowiadać. W przypadku inwestycji infrastrukturalnych istot-
ny jest nie tylko koszt samej realizacji, ale również koszt związany z corocz-
nym jej utrzymaniem13.

Bardzo dobrym rozwiązaniem, wykorzystywanym przez część miast w Polsce 
realizujących budżet obywatelski, jest bieżące ewidencjonowanie na pod-
stronie WWW urzędu miasta lub innej dedykowanej stronie internetowej 
zgłaszanych przez mieszkańców projektów. Może to być realizowane albo 
w formie prostej wyszukiwarki albo też w formie mapy, na której zaznaczone 
są zgłaszane projekty. Dzięki temu ogłoszeniodawcy mogą na bieżąco śle-
dzić, czy nie zostały już zgłoszone podobnego typu projekty do ich pomysłu, 
a inni mieszkańcy mogą szerzej zapoznać się z przedsięwzięciami, które będą 
przedmiotem głosowania. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest również możli-
wość zgłaszania komentarzy i uwag bezpośrednio pod zamieszczonym pro-
jektem do dofinansowania14.

13 http://myobywatele.org/baza-wiedzy/inspiracje/jak-wprowadzic-budzet-obywatelski/
14 Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce, Fundacja Pracownia Badań 

i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa 2015.



197

dr Agata Anacik-Kryza   I   BUDŻET OByWATElSKI W POlSCE

Weryfikacja zgłaszanych projektów w ramach 
budżetu obywatelskiego

Zgłaszane projekty przechodzą przez weryfikację formalną, która ma na celu: 
sprawdzenie kompletności formularza, zgodności projektu z prawem, zgod-
ności projektu z zakresem zadań własnych gminy, możliwości realizacji przed-
sięwzięcia, sprawdzenia czy koszty przedsięwzięcia mieszczą się w środkach 
finansowych jakimi dysponuje budżet obywatelski. Niektóre gminy stosują 
też weryfikację merytoryczną, która jest dość krytycznie postrzegana przez 
osoby ewaluujące proces tworzenia budżetów obywatelskich w Polsce. We-
ryfikacja merytoryczna wiąże się często ze sprawdzeniem na ile poszczegól-
ne pomysły wpisują się w strategię rozwoju miasta, są zgodne z priorytetami 
inwestycyjnymi etc. Przeciwnicy weryfikacji merytorycznej odwołują się do 
założeń budżetów obywatelskich, gdzie tak naprawdę zastrzeżenia radnych 
i urzędników powinny być wyrażone tylko w formie komentarzy czy rekomen-
dacji dla mieszkańców, a nie skutkować odrzuceniem projektu.

„Podstawowe założenie budżetu obywatelskiego jest takie, że ani radni ani 
urzędnicy, ani prezydent miasta nie mogą ingerować w zgłaszane projekty. 
Nie może się więc tak zdarzyć, że ktoś z mieszkańców zgłasza boisko do siat-
kówki, a ktoś z radnych zmienia to na boisko do piłki nożnej. Podobnie jeżeli 
mieszkańcy proponują parking na 50 samochodów, to nie może potem po-
wstać parking na 100 samochodów, tylko dlatego, że prezydent uznał, że tak 
będzie lepiej. Jeżeli mieszkańcy projekt wybrali, to powinien on zostać zreali-
zowany dokładnie tak, jak to zostało przedstawione w opisie”15.

Wybór projektów

Wielu ekspertów zajmujących się problematyką budżetów obywatelskich 
wskazuje na istotę etapu poprzedzającego samo głosowanie i wyłonienie 
zwycięskich pomysłów. Zgłoszone do finansowania w ramach budżetu oby-
watelskiego projekty powinny zostać omówione i przedyskutowane na fo-
rum publicznym, forum mieszkańców. „Etap deliberacji, czyli rozważania, jest 
kluczowy dla zapewnienie trafnego i przemyślanego wyboru projektów, co 

15 http://myobywatele.org/baza-wiedzy/inspiracje/jak-wprowadzic-budzet-obywatelski/
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jest przecież jednym z podstawowych celów budżetu obywatelskiego”16.

Wśród rekomendacji usprawniającej proces dyskutowania nad zgłoszonymi 
projektami, pojawia się konieczność zróżnicowania mechanizmów realizacji 
tego typy deliberacji. Oprócz tradycyjnych form, opartych na spotkaniach 
mieszkańców poszczególnych osiedli czy dzielnic, na których terenie ma zo-
stać zrealizowany dany projekt, efektywne jest również wykorzystanie me-
chanizmów komunikacji elektronicznej. Stworzenie dedykowanej budżetowi 
obywatelskiemu strony internetowej, na której pomysłodawcy jeszcze przed 
złożeniem projektów w urzędzie, będą mogli prowadzić dyskusję z mieszkań-
cami i modyfikować założenia projektów.

Sposób głosowania wpływa na frekwencję i wiarygodność budżetu obywa-
telskiego. Minimalne założenia to powszechność głosowania, możliwość 
głosowania w sposób tradycyjny lub elektroniczny oraz kilkudniowy okres 
oddawania głosów17. Powszechność sprowadza się do przeprowadzenia od-
powiednio wcześniej kampanii informacyjnej wśród mieszkańców.

Ograniczenie procesu głosowania wpływa zarówno na frekwencję jak i rów-
nież na postrzeganie władz miasta. Warto tutaj dodać, że frekwencja w głoso-
waniu w budżetach obywatelskich na całym świecie jest niższa niż frekwencja 
wyborcza i rzadko przekracza 10%18. Ograniczenie głosowania tylko do jed-
nego miejsca (urzędu miasta) jest znaczącą barierą dla mieszkańców z odle-
głych osiedli czy dzielnic. Podobne skutki odnosi również ograniczenie czasu 
głosowania, rekomendowany czas głosowania to 7 dni kalendarzowych. 

W przypadku głosowania przez internet ważną kwestią jest zabezpieczenie 
głosowania, a tym samym uniemożliwienie zafałszowania wyników głosowa-
nia np. poprzez wielokrotne oddanie głosu z jednego adresu IP.

Budżet obywatelski w Polsce

Jak podaje Wojciech Kębłowski w swoim opracowaniu Budżet partycypacyjny. 
Ewaluacja łącznie, wraz z rokiem 2014, w budżet obywatelski w całej Polsce 

16 Ibidem.
17 Kraszewski D., Mojkowski K.,  Budżet obywatelski… s. 16.
18 http://myobywatele.org/baza-wiedzy/inspiracje/jak-wprowadzic-budzet-obywatelski/
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zaangażowanych było, poprzez oddanie ważnego głosu, ponad 800 tysięcy 
obywateli. Zauważalna była aktywność zarówno organizacji pozarządowych 
i innych zorganizowanych grup interesów, jak również inicjatyw oddolnych, 
ruchów miejskich czy komitetów zawiązujących się tylko na potrzeby budżetu 
obywatelskiego. „łącznie w zanalizowanych 97 edycjach budżetów partycy-
pacyjnych zgłoszono ponad osiem tysięcy postulatów i projektów”19. Motywa-
cja i angażowanie się obywateli są skorelowane ze wzrostem aktywności oby-
watelskiej mieszkańców, rozwojem ruchów społecznych, ruchów miejskich.

Pod koniec 2013 roku ponad 70 miast podjęło decyzję o powołaniu budżetu 
obywatelskiego, w ponad 50 – mieszkańcy podjęli decyzję o wydatkach. W po-
zostałych 20 miastach dopiero rozpoczął się proces wprowadzania budżetu 
obywatelskiego (np. Warszawa czy łomża)20. Najwięcej środków finansowych 
na projekty finansowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2013 roku prze-
znaczyła łódź – 30 mln zł, Wrocław – 20 mln zł, Bydgoszcz – 11 mln zł oraz Po-
znań i Białystok – po 10 mln zł21. Istotne jednak jest kryterium oceny budżetu 
obywatelskiego nie ze względu na wielkość środków przekazanych do dyspo-
zycji (większe miasta dysponują większym budżetem), ale udział procentowy 
budżetu partycypacyjnego w całkowitym budżecie samorządu. W większości 
miast udział budżetu obywatelskiego w stosunku do wykonanego budżetu 
za rok 2013 nie przekraczał 1% – np. Białystok – 0,66%, łódź – 0,6%, Toruń – 
0,57%, Rzeszów – 0,54%, do wyjątków należała Zielona Góra – 1,17%22. W tym 
roku najwięcej projektów zostało złożonych w łodzi – 903, następnie w Gdań-
sku – 421, w Szczecinie – 304, Zielonej Górze – 302 oraz Radomiu – 27723.

W 2013 roku w większości przypadków mieszkańcy mogli głosować zarówno 
tradycyjnie jak i elektronicznie, były jednak takie gminy, które mocno ograni-
czyły sposób głosowania np. Gorlice (urna do głosowania była dostępna tylko 
w godzinach pracy urzędu miasta). Pozytywnym przykładem jest natomiast 
Koszalin, w którym mieszkańcy mogli głosować w 43 punktach zlokalizowa-
nych na terenie całego miasta (m.in. w szkołach, klubach dzielnicowych, para-
fiach, centrach kultury, centrach handlowych etc)24.

19 Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa 2014, 
s. 35.

20 Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski… s. 4.
21 Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Ewaluacja… s. 33.
22 Kraszewski D., Mojkowski K., Budżet obywatelski... s. 6.
23 Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Ewaluacja… s. 35.
24 Ibidem, s. 35.
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Tabela 1. Frekwencja w wybranych miastach w 2013 roku.

Miasto Głosowanie tradycyjne Głosowanie elektroniczne

Białystok 27,5 tys. mieszkańców 13 tys. mieszkańców

Dąbrowa Górnicza 14,1 tys. mieszkańców 6,4 tys. mieszkańców

Koszalin 5,3 tys. mieszkańców 6,2 tys. mieszkańców

Wrocław 1,9 tys. mieszkańców 50 tys. mieszkańców

Łódź 40 tys. mieszkańców 147 tys. mieszkańców

Źródło: Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski,  
Warszawa 2014, s. 35.

Analiza danych zebranych w Tabeli nr 1 (Frekwencja w wybranych miastach 
w 2013 roku) wskazuje na rosnącą rolę głosowania elektronicznego. Szczegól-
nie widoczne jest to w przypadku dużych miast, takich jak łódź czy Wrocław. 
Wydaje się to być znaczącym trendem, który powinien zostać uwzględniony 
przez osoby projektujące kolejne edycje budżetu obywatelskiego. Znaczna 
część mieszkańców chce mieć możliwość m.in. głosowania elektronicznego, 
nie tylko za pośrednictwem strony internetowej, ale również używając prze-
znaczonych do tego aplikacji na urządzenia mobilne. Z pewnością wielu mia-
stom przyjdzie się zmierzyć z tym wyzwaniem jako istotnym rozwiązaniem 
zwiększającym frekwencję.

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w 2014 roku uruchomiła 
portal internetowy http://bp.partycypacjaobywatelska.pl. Docelowo strona 
będzie wyposażona w dwa mechanizmy:

1. Mapę wizualizującą rozwój procesu wprowadzania budżetów obywa-
telskich w poszczególnych miastach Polski. Mapa umożliwi wyszuka-
nie miejscowości, porównanie województw pod względem ilości gmin, 
które już wprowadziły budżety obywatelskie oraz prześledzenie tego 
procesu na przestrzeni ostatnich kilku lat.

2. Porównywarkę budżetów obywatelskich pozwalającą zestawić ze sobą 
budżety obywatelskie w poszczególnych miejscowościach pod wzglę-
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dem kilku kryteriów tj. wielkości gminy, puli pieniędzy, etapów zaan-
gażowania obywateli, warunków uczestnictwa, warunków dotyczących 
składania projektów, poziomu realizacji projektów.

Rysunek 1. Porównywarka budżetów obywatelskich.

Źródło: http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/porownywarka-budzetow/

Opisywane powyżej narzędzie internetowe umożliwia nie tylko porównanie 
poszczególnych miejscowości między sobą, ale także jest zbiorem komplet-
nych informacji o przebiegu procesu budżetowania obywatelskiego w po-
szczególnych miejscowościach. Każda z miejscowości ma swoją podstronę, 
na której można znaleźć następujące dane:

 � Nazwa miasta, nazwa samorządu, województwo, wielkość gminy, oso-
ba kontaktowa, strona internetowa budżetu obywatelskiego.

 � Podstawa prawna realizacji budżetu obywatelskiego i rok, od którego 
proces jest realizowany.

 � Dane liczbowe dotyczące procesu budżetu obywatelskiego: 

 � pula pieniędzy przeznaczonych na budżet obywatelski, 

 � liczba zgłoszonych projektów, 
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 � łączna wartość wszystkich zgłoszonych projektów, 

 � liczba projektów zweryfikowanych pozytywnie, 

 � łączna wartość projektów poddanych pod głosowanie, 

 � liczba projektów wybranych do realizacji, 

 � łączna wartość projektów przeznaczonych do realizacji,

 � frekwencja w głosowaniu na projekty. 

 � Procedury przyjęte w budżecie obywatelskim:

 � zasięg terytorialny jaki ma budżet obywatelski,

 � warunki uczestnictwa w etapach procesu budżetu obywatelskie-
go (zameldowanie, zamieszkanie, ograniczenia wiekowe),

 � warunki dotyczące zgłaszania projektów (podział projektów ze 
względu na ich tematykę, możliwość zgłaszania projektów przez 
podmioty niebędące podmiotami fizycznymi, wprowadzanie li-
mitów kwotowych dla projektów),

 � warunki dotyczące głosowania (głosowanie online, korespon-
dencyjne, w ramach punktów stacjonarnych, w ramach punktów 
ruchomych).

 � Włączanie mieszkańców i organizacji w procesy:

 � dyskutowanie z mieszkańcami o budżecie obywatelskim przed 
uruchomieniem procesu,

 � podjęcie działań angażujących w budżet obywatelski wybrane 
grupy mieszkańców,

 � organizowanie spotkań z mieszkańcami,

 � tworzenie ciał mających wpływ na kształt procesu, w których za-
siadali przedstawiciele mieszkańców,

 � angażowanie organizacji pozarządowych w budżet obywatelski,
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 � informowanie mieszkańców na bieżąco o postępach w realizacji 
projektów w ramach budżetu obywatelskiego25.

Rysunek 2. Przykładowa podstrona miejscowości wraz z informacją dotyczącą reali-

zowanego w niej procesu budżetu obywatelskiego.

Źródło: http://bp.partycypacjaobywatelska.pl

Analiza danych z opisanej powyżej porównywarki oraz z innych dostępnych 
publikacji pozwala wysunąć wniosek, że w 2014 roku proces budżetu obywa-
telskiego był realizowany w wielu miastach w bardzo podobny sposób, nie-
wiele kluczowych zmian można było zaobserwować. Wysokość środków fi-
nansowych przeznaczonych na budżet obywatelski nieznacznie się zmieniła. 
Najwięcej środków na budżet obywatelski przeznaczyły następujące miasta:

 � łódź – 40 mln zł

 � Warszawa – 26,2 mln zł

 � Wrocław – 20 mln zł

 � Białystok – 12 mln zł

25 http://bp.partycypacjaobywatelska.pl
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 � Gdańsk – 11 mln zł

 � lublin, Katowice i Poznań – po 10 mln zł

 � Dąbrowa Górnicza – 8 mln zł 

 � Toruń – 6,6 mln zł26

W przypadku łodzi budżet obywatelski stanowił zaledwie 1,01% całkowitego 
budżetu miasta. Podobnie kwestia miała się z pozostałymi dużymi miastami: 
Poznań 0,35%, Wrocław 0,51%, Bydgoszcz 0,66%, Białystok 0,67%, Warsza-
wa 0,18%. Dużo lepiej stosunek budżetu obywatelskiego do całkowitego bu-
dżetu miasta wyglądał w przypadku miast o średniej wielkości jak np. Kęty 
– 3,4%, Świdnica – 1,99%, Kraśnik – 1,89%27.

Rysunek nr 3 pokazuje pulę środków przeznaczonych na budżety obywa-
telskie 2016 (proces budżetowania realizowany w różnych miesiącach 2015 
roku) w miastach wojewódzkich Polski.

Rysunek 3. Wysokość budżetów partycypacyjnych w miastach wojewódzkich 2016.

Źródło: http://urbnews.pl/budzety-obywatelskie-2016-terminarz 

26 http://bp.partycypacjaobywatelska.pl/porownywarka-budzetow/
27 Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Ewaluacja… s. 33.
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Jak widać w 2015 roku największe środki finansowe na realizację budżetu 
obywatelskiego przeznaczyły te same miasta, co w ubiegłych latach. W czo-
łówce jest łódź, Wrocław, Katowice, Białystok, w tym roku dołączyła Warsza-
wa. Dalej jednak budżet obywatelski stanowi nie więcej niż 1% całkowitego 
budżetu poszczególnych miast. 

Konkludując, mieszkańcy tych miast i miejscowości, które zdecydowały się 
wdrożyć budżet obywatelski, podejmują decyzje o średnio 1% całkowitego 
budżetu. Ich decyzyjność jest zatem mocno ograniczona i pozorna, co z pew-
nością wpływa na poziom zaangażowania, motywację, a także na frekwencję 
w wyborze przedsięwzięć do realizacji. 

Budżet obywatelski w wybranych miastach

Miasta wdrażające budżety obywatelskie, chcąc zwiększyć udział mieszkań-
ców w zgłaszaniu przedsięwzięć i ich wyborze, próbują zagospodarować 
przestrzeń jaką daje im Internet. Wdrażają aplikacje, strony internetowe, 
platformy mające na celu wsparcie dla przeprowadzanego procesu budże-
towania obywatelskiego. Działania te mają umożliwić mieszkańcom oprócz 
tradycyjnych rozwiązań (spotkania z mieszkańcami, informacje w urzędzie 
miasta i w punktach informacyjnych etc.) elektroniczne złożenie i wybór 
wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. 

Poniżej zostały przeanalizowane rozwiązania zastosowane przez największe 
miasta28. Dlaczego przez nie? Dlatego, że tylko w ich przypadku można mówić 
o faktycznym zalążku e-partycypacji. Oczywiście są wyjątki, czego przykła-
dem jest wdrożona aplikacja wspomagająca proces budżetowania obywatel-
skiego w Starym Sączu (http://budzet.um.stary.sacz.pl/).

Gdańsk

Budżet obywatelski 2016 w Gdańsku posiada odrębną stronę internetową: 
https://gdansk.zetwibo.pl/voting/absence, która jest połączona z oficjalną 
stroną miasta Gdańsk: http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. Informa-

28 Wybrane zostało pięć miast, nie jest to jednak lista wyczerpująca.
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cje są podzielone, część znajduje się na portalu miejskim, część na dedykowa-
nej budżetowi obywatelskiemu stronie internetowej. Należy podkreślić, że 
głosowanie na budżet obywatelski w 2016 roku (które odbyło się w II połowie 
września 2015 roku) będzie miało charakter tylko elektroniczny. 

Rysunek 4. Wyszukiwarka zgłoszeń – Budżet obywatelski 2016 w Gdańsku.

Źródło: https://gdansk.zetwibo.pl/taskPropose/index

Dedykowana strona internetowa jest bardzo przejrzysta, prosta w obsłudze, 
z niewielką ilością zakładek i funkcjonalności, stąd też w sposób bardzo in-
tuicyjny użytkownik się po niej przemieszcza. Jej podstawowym narzędziem 
jest wyszukiwarka zgłoszonych projektów, która posiada następujące cechy:

a. Możliwość wyszukiwania i przeglądania projektów ze względu na takie 
kryteria jak: charakter projektu (dzielnicowy/ogólnomiejski), kategoria 
(edukacja, komunikacja miejska, kultura, sport, pomoc społeczna, zie-
leń miejska etc.), status (oddany do rozpatrzenia, zweryfikowany for-
malnie, zarekomendowany, wybrany do głosowania, odrzucony). 

b. Każdy ze zgłoszonych projektów ma swoją odrębną podstronę zawie-
rającą krótki opis i następujące informacje: nazwa/nazwisko projekto-
dawcy, kilka zdań opisujących zgłaszany pomysł, charakter projektu 
(dzielnicowy/ogólnomiejski), lokalizacja projektu, kategoria projektu 
(możliwość zaznaczenia więcej niż jednej), wstępny kosztorys projektu 
wraz z wyszczególnieniem jego składowych, koszt utrzymania projektu 
w kolejnych latach.
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Dedykowana strona zawiera również dwa niezbędniki wiedzy:

a. Niezbędnik Wnioskodawcy: 

 �  lista zadań własnych gminy i powiatu wraz z przykładami realiza-
cji poszczególnych zadań (np. zadanie: sprawy lokalnego trans-
portu zbiorowego – przykład działania: tworzenie połączeń auto-
busowych i tramwajowych).

 �  Cennik miejski – ile kosztuje miasto? Cennik inwestycji i usług 
w kilkunastu kategoriach (m.in. mieszkalnictwo, drogi i oświetle-
nie, komunikacja miejska, zieleń, edukacja, kultura, sport, rynek 
pracy etc.) wraz ze szczegółowymi kosztami konkretnych przed-
sięwzięć (np. koszt budowy kompleksu Orlik – boiska sportowe-
go, miesięczny koszt utrzymania basenu miejskiego, koszt utrzy-
mania dziecka w przedszkolu etc.). 

Rysunek 5. Cennik usług i inwestycji miejskiej – budżet obywatelski 

2016 w Gdańsku.

Źródło: http://www.gdansk.pl/cennik

 �  Mapa własności – link odsyłający do interaktywnej mapy Gdańska 
z możliwością wyszukania adresu i działki, informacją o dzielnicy 
etc.

b.  Jak wypełnić i złożyć wniosek: 

 � Podstawowe zasady budżetu obywatelskiego: informacje o kwo-
tach dla poszczególnych dzielnic i puli środków ogólnomiejskich, 
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o zasadach uczestnictwa w procesie budżetu obywatelskiego, 
procedurze składania wniosków/projektów, sposobie i terminie 
głosowania.

 �  Instrukcja obsługi wniosków – kluczowe informacje istotne przy 
wypełnianiu formularza zgłoszeniowego projektu.

 �  Ważne telefony do poszczególnych instytucji i jednostek urzędu 
miasta świadczących pomoc w wypełnianiu wniosku. 

Na stronie www.gdansk.pl można znaleźć interaktywną mapę Gdańska z wy-
odrębnionymi dzielnicami. Po kliknięciu na dzielnice pojawia się informacja 
o wysokości kwoty budżetu obywatelskiego przeznaczonego dla określonej 
dzielnicy.

Rysunek 6. Mapa dzielnic z podziałem kwot budżetu obywatelskiego – budżet oby-

watelski 2016 w Gdańsku.

Źródło: http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Łódź

łódź posiada odrębną, dedykowaną budżetowi obywatelskiemu stronę in-
ternetową: http://budzet.dlalodzi.info/. Strona jest dość rozbudowana, za-
wiera osiem zakładek, ale mimo tego jest przejrzysta i intuicyjna. Kluczowym 
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jej elementem jest Tablica BO znajdująca się pod linkiem: http://tablicabo.
uml.lodz.pl/. Pozostałe zakładki dotyczą:

 �  Aktualności – gdzie zamieszczane są bieżące informacje związane z re-
alizacją procesu budżetowania obywatelskiego np. informacje o posie-
dzeniach komisji ds. budżetu obywatelskiego czy przydatne informacje 
dla wnioskodawcy;

 �  Jak to działa? – podstrona pełniąca funkcję niezbędnika wiedzy wraz 
z informacjami o zmianach w procedurze budżetu obywatelskiego 
przyjętych dla edycji budżetu w 2015 roku (m.in. jak zgłosić pomysł, jak 
wypełnić i gdzie złożyć formularz projektu, weryfikacja projektów, opis 
procedury głosowania);

 �  Mapa własności terenu – podstrona zawierająca interaktywną mapę 
łodzi umożliwiającą wyszukanie adresu i sprawdzenie ograniczeń, pra-
wa własności etc. w przypadku określonej lokalizacji;

 �  Poprzednie edycje – krótka informacja o poprzednich edycjach budże-
tu obywatelskiego w łodzi oraz o przedsięwzięciach, które zostały 
przekazane do realizacji ze środków budżetu;

 �  Do pobrania – załączone dokumenty, które mają na celu pomoc przy 
zgłaszaniu projektu (np. przykładowe wyceny Zarządu Zieleni Miejskiej, 
Zarządu Dróg i Transportu etc.), jego tworzeniu i składaniu (formularz 
zgłoszenia zadania). 

łódzka Tablica BO pełni funkcję przeglądarki zgłoszonych wniosków do budże-
tu obywatelskiego. Na głównej stronie znajdują się aktualności – ostatnio do-
dane wnioski oraz wnioski najwyżej ocenione. Można również przeglądać zło-
żone wnioski do budżetu obywatelskiego na podstawie takich kryteriów jak:

 � Wyszukiwanie wniosku według kategorii: społeczne, kulturalne, zieleń 
miejska, sport i rekreacja, place zabaw, szkoły, infrastruktura drogowa, 
chodniki, drogi rowerowe, komunikacja miejska, parkingi i miejsca po-
stojowe, nieruchomości;

 � Wyszukiwanie wniosku według rejonu: Bałuty, Śródmieście, Widzew, 
Polesie, Górna; a następnie według osiedla;

 � Wyszukiwanie za pomocą słowa kluczowego.
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Po wybraniu kryterium wyszukiwania wniosków pojawia się lista projektów –  
każdy z nich ma swoją podstronę (porównaj rysunek nr 7). Na podstronie 
znajdują się takie elementy jak:

 �  Numer i nazwa wniosku, obok których jest ikona pliku w PDF będące-
go szczegółowym opisem projektu. Klikając na ikonę pojawia się okno 
zawierające zeskanowany formularz zgłoszeniowy wniosku, odpowied-
nio opieczętowany, co świadczy o jego złożeniu w urzędzie miasta. Do 
formularza mogą być dołączone zdjęcia (np. zdjęcia przykładowej reali-
zacji wnioskowanej inwestycji w innej lokalizacji czy mieście),

 � Wartość wnioskowanej kwoty,

 �  Krótki opis od wnioskodawcy, 

 �  Informacja o rejonie, którego dotyczy projekt,

 �  Opinie mieszkańców,

 �  Ocena projektu.

Rysunek 7. Podstrona wniosku złożonego do budżetu obywatelskiego w łodzi.

Źródło: http://tablicabo.uml.lodz.pl/glowna

łódzka Tablica BO jest narzędziem dość ograniczonym, nie ma np. możli-
wości sprawdzenia na mapie dokładnej lokalizacji planowanego projektu. 
Funkcjonalności, które jej towarzyszą, nie są zbyt przyjazne dla internautów, 
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w szczególności konieczność przeglądania wniosków projektowych za po-
średnictwem PDF (bardzo często uzyskuje się dostęp do skanu formularza 
zgłoszeniowego uzupełnionego odręcznie).

Warto jednak zwrócić uwagę na zastosowane dwa mechanizmy: po pierwsze 
możliwość opiniowania projektów, po drugie możliwość ich oceny. Opiniowa-
nie projektów, prowadzenie dyskusji i komentowanie złożonych wniosków, 
jak o tym zostało wcześniej napisane, jest bardzo istotne w procesie budże-
towania obywatelskiego. Istotne jest stworzenie możliwości deliberacji nie 
tylko poprzez bezpośrednie spotkania mieszkańców, ale także w środowisku 
internetowym. Opcja oceny wniosków pozwala na przypisanie oceny „tak” 
lub „nie” konkretnemu projektowi, a tym samym na wyrażenie poparcia lub 
nie, bez konieczności opiniowania.

Kraków

W 2015 roku zrealizowana została druga edycja budżetu obywatelskiego 
w Krakowie. Od tego roku Kraków ma uruchomioną dedykowaną budżeto-
wi odrębną platformę internetową: https://budzet.dialoguj.pl/. Wchodząc 
na stronę pojawia się informacja dotycząca zasad jej użytkowania. Dostęp 
do zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego projektów mają wszyscy 
użytkownicy strony, niezależnie od tego czy są, czy też nie są zarejestrowa-
ni i zalogowani. Aby jednak wziąć udział w głosowaniu i wyborze projektów 
trzeba założyć konto na platformie, zarejestrować się (imię i nazwisko, pesel, 
adres zamieszkania i dzielnica) i zalogować. Na stronie internetowej również 
znajduje się ikona – pytajnik, która przekierowuje do podstrony z informacją 
o tym czym jest budżet obywatelski. Można tam przeczytać jak zgłosić po-
mysł, jak i kiedy odbędzie się głosowanie oraz jak będzie wyglądać realizacja 
wybranych projektów.

Kluczowym elementem platformy jest zakładka: „Projekty”. Zgłoszone pro-
jekty podzielone zostały na ogólnomiejskie i dzielnicowe oraz zaznaczone na 
interaktywnej mapie Krakowa (te, które mają jedną, konkretną lokalizację). 
Projekty można wyszukiwać także ze względu na ich charakterystykę, zgod-
nie z następującymi kategoriami: zdrowie, infrastruktura, edukacja, kultura, 
bezpieczeństwo, zieleń i ochrona środowiska, sport i infrastruktura sporto-
wa, infrastruktura rowerowa, społeczeństwo.
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W przypadku projektów dzielnicowych należy wybrać określoną dzielnicę – 
pojawi się wówczas jej mapa wraz z zaznaczonymi ikonami wyżej opisanych 
kategorii. Klikając na poszczególne ikony pojawia się krótki opis projektu (po-
równaj rysunek nr 8). Jeśli projekt został odrzucony to również zamieszczona 
jest taka adnotacja wraz z krótkim uzasadnieniem powodów odrzucenia.

Rysunek 8. Mapa projektów dzielnicowych – budżet obywatelski w Krakowie.

Źródło: https://budzet.dialoguj.pl

Jeżeli chcemy pozyskać więcej informacji na temat określonego projektu 
należy kliknąć „zobacz” i zostajemy przeniesieni do podstrony projektu. Za-
mieszczone tam są podstawowe informacje dotyczące projektu tj. pełna na-
zwa projektu, mapa lokalizująca projekt, informacja o dzielnicy, opis projektu 
oraz charakterystyka długotrwałych efektów. Pojawia się informacja o wyso-
kości kwoty potrzebnej do realizacji przedsięwzięcia – kosztorys. Pełen opis 
projektu jest dołączony jako PDF (skan wniosku złożonego do Urzędu Miasta).

Warto odnieść się do jeszcze dwóch elementów występujących na podstro-
nie zgłoszonego projektu: możliwość zamieszczenia komentarzy oraz infor-
macja o podobnych projektach (realizowanych w ramach tej samej kategorii). 
Jeśli użytkownik strony jest zainteresowany projektami związanymi np. z roz-
wijaniem i modernizacją miejskiej infrastruktury rowerowej to w „Podobnych 
projektach” znajdzie wszystkie wnioski złożone w tym obszarze.

Funkcjonalność „Komentarze” natomiast pozwala wyrazić opinię na temat 
projektu, ocenić go pozytywnie lub negatywnie, podać argumenty za lub 
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przeciw. Jest próbą stworzenia na portalu przestrzeni do dyskusji nad zgło-
szonymi wnioskami, wyrażenia poparcia etc. Komentarzy oraz odpowiedzi na 
zamieszczone już komentarze mogą udzielać tylko zalogowani użytkownicy 
co powoduje, że wypowiedzi te nie są anonimowe (podpisywane są imieniem 
i nazwiskiem). Z pewnością jest to właściwy krok w stronę przekształcenia 
z platformy tylko publikującej informację o zgłoszonych projektach na miej-
sce prowadzenia dyskusji nad propozycjami budżetu obywatelskiego i deli-
beracji w internecie.

Rysunek 9. Komentarze do projektu – Budżet obywatelski w Krakowie.

Źródło: https://budzet.dialoguj.pl/projects/778-publiczne-kapielisko-wraz-z-ogolnodostepna-
plaza-miejska-zlokalizowane-na-terenie-kamieniolomu-na-zakrzowku

Warszawa 

Budżet partycypacyjny 2016 Warszawy to druga edycja budżetu. W tym roku 
mieszkańcy mieli do dyspozycji dwie strony internetowe. Jedna z nich: http://
www.twojbudzet.um.warszawa.pl/ jest zbiorem niezbędnej wiedzy (m.in. 
zakładka FAQ) i bieżących informacji o etapie realizacji budżetu (np. wyniki 
głosowania). Znajduje się również odnośnik do mapy własności gruntów oraz 
do dokumentów strategicznych miasta Warszawa (Strategia rozwoju m. st. 
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Warszawa, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego etc.). 

Tak, jak w przypadku strony internetowej budżetu obywatelskiego w Gdań-
sku, również tutaj znajduje się cennik usług i inwestycji miejskich – Ile kosz-
tuje miasto?

(http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto). 

Warszawski cennik został przygotowany równie ciekawie i przyjaźnie dla 
użytkownika, jak ten gdański, wyżej opisany. Został on podzielony na nastę-
pujące kategorie kosztów: infrastruktura drogowa, mała architektura, zieleń, 
kultura, sport, sprawy społeczne, czas wolny.

Rysunek 10. Ile kosztuje miasto? Budżet partycypacyjny w Warszawie.

Źródło: http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto

Druga platforma: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/site/welcome prze-
znaczona jest do publikowania zgłoszonych projektów oraz informuje o wy-
nikach głosowania. Znajduje się tam również forum umożliwiające uczest-
nictwo w dyskusjach dotyczących ogólnie budżetu obywatelskiego lub też 
poszczególnych zgłoszonych projektów.

Wyszukiwarka zgłoszonych projektów pozwala użytkownikowi na filtrowanie 
zgłoszeń ze względu na następujące kategorie: dzielnica, obszar (rejon lub 
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osiedle w ramach poszczególnych dzielnic), kategoria (edukacja, kultura, ko-
munikacja/drogi, ochrona środowiska, pomoc społeczna, przestrzeń publicz-
na, sport, zdrowie, zieleń miejska, inne), status (zweryfikowany negatywnie, 
wycofany przez projektodawcę, odrzucony w preselekcji, dopuszczony do 
głosowania, wybrany do realizacji, nie wybrany w głosowaniu).

Każdy ze zgłoszonych projektów posiada swoją podstronę, na której znajduje 
się bardzo szczegółowa charakterystyka zgłaszanego przedsięwzięcia: kate-
goria projektu (np. komunikacja/drogi), koszty projektu po weryfikacji, dziel-
nica, charakter projektu (np. ogólnodzielnicowy), lokalizacja projektu, po-
tencjalni odbiorcy, pełny opis projektu, uzasadnienie dla realizacji projektu, 
wstępny kosztorys wraz z uzasadnieniem jego składowych (w tym informacja 
czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach). W przypadku 
projektów zweryfikowanych negatywnie pojawia się również uzasadnienie – 
powód negatywnej weryfikacji.

To co warte tutaj podkreślenia, to po pierwsze umieszczenie w górnej czę-
ści podstrony ikony „like it” z dopiskiem: „oddane głosy” – użytkownik od 
razu ma informację ile osób zagłosowało na ten projekt. Po drugie, rów-
nież w przypadku tej platformy umożliwiono mieszkańcom komentowanie 
i odpowiadanie na komentarze dotyczące poszczególnych projektów. Można 
powiedzieć, że omawiana platforma jest jednym z bardziej interaktywnych 
rozwiązań w skali Polski, choć nadal trudno mówić o niej jako o platformie 
wymiany poglądów i faktycznej deliberacji.

Rysunek 11. Podstrona zgłoszonego projektu – budżet partycypacyjny 

w Warszawie.

Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/taskPropose/index
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Omawiana platforma posiada także zakładkę z wynikami głosowania na zgło-
szone projekty w ramach budżetu partycypacyjnego. Wyniki zostały przedsta-
wione w podziale na dzielnice. Wybierając interesującą nas dzielnicę pojawia 
się lista wszystkich zwycięskich projektów. Możliwe jest jednak filtrowanie 
projektów ze względu na kategorię (np. edukacja, sport, kultura etc.) oraz 
grupę odbiorców (np. dzieci, młodzież, seniorzy etc.). Przy każdym projekcie 
z listy pojawia się informacja o ilości oddanych głosów.

Rysunek 12. Wyniki głosowania – budżet partycypacyjny w Warszawie.

Źródło: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/votingResult/tasklist?regionId=20

Katowice

Katowice, podobnie jak większość wojewódzkich miast, posiadają oddzielną 
stronę internetową poświęconą budżetowi obywatelskiemu: http://bo.kato-
wice.eu/Strony/default.aspx. Jej kluczowym elementem, tak jak w przypad-
ku innych tego typu stron internetowych, jest wyszukiwarka projektów, wraz 
z możliwością ich szczegółowego prezentowania. Strona jest przejrzysta, za-
wiera kilka zakładek oraz aktualności – bieżące informacje dotyczące procesu 
budżetu obywatelskiego. Na dole strony znajduje się również harmonogram 
etapów budżetu obywatelskiego wraz z informacją, na jakim etapie procesu 
obecnie znajduje się miasto.

Podobnie jak w innych tego typu stronach również i tutaj zamieszczone zo-
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stały najważniejsze informacje (baza wiedzy) na temat tego czym jest budżet 
obywatelski. W zakładce „O budżecie obywatelskim” czytelnik może dowie-
dzieć się o zasadach i procedurach obowiązujących w katowickim budżecie 
obywatelskim, tj. m.in. jak złożyć projekt lokalny a jak ogólnomiejski, jak wy-
gląda weryfikacja projektów i jak można na nie zagłosować.

Kolejna zakładka prezentuje podział administracyjny Katowic na 22 jednostki 
pomocnicze. Została tutaj zamieszczona interaktywna mapa Katowic z wy-
odrębnionymi jednostkami pomocniczymi, które uzupełnione są opisem (na-
zwa dzielnicy, liczba mieszkańców, kwota budżetu) po najechaniu kursorem 
na określoną jednostkę. Informacje bardziej szczegółowe można uzyskać 
wchodząc na podstronę poszczególnych jednostek pomocniczych. Widoczna 
jest wtedy mapa jednostki pomocniczej wraz z zaznaczonymi na niej ikonami 
oznaczającymi zgłoszony projekt do budżetu obywatelskiego. Po najechaniu 
na konkretną ikonę pojawia się krótki opis projektu.

Rysunek 13. Mapa projektów w jednej z jednostek pomocniczych – budżet obywa-

telski w Katowicach.

Źródło: http://bo.katowice.eu/JednostkiPomocnicze/Strony/srodmiescie.aspx

W opisie jednostki pomocniczej znajduje się informacja o kwocie budżetu 
obywatelskiego przeznaczonej na przedsięwzięcia realizowane na terenie 
tej jednostki oraz jaki to jest procent z puli środków na zadania lokalne. Za-
mieszczona została także informacja o liczbie mieszkańców zamieszkujących 
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tę jednostkę pomocniczą, wykaz ulic wchodzących w jej skład oraz kontakt 
do Dzielnicowych Punktów Informacyjnych.

Głównym celem opisywanej strony jest prezentacja zgłoszonych projektów. 
W zakładce „Projekty” użytkownik spotyka się z mapą Katowic i zaznaczo-
nymi na niej ikonami projektów. Możliwa jest kategoryzacja wyszukiwanych 
projektów tylko ze względu na ich zasięg: projekty ogólnomiejskie lub pro-
jekty lokalne. Najeżdżając kursorem na ikonę projektu pojawia się krótki 
jego opis, nie ma jednak możliwości przejścia do postrony projektu. Bardziej 
szczegółowe informacje i charakterystyka zgłoszonych przedsięwzięć znaj-
dują się w podlinkowanym PDF. Strona internetowa katowickiego budżetu 
obywatelskiego nie umożliwia ani oceniania pomysłów ani ich komentowa-
nia, ma bardzo statyczny charakter.

Konin

W Koninie powstał portal www.pomysl.konin.pl, który jest inicjatywą oddol-
ną mieszkańców miasta i ma na celu umożliwienie pomysłodawcom publiko-
wanie ich projektów tak żeby je konsultować, modyfikować oraz promować 
wśród reszty mieszkańców. Na oficjalnej stronie Konina zamieszczane są 
w sekcji „Aktualności” najważniejsze informacje dotyczące konińskiego bu-
dżetu obywatelskiego, nie ma tam jednak miejsca na prezentację pomysłów 
i dyskusję nad nimi.

Na stronie www.pomysl.konin.pl znajdują się cztery kluczowe zakładki: naj-
nowsze, największe poparcie, gotowe oraz wylęgarnia (projekty w trakcie 
tworzenia – wciąż edytowane). Wszystkie zamieszczone projekty można fil-
trować albo ze względu na kategorię (edukacja, infrastruktura, kultura, przy-
roda, rozrywka, sport, inne) albo ze względu na koszt (projekty małe do 29999 
zł, projekty duże od 30000 zł do 1400000 zł, projekty powyżej 140000 zł). 
Ustawiając kryteria wyszukiwania uzyskujemy listę projektów z ich pełną na-
zwą, datą dodania, kosztem, imieniem i nazwiskiem pomysłodawcy, kategorią 
oraz statusem (np. projekt gotowy). Widoczna jest również informacja o ilości 
komentarzy i liczbie osób popierających określonych projekt. Wchodząc na 
podstronę konkretnego projektu otrzymujemy jego szczegółowy opis, har-
monogram realizacji, oczekiwane rezultaty, galerię, mapę z lokalizacją zapla-
nowanej inwestycji/usługi. Zalogowany czytelnik może ocenić pozytywnie (nie 
ma opcji oceny negatywnej) dany projekt oraz umieścić pod nim komentarz.
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Warto podkreślić, że zamieszczane tutaj komentarze nie mają tylko na celu 
wyrażenia poparcia lub nie, ale głównie służą do wyrażenia uwag, odniesienia 
się do poszczególnych działań w ramach proponowanego przedsięwzięcie, 
sugestię ulepszeń. Analizują różne rozwiązania przyjęte przez inne miasta, 
które wdrożyły budżet obywatelski, można powiedzieć że jest to najbardziej 
interaktywna i nastawiona na faktyczną dyskusję, platforma do zgłaszania 
pomysłów. Bardzo cenne jest to, że inni mieszkańcy, poprzez właśnie włą-
czenie się w dyskusję, wypracowują wraz z pomysłodawcą ostateczny kształt 
projektu.

Rysunek 14. Dyskusja pod opisem zgłaszanego projekt – budżet obywatelski 

w Koninie.

Źródło: http://pomysl.konin.pl/pomysl/5/wrotkowisko

Zakończenie

Wyżej opisane rozwiązania pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Większość 
z nich nie spełnia podstawowej funkcji procesu budżetowania obywatelskie-
go tj. wyboru pomysłów i przedsięwzięć na podstawie wcześniejszej dysku-
sji, konsultacji i deliberacji wśród jak największej ilości mieszkańców i innych 
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zainteresowanych stron. Scharakteryzowane zostały głównie platformy naj-
większych, wojewódzkich miast (wyjątek stanowi oddolna inicjatywa w Ko-
ninie) ze względu na to, że potrzeba istnienia tego typu narzędzi jest dużo 
bardziej widoczna i silniejsza właśnie w dużych miastach. Mieszkańcy tych 
miast oczekują możliwości uczestnictwa w procesie budżetowania w sposób 
nowoczesny, za pośrednictwem mediów społecznościowych, internetu, de-
dykowanych aplikacji dostosowanych do urządzeń mobilnych. Potwierdza to 
struktura głosowania – dominują osoby, które głosowały elektronicznie. Nie-
stety rozwiązania przygotowane przez urzędy miast nie spełniają tych stan-
dardów. Przede wszystkim nie dają realnej przestrzeni do dyskusji, komen-
towania, oceniania projektów – a tym samym ich modyfikowania w oparciu 
o głosy społeczności. Po drugie nie są promowane przez urzędy miast jako 
faktyczne platformy deliberacji – warto podkreślić, że największą aktyw-
nością z analizowanych stron internetowych cieszyło się narzędzie przygo-
towane w Koninie, będące wynikiem oddolnej inicjatywy. Po trzecie nie są 
dostosowane do mobilnych urządzeń, nie ma dedykowanych aplikacji i co 
więcej, ich użytkowanie wiąże się często z pobieraniem dodatkowych plików 
– skanów zgłoszonych wniosków, zdjęć etc. Po czwarte wreszcie, do rzadkości 
należy stosowanie lokalizacji na mapie zgłaszanych projektów. Z pewnością 
zastosowanie takiego narzędzia ułatwia użytkownikowi porównanie między 
sobą projektów, dzielnic czy osiedli, sprawdzenie jakiego typu projekty są 
zgłaszane, a jakich brakuje lub jest deficyt. To z kolei przekłada się na jakość 
oraz racjonalność głosowania i podejmowania decyzji o przeznaczeniu środ-
ków z budżetu obywatelskiego.
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dr Agata Anacik-Kryza

Doktor nauk społecznych, socjolog 
i antropolog kultury, badacz społecz-
ny, trener. Posiada doświadczenia 
w szkoleniach rozwijających kompe-
tencje komunikacji i współdziałania 
w środowisku wielokulturowym oraz 
zarządzania różnorodnością.

Od niemal 7 lat współpracuje z Wyż-
szą Szkołą Europejską przy koordyna-
cji i realizacji projektów badawczych 
i szkoleniowych. Od 2012 roku Dyrek-
tor Centrum Badań i Analiz,  od 2013 
roku Adiunkt na kierunku zarządza-
nie, a od 2015 roku Dziekan Wydziału 
Nauk o Poznaniu i Komunikacji Spo-
łecznej Wyższej Szkoły Europejskiej. 

Zainteresowania naukowe oscylują 
w obszarze problematyki metodolo-
gii badań jakościowych, mniejszości 
etnicznych i narodowych, innowacji 
w nauce oraz dialogu społecznego 
i obywatelskiego.
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Rozwój elektronicznej administracji w Estonii, tworzenie i wdrażanie usług 
publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz powszechna akceptacja 
tychże usług zarówno przez obywateli jak i przedsiębiorców1 spowodowały, 
że Estonia między innymi z tego powodu znalazła się w centrum zaintereso-
wania międzynarodowego. O Estonii mówi się jako o kraju poszukującym no-
wych pomysłów, które mogłyby się przełożyć na dobrobyt gospodarczy oraz 
spowodować, że kraj stałby się w jeszcze większym stopniu rozpoznawalny 
globalnie2. Jednak, nawet jeśli Estonii udaje się prezentować swoje doświad-
czenie, a także podejmować rozmowy z rządami na całym świecie o wdrożo-
nych przez siebie e-rozwiązaniach, to do tej pory nie udało się z powodzeniem 
eksportować usług. Szwajcaria, luksemburg i lichtenstein to kilka przykła-
dów małych krajów, którym udało się przyciągnąć zagranicznych inwestorów 
i przedsiębiorców, co w efekcie przełożyło się na wyższy standard życia wła-
snych obywateli, przy jednoczesnym zachowaniu swojej własnej kultury3.

1 Ministry of Economic Affairs and Communications, 2013. Digital Agenda 2020 for 
Estonia.

2 Tambur S., Estonia becomes the first country in the world to offer E-residency, 2014.
3 Tampere T., E-residency – attracting foreign entrepreneurs to open businesses in Estonia, 

2015.
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Technologie ICT umożliwiają rządom świadczenie unikalnych i naprawdę zin-
tegrowanych usług, przy równoczesnym zaangażowaniu różnych grup użyt-
kowników. Technologie informatyczne (IT) umożliwiły rządom, ale także pry-
watnym firmom, świadczenie usług i komunikację z obywatelami i klientami 
za pośrednictwem różnych kanałów. Badanie ONZ na temat e-administracji 
z 2014 roku wykazało, że 46% ludności UE korzysta z elektronicznych usług 
administracyjnych m. in. do składania deklaracji podatkowych, poszukiwa-
nia pracy, składania wniosków paszportowych i wielu innych. Można zatem 
założyć, że jeśli w najbliższych latach ludzie będą przyzwyczajać się do róż-
nych e-usług i zaufanie do różnych systemów IT będzie nadal rosło, to wy-
korzystanie usług z zakresu e-administracji również w tym czasie zapewne 
wzrośnie.

Rysunek 1. Rozwój wirtualnej rzeczywistości.

Estonia przed wdrożeniem e-rezydencji

W ciągu ostatnich 20 lat w Estonii dokonały się przemiany zmierzające w kie-
runku wykształcenia społeczeństwa cyfrowego oraz szybkiego rozwoju spo-
łeczeństwa informacyjnego4. Dokonało się to głównie poprzez stworzenie 
systemów cyfrowych takich jak e-administracja, bankowość internetowa 
i innych rozwiązań technicznych, które spowodowały, że Estonia obecnie 
znajduje się na wysokiej pozycji w rankingach międzynarodowych, przez co 
stała się bardziej rozpoznawalna w skali świata5. W efekcie Estonia stała się 

4 Kalvet T., The Estonian Information Society Developments since the 1990s., 2007.
5 Nixon G., Koutrakou V.N., E-Government in Europe. Rebooting the State, 2007.
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jednym z najbardziej i najlepiej zdigitalizowanych państw i administracji na 
świecie, oferującym szereg różnych e-usług dostępnych zarówno dla obywa-
teli, jak i dla firm6.

Jednym z najsilniejszych elementów e-rządu Estonii jest świadczenie usług 
elektronicznych dla ludności. Przyczynowe rozumienie ewolucji tych usług 
musi zawierać trzeci zestaw czynników determinujących rozwój, czyli sektor 
prywatny. Priorytetami estońskiego rządu w rozwoju e-usług i nowych tech-
nologii były przejrzystość i jak najlepszy dostęp do usług publicznych, w tym 
także do usług socjalnych dla obywateli i stworzenie atrakcyjnego środowi-
ska biznesowego dla przedsiębiorców7. Dzięki tym zmianom Estonia uzyskała 
reputację innowacyjnego kraju, z cechującym się otwartością rządem i do-
brze rozwiniętym sektorem ICT, który nieustannie podejmuje próby w zakre-
sie wdrażania nowych technologii i może być postrzegany jako pionier na tle 
innych krajów. Delegacje krajów z całego świata przejawiają zainteresowanie 
estońskimi rozwiązaniami w dziedzinie e-administracji i e-usług. W 2014 roku 
Akademia e-administracji w Estonii wdrożyła estońskie elektroniczne rozwią-
zania w 26 krajach w różnych częściach świata8.

Podstawą estońskich zmian w dziedzinie e-administracji stanowią dwa duże 
przedsięwzięcia: „X-Road” oraz elektroniczny dowód tożsamości. „X-Road jest 
często nazywane kręgosłupem estońskiej e-administracji i usług publicznych. 
X-Road działa od roku 2001. Jest to swoistego rodzaju środowisko technicz-
ne i organizacyjne, które umożliwia bezpieczną wymianę danych pomiędzy 
publicznymi systemami informatycznymi. Publiczne i prywatne przedsię-
biorstwa oraz inne instytucje także mogą połączyć swój system informacji 
z systemem X-Road. Takie rozwiązanie pozwala na korzystanie z usług ofe-
rowanych w ramach X-Road w ich własnym środowisku elektronicznym lub 
oferowanie swoich usług za pośrednictwem X-Road”9. X-Road pozwala tym 
samym na łączenie różnych baz danych, elektronicznych usług i systemów 
informatycznych agencji rządowych oraz podmiotów sektora prywatnego, 
wykorzystując w tym celu Internet10.

6 Tampere T., E-residency – attracting foreign… op. cit., 2015. 
7 The Digital Society, http://estonianworld.com/opinion/e-estonia-building-

digitalsociety/.
8 Tampere T., E-residency – attracting foreign… op. cit., 2015.
9 Kotka T., Rozov J., Karpitšenko l., E-residency in e-Estonia, 2014.
10 Sirendi R., The Development of Estonia’s E-Government, Edinburgh University of 

Edinburgh, 2012.
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Państwowy portal eesti.ee, który jest punktem dostępu dla estońskich 
e-usług publicznych dla obywateli, jak i dla przedsiębiorstw, został urucho-
miony w 2000 roku. Na co dzień ponad 900 organizacji i 50% mieszkańców 
korzysta z ponad 2000 usług udostępnionych za pośrednictwem X-Road.

Choć to X-Road jest postrzegane jako najważniejsze estońskie osiągnięcie 
w dziedzinie e-administracji, to wprowadzenie elektronicznego dowodu 
osobistego w 2002 roku było równie wyjątkowe i innowacyjne. Wdrożenie 
projektu sprawiło, że rozwiązania e-administracji mogły zacząć być szeroko 
stosowane zarówno przez przedsiębiorstwa jak i mieszkańców. Dowód oso-
bisty jest głównym dokumentem identyfikacyjnym w Estonii, a jego posiada-
nie jest obowiązkowe dla obywateli. Każdy obywatel otrzymuje dokument 
w postaci plastikowej karty. Elektroniczny dokument daje również dostęp do 
licznych usług internetowych, w tym podpisu elektronicznego i bankowości 
internetowej. Wielość możliwości, do jakich elektroniczny dowód tożsamości 
może zostać wykorzystany, znacznie ułatwia funkcjonowanie zarówno przed-
siębiorcom jak i osobom fizycznym11.

Estoński dowód osobisty oraz jego wykorzystanie jako elektronicznego 
podpisu, są unikalne w światowej skali. Ponieważ dowód osobisty wszedł 
do powszechnego użytku, obywatele estońscy i przedsiębiorcy są w stanie 
swobodnie korzystać z elektronicznych usług publicznych. Większość Estoń-
czyków na co dzień używa cyfrowego podpisu do sygnowania umów, zawiera-
nia transakcji w banku internetowym, otwierania firm w ewidencji działalno-
ści gospodarczej i w wielu innych sytuacjach. legitymacja pozwala korzystać 
ze wszystkich usług publicznych oferowanych online, z dowolnego miejsca 
na świecie.

„Estonia jest jednym z światowych liderów w składaniu elektronicznych de-
klaracji podatkowych oraz innych tego typu dokumentów”12. Szacuje się, że 
jedynie 5% Estończyków nie korzysta z Internetu przy składaniu deklaracji 
podatkowych. Historia sukcesu estońskich wdrożeń w zakresie e-government 
dowodzi, że dla wdrożenia i rozwoju infrastruktury informacyjno-komunika-
cyjnej nie ma znaczenia, jak małe jest państwo, ani jakie jest jego położenie 
geograficzne.

11 Kalvet T., Innovation: a factor eplaining e-Government success to Estonia. Electronic 
Government, an International Journal, 2012, str. 142-158.

12 Ibidem.
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Rozwój elektronicznej administracji w Estonii oraz rozwój i wdrożenie elek-
tronicznych usług publicznych, jak również przyjęcie tych usług przez oby-
wateli oraz przez przedsiębiorców jest wyjątkowe. Między innymi z tego 
powodu Estonia znalazła się w centrum zainteresowania innych krajów. Jak 
już zostało powiedziane, Estonia stale poszukuje nowych pomysłów, które 
mogłyby pomóc krajowi w osiągnięciu dobrobytu gospodarczego i wzmocnić 
rozpoznawalność kraju na świecie.

Rysunek 2. Wizaulizacja pomysłu zbudowania e-społeczeństwa Akademii E-Admini-

stracji w Estonii.

Rysunek 3. Schemat platfomy X-road.
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E-rezydencja – inspiracje dla wdrożenia

Ramy strategiczne dla dalszego rozwoju Estonii w zakresie e-Government 
określone zostały w dokumentach: „Program Rozwoju Estońskiego Społe-
czeństwa Informacyjnego 2020” oraz „Agenda cyfrowa dla Estonii 2020”13. 
Poniżej opisano różne zasady i modele współpracy dla rozwoju zintegrowa-
nych rozwiązań między domenami dla elektronicznej administracji, a także 
naświetlono kwestie konieczne do poddania analizie jak i proponowane 
zmiany w zakresie prawodawstwa i realizacji prawa w tym zakresie.

Projekt został zainicjowany przez administrację, choć trzeba powiedzieć, 
że istnieje rzeczywista potrzeba obecności podmiotów biznesowych w tym 
zakresie. Fizycznie Estonia nie jest dużym krajem i ma stosunkowo niewielu 
obywateli (około 1,3 mln mieszkańców). Co więcej, trendy demograficzne są 
raczej negatywne, co oznacza, że ilość obywateli (podatników), którzy realnie 
mogą pracować na rzecz estońskiej gospodarki jest niewielka. Oczywiście, 
można zwiększyć liczbę imigrantów w Estonii, którzy zaspokoją potrzeby ryn-
ku pracy i będą płacić podatki, ale oczywiście nie jest to tak proste, jak mogło-
by się wydawać. Teoretycznie można również zmienić trend demograficzny, 
np. ustanawiając prawo, które zmuszałoby każdą rodzinę do posiadania mini-
mum trojga dzieci, ale Estonia jest demokratycznym i wolnym krajem, gdzie 
szanowna jest swoboda wyboru każdej osoby, w tym również w kwestiach ile 
dzieci i czy w ogóle chce je mieć.

Odpowiadając na tak zdefiniowane problemy, Estonia pokłada nadzieje i od-
wołuje się do rozwiązań cyfrowych – jako inicjatyw, gdzie z natury rzeczy pa-
rametry fizyczne nie odgrywają już tak istotnej roli jak kiedyś.

Estonia w ciągu ostatniej dekady „stała się bardziej cyfrowa”, niż kiedykol-
wiek wcześniej. Od 20 lat Estonia ciągle przekształca się w kierunku społe-
czeństwa cyfrowego14. Między innymi poprzez budowę e-administracji, wdro-
żenie bankowości internetowej i innych rozwiązań technicznych udało się jej 
osiągnąć szybki wzrost rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wszystko to 
sprawiło, że dziś Estonia zajmuje wysoką pozycję w indeksach i rankingach 
międzynarodowych, przez co zyskała światowe uznanie. W rezultacie Esto-
nia stała się jednym z najbardziej zdigitalizowanych krajów na świecie i jedną 

13 Development Program for Estonian Information Society 2020.
14 Kotka T., If Estonia won’t do it then someone else will, 2014.
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z najlepiej zintegrowanych administracji, oferującą rozmaite elektroniczne 
usługi publiczne tak dla obywateli, jak i firm15.

„Cały naród pracował na sukces w zakresie stworzenia i rozwoju technologii 
informacyjnych. Ze względu na fakt, że Estonia jest małym krajem, to było 
o wiele łatwiejsze dla krajowych firm i organizacji, aby zmienić swoje systemy 
informatyczne, niż miałoby to miejsce w przypadku większych organizacji mię-
dzynarodowych”16. Rząd, obywatele i prywatni przedsiębiorcy widzą w rozwo-
ju technologii informatycznych i możliwościach, jakie oferują, klucz do go-
spodarczego wzrostu i poprawy jakości życia. Rozwój e-administracji i usług 
elektronicznych dokonał się stosunkowo szybko, a większość działań admini-
stracyjnych zmierza do sukcesywnego zwiększania udziału e-rozwiązań. W wy-
niku tych zmian, Estonia uzyskała na świcie opinię „doskonałego e-państwa”. 
Estoński elektroniczny dowód osobisty, jego wykorzystanie do elektroniczne-
go podpisywania, są unikalne w skali świata. Ponieważ dowód osobisty wszedł 
do powszechnego użytku, obywatele estońscy i przedsiębiorstwa były w sta-
nie uzyskać łatwy dostęp do rozwiązań elektronicznych opracowanych przez 
rząd. Większość Estończyków używa cyfrowego podpisu na co dzień, czy to do 
podpisywania umów, zawierania transakcji bankowych przez internet, otwie-
rania firm i w wielu innych sytuacjach. Elektroniczny dowód osobisty pozwala 
korzystać ze wszystkich usług publicznych oferowanych online bez względu 
na aktualne miejsce pobytu. Na przykład, studenci estońskich uniwersytetów 
mogą uzyskać dostęp do systemu informacji w dowolnym miejscu na świecie 
za pomocą karty ID. Podobnie sprawa ma się z przedsiębiorcami. Załóżmy, że 
właściciel firmy, spędza urlop na Jamajce, ale musi podpisać ważny kontrakt. 
Dziś może to zrobić w odpowiednim dla siebie czasie, korzystając z laptopa 
i podpisu cyfrowego oferowanego przez elektroniczny dowód osobisty (pod-
pis cyfrowy w Estonii ma taką samą wartość jak ten złożony fizycznie). Czy jak 
rodzic, którego dziecko jest na wycieczce szkolnej i zabraknie mu pieniędzy 
– w takiej sytuacji można po prostu zalogować się do swojego banku interne-
towego i dokonać przelewu za pomocą kilku kliknięć.

„Estonia jest jednym ze światowych liderów pod względem liczby deklaracji 
podatkowych i innych dokumentów składanych drogą elektroniczną”17. Aktu-

15 Tampere T., E-residency – attracting foreign… op. cit., 2015.
16 Charles A., The Electronic State: Estonia’s New Media Revolution, JCER, 5(1), 2009,  

str. 97-113.
17 Kalvet T., Innovation: a factor eplaining … op. cit.
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alnie szacuje się, że tylko około 5% Estończyków nie korzysta z e-deklaracji 
podatkowych. Jak już wspomniano wcześniej historia sukcesu elektronicznej 
administracji w Estonii dobitnie dowodzi, że dla wdrożenia i rozwoju infra-
struktury teleinformatycznej nie ma znaczenia, ani wielkość państwa, ani 
geograficzne położenie.

Rozwój rozwiązań w zakresie e-administracji oraz opracowanie i wdrożenie 
elektronicznych usług publicznych, jak również przyjęcie tych usług przez 
obywateli i przez przedsiębiorców, dokonało się w Estonii na bardzo wysokim 
poziomie, co sprawiło, że Estonia znalazła się w centrum uwagi innych krajów 
potencjalnie zainteresowanych tego typu wdrożeniami. Estonia w dalszym 
ciągu poszukuje nowych pomysłów, które były skuteczne w budowaniu do-
brobytu gospodarczego i mogłyby stać się standardem na całym świecie.

Pozytywne doświadczenia z wprowadzeniem elektronicznego dowodu osobi-
stego wśród Estończyków jak i innowacyjność całego projektu w skali świata, 
były inspiracją dla rządowego projektu e-rezydencji, sukcesywnie wdrażane-
go od 2014. O e-rezydencji po raz pierwszy wspomniano w Estońskiej Agen-
dzie Cyfrowej 2020. Stwierdzono tam, że Estonia zacznie oferować swoje 
zaawansowane usługi administracyjne globalnie. Wiosną 2014 roku Estoński 
Fundusz Rozwoju zorganizował konkurs na innowacyjne pomysły do zastoso-
wania w biznesie, które byłyby atrakcyjne nie tylko w Estonii, ale także na are-
nie międzynarodowej. Zwycięski projekt to „10 milionów e-Estończyków do 
2025” zgłoszony przez urzędników państwowych: Taavi Kotka, Ruth Annus 
i Siim Sikkut18. Głównym celem projektu było „stworzenie Estonii większej niż 
jest w rzeczywistości”, zapraszając 10 mln ludzi na całym świecie, aby stali się 
elektronicznymi rezydentami Estonii, co miało się dokonać poprzez nadanie 
im estońskiej tożsamości cyfrowej.

Już Estońska strategia na rzecz społeczeństwa informacyjnego 2013 z 2006 
roku19 wywarła znaczny wpływ na przyjęte cele, które scharakteryzować 
można poprzez pojęcia takie jak cyfryzacja, skoncentrowanie na usługach 
i skoncentrowanie na użytkownikach. Kolejna Estońska strategia na rzecz spo-
łeczeństwa odnosi się do tych samych aspektów, większy nacisk kładąc jednak 
na skoncentrowanie wokół usług i użytkowników. W taki właśnie sposób to 

18 Estonian Development Fund 2014. The final recordings of competition of 
development ideas 2014.

19 Estonian Information Society Strategy 2013 (2006).
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obywatel został umieszczony w centrum procesu świadczenia usług publicz-
nych. Istotne jest także skoncentrowanie się na interoperacyjności pomiędzy 
różnymi usługami, obejmujące odtąd również usługi transgraniczne. Oferta 
e-rezydentury skierowana jest w głównej mierze do sektora prywatnego. 
Zaproponowane rozwiązanie w znacznym stopniu ułatwia zagranicznym 
przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej – począwszy od jej 
założenia, po załatwianie bieżących spraw związanych z prowadzeniem fir-
my. Wraz z realizacją pomysłu e-rezydencji otworzyły się możliwości także dla 
innych firm i podmiotów gospodarczych. Zainteresowane firmy mogą wpro-
wadzać na rynek swoje usługi elektroniczne. Szacuje się, że pod wpływem 
zmian w obszarze elektronicznej administracji, rynek stanie się ok. 10 razy 
większy niż dotychczas. Jednocześnie nie należy zapominać o korzyściach dla 
sektora publicznego. E-rezydentura może okazać się dobrą okazją, by rządy 
ściślej współpracowały ze sobą oraz by powstawały transgraniczne usługi dla 
mieszkańców z różnych krajów.

E-rezydencja to najnowsza inicjatywa w ramach projektu e-Estonii, która 
opiera się na decyzji rządu o nadaniu cyfrowej tożsamości dla ludzi na całym 
świecie – bez względu na ich rzeczywistą narodowość. Ponieważ projekt zo-
stał uruchomiony 1 grudnia 2014, nie opublikowano jeszcze zbyt wielu prac 
naukowych ani opracowań na ten temat. Choć w tej chwili system e-rezy-
dencji jest przydatny tylko dla tych, którzy mają lub chcą mieć jakikolwiek 
związek z Estonią, to w przyszłości może rozszerzyć się na kraje, w których 
używa się tożsamości elektronicznej. Niektóre z e-usług, udostępnionych dla 
estońskich e-rezydentów to m.in: zdalne otwieranie kont bankowych; usłu-
gi notarialne; możliwość założenia działalności gospodarczej i upoważnianie 
przedstawicieli za pomocą portalu biznesowego; otwieranie rachunków ban-
kowych i wybór aplikacji potrzebnych do prowadzenia działalności w ramach 
jednego portalu. W każdej z tych usług, wspólnym mianownikiem wydaje się 
być chęć uproszczenia procedur biznesowych dla przedsiębiorców.

Projekt e-rezydencji już znacznie ułatwił przedsiębiorcom z krajów rozwijają-
cych się dostęp do rynku europejskiego – przede wszystkim do tych, którzy 
pracują w branży IT i dla których fizyczna lokalizacja nie jest istotna z punk-
tu widzenia działalności gospodarczej. Na przykład Indie są jednym z krajów, 
w którym znajduje się wielu utalentowanych programistów, którzy chcą pra-
cować jako freelancerzy i oferują swoje usługi nie tylko w Indiach, ale tak-
że w Europie. Ze względu na procedury biurokratyczne dotychczas było to 
praktycznie niemożliwe. Od wiosny 2015 roku, kiedy umożliwiono ubieganie 
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się o status e-rezydenta w ambasadach, nastąpiła w tej kwestii diametralna 
zmiana. Dla wielu przedsiębiorców było to jak spełnienie marzeń.

Nie jest oczywiście jasne, jak e-rezydentura faktycznie może przyczynić się 
do rozwoju estońskiej gospodarki i jak przełoży się wzrost PKB. Niemniej już 
same opłaty koncesyjne pobierane za karty rezydenckie (50 euro za wyro-
bienie karty w Estonii i 80 euro poprzez ambasadę) będą miały pozytywny 
wpływ do budżetu państwa. Optymizm pierwszego celu finansowego wynika 
z wyliczeń zakładanej liczby 10 mln e-Estończyków osiągniętej do roku 2025.

Rozwój projektu e-rezydentury prawdopodobnie spowoduje, że więcej 
przedsiębiorców przeniesie kolejne firmy do Estonii, co z kolei przełoży się na 
podniesienie dochodów podatkowych dla państwa. Przedsiębiorcy oczekują 
możliwie najmniejszych obciążeń procedurami, tak aby móc skoncentrować 
się na swojej głównej działalności gospodarczej. E-rezydencja pomaga unik-
nąć wielu z nich, w tym m. in. podpisywania wszystkich umów i załatwiania 
większości procedur bankowych w trybie online. Początkowo zakłada się 
również stworzenie wirtualnego środowiska biznesowego, które pozwoli być 
może nawet na samodzielne prowadzenie księgowości przez Internet. Kolej-
ne usługi, jakie Estonia zamierza uruchomić to chociażby e-notariusz, a za-
tem i sprawy notarialne będzie można załatwić internetowo. Jak można się 
zatem przekonać, Estonia naprawdę jest krajem, który dał przedsiębiorcom 
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej minimalizując obciążenia 
proceduralne i to właściwie z dowolnego miejsca na świecie.

E-rezydencja – pierwsze spostrzeżenia,  
zalety i wady systemu

Jako że projekt e-rezydencji został uruchomiony w fazie beta, trudno jest na 
tym etapie generalizować problemy. Nie było także wystarczająco dużo cza-
su na realizację wszystkich aspektów systemu. Jednak niektóre z tych luk, 
które dostrzeżono już na początku, zostały uzupełnione i naprawione, tak 
aby inne kraje mogły swobodnie korzystać i uczyć się w oparciu o doświad-
czenia estońskie.

E-rezydencja jest innowacyjną inicjatywą, która stwarza wiele możliwości 
i może stać się jednym z najsilniejszych przewag konkurencyjnych dla Estonii. 
Jednak, ponieważ projekt został uruchomiony w fazie beta, istnieją również 
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ograniczenia, na które należy zwrócić uwagę. Z jednej strony, to prawdo-
podobnie rozsądne rozwiązanie, aby uruchomić projekt w fazie testów, po-
nieważ to najlepszy czas kiedy wiele niedociągnięć może być dostrzeżonych 
i naprawionych. Każde zgłoszenie może zostać wzięte pod uwagę w celu po-
prawy sytuacji. Z drugiej strony, z punktu widzenia użytkowników, tego ro-
dzaju usprawiedliwienia o niedogodnościach i ograniczeniach systemu mogą 
być nie do przyjęcia. Na przykład, jeśli użytkownik ma negatywne doświad-
czenia, kiedy próbuje zalogować się do cyfrowego podpisywania umów po 
raz pierwszy, to następnym razem będzie próbował znaleźć sposób, który na-
prawdę zadziała. Co więcej, negatywne doświadczenia prawie zawsze szybciej 
się rozprzestrzeniają niż te pozytywne zjawiska. Jest mało prawdopodobne, 
że klient, który raz miał negatywne doświadczenia z realizacją jakiejś usługi, 
poleci ją swoim przyjaciołom czy partnerom biznesowym. I tak, pomimo że 
usługa e-rezydent pozwala na zdalne otwarcie rachunku bankowego, to ban-
ki obecnie nie dają jeszcze takiej możliwości. W drodze wyjątku, banki mogą 
identyfikować klientów drogą elektroniczną, ale w rzeczywistości, klienci tak 
identyfikowani nie mogą w pełni korzystać z usług oferowanych przez bank. 
Ci klienci mogą dokonywać transakcji tylko w obrębie estońskich banków, nie 
mogą dokonywać transakcji na więcej niż 2000 euro miesięcznie i nie mogą 
kupować produktów od sprzedawców, którzy nie korzystają z estońskich ban-
ków do realizacji swoich transakcji.

Po utworzeniu firmy, jednym z podstawowych i obowiązkowych działań jest 
ubieganie się o numer identyfikacji podatkowej. Choć wniosek o numer po-
datkowy można złożyć online, powszechną praktyką estońskiej izby podatko-
wej i celnej było to, że zarządy firm są dodatkowo proszone o stawienie się 
w odpowiedniej placówce w celu udzielenia odpowiedzi na dodatkowe py-
tania dotyczące działalności, którą zamierzają prowadzić. Często, zwłaszcza 
w sytuacji, kiedy został wyznaczony krótki termin, np. około tygodnia, może 
to być problem dla e-rezydentów, aby zaplanować kolejną wizytę w Estonii, 
szczególnie jeśli na stałe nie zamieszkują tego kraju.

Aby oddać do użytkowania system e-rezydenta należy najpierw zidentyfiko-
wać poziom oferowanych e-usług i dowiedzieć się, które z nich są rzeczywi-
ście gotowe do użycia. Wymagania użytkowników rosną, a to powoduje, że 
firmy technologiczne na całym świecie inwestują coraz więcej w rozwiązania, 
które będą satysfakcjonujące dla użytkowników. Zadowolenie użytkowników 
i prostota usług to obszary, w których estońskie rozwiązania odnotowują nie-
dostatki. Obecnie w zakresie działalności gospodarczej, możliwość założenia 
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firmy i podpisywanie umów cyfrowo to najbardziej widoczne korzyści dla 
e-rezydentów, ale w większości krajów nadal honoruje się podpisy składane 
wyłącznie na papierze, co powoduje, że estońscy e-rezydenci mają ograni-
czone możliwości, aby korzystać z elektronicznego podpisu. Co więcej, nie-
stety nie można powiedzieć, że estoński system elektronicznych dowodów 
tożsamości działa bez zarzutu. Praktyka pokazuje, że czytniki kart mogą być 
czasem dość zawodne i nie działać prawidłowo w niektórych przeglądarkach.

Choć na ten moment Estonia oferuje wysoko zaawansowane e-usługi dla 
własnych obywateli, to nie jest w stanie eksportować tychże usług, mimo, że 
ich potencjał eksportowy wydaje się być dość duży. E-rezydentura postrzega-
na jest jako duża szansa dla Estonii. Dotyczy to zwłaszcza gospodarki, gdzie 
system daje szansę na uzyskanie nowych inwestycji i przyciągnięcie przedsię-
biorców do kraju. System okazuje się być szczególnie użyteczny właśnie dla 
przedsiębiorców i innych osób, które już mają jakieś związki z Estonią – pro-
wadzą tam swoje interesy, pracują, bywają lub uczą się w Estonii, ale dotych-
czas nie uzyskały statusu rezydenta.

E-rezydencja otwiera katalog elektronicznych usług dla zagranicznych przed-
siębiorców i sprawia, że znacznie łatwiejsze niż dotychczas jest prowadze-
nie interesów w Estonii. Głównym celem inicjatywy jest wzrost gospodarczy 
i przyczynienie się do umiędzynarodowienia w obszarze badań i rozwoju oraz 
edukacji i kształcenia. Jako główną zaletę e-rezydencji wskazuje się na po-
tencjalny przychód do estońskiej gospodarki. Pierwsze źródło to przychody 
wniesione przez potencjalnych przedsiębiorców – e-rezydentów. Drugie zaś, 
to korzyści gospodarcze wynikające ze zwiększenia bazy klientów dla estoń-
skich firm. E-rezydentura jest również postrzegana jako skuteczne narzędzie 
zwiększania rynku dla różnych usług elektronicznych, co ostatecznie może 
sprawić, że Estonia będzie bardziej atrakcyjna jako rynek docelowy dla mię-
dzynarodowych inwestorów i firm20. Dzięki wykorzystaniu cyfrowego dowo-
du osobistego, komunikacja, jak i załatwianie spraw codziennych pomiędzy 
organizacjami sektora publicznego i prywatnego a nie-rezydentami, praw-
dopodobnie stanie się łatwiejsza oraz będzie dostarczać mniej problemów. 
W związku z tym, rząd żywi nadzieję, że warunki staną się bardziej atrakcyjne 
również dla cudzoziemców, którzy chcą robić interesy w Estonii. Jako że e-re-
zydenci mogą mieć potencjalnie inne potrzeby niż obywatele Estonii, system 

20 Government wants to broaden already the E-residency initiative, Postimees, Majandus, 
2014.
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stwarza także możliwości dla dostawców usług internetowych w zakresie 
projektowania i rozwoju usług dedykowanych specjalnie dla e-rezydentów.

Główne cele e-rezydencji:

 � Wzrost estońskiej gospodarki i zwiększenie rynku tak, aby uczynić go 
bardziej atrakcyjnym dla międzynarodowych firm i międzynarodowych 
inwestorów.

 � „Uczynienie Estonii większej niż jest w rzeczywistości” – poprzez wzrost 
z 1,3 mln obywateli fizycznych do 10 mln e-rezydentów.

 � Umiędzynarodowienie Estonii w obszarze badań i rozwoju oraz eduka-
cji i kształcenia.

 � Stworzenie dogodnego środowiska biznesowego dla przedsiębiorców 
z całego świata.

E-rezydencja – założenia systemu

Mówiąc o estońskim sektorze usług publicznych w kontekście podejmowania 
coraz większych starań w kierunku angażowania obywateli w procesy podej-
mowania decyzji, i to zarówno w obszarze prawodawstwa jak i prowadzonych 
badań naukowych, można stwierdzić, że rezultatem takiej drogi rozwoju może 
być przyczynienie się do rozwoju także w obszarze e-demokracji. Takie spo-
strzeżenia mogą się nasuwać również w kontekście wdrożenia systemu e-re-
zydentury oraz wychodzeniu naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsię-
biorców spoza Estonii. Według dyrektora projektu, Kaspara Korjusa, celem 
przedsięwzięcia jest stworzenie wirtualnego środowiska biznesowego w ska-
li całego świata. Środowiska, które byłoby dostępne dla wszystkich przedsię-
biorców, zarówno z krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się, i które byłoby 
pomocne w prowadzeniu interesów w dowolnym miejscu na świecie.

Pozytywne doświadczenia z wdrożenia elektronicznych dowodów osobistych 
wśród Estończyków i jego wyjątkowość w skali świata, zainspirowało rząd Es-
tonii, aby wyjść na zewnątrz z ideą e-rezydencji w 2014 roku. E-rezydencja 
to unikalne rozwiązanie i potencjalnie dobry przykład, który pokazuje, jak 
rozwiązania w zakresie e-administracji mogą przyczynić się do podniesienia 
atrakcyjności środowiska biznesowego.
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Rysunek 4. Wizualizacja estońskiego system E-rezydencji.

Estońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych otwiera dyskurs w zakresie 
cyfrowych dowodów tożsamości dla rezydentów, gdzie podkreśla się, jakie 
możliwości status e-rezydenta daje cudzoziemcom. Statystyki dowodzą, że 
firmy, w których co najmniej jeden z udziałowców nie jest rezydentem Estonii 
stanowi 60% całego eksportu w Estonii, 36% zatrudnienia, 35% wydatków na 
badania i rozwój oraz 45% wartości dodatkowych wpływów dla gospodarki21.

Zainteresowanie zagranicznych inwestorów rynkiem estońskim, jak również 
przyciągnięcie firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
wydaje się być ogromną próbą. I tu e-rezydencja może okazać się atrakcyjna 
zarówno dla firm z branży IT, jak i tzw. freelancerów, dla których lokalizacja 
nie jest ważna, ponieważ ich praca może być wykonywana zdalnie, z dowolne-
go miejsca na świecie. Równocześnie warto zauważyć, że firmy, będące wła-
snością e-rezydentów, jak i podatki, które płacą, mogą potencjalnie przynieść 
znaczne wpływy do budżetu państwa. Ponadto, nowe firmy to w perspekty-
wie nowe miejsca pracy. Wszystko to może pomóc Estonii w wypracowaniu 
opinii na swój temat jako innowacyjnego kraju.

Rysunek 5. Możliowści systemu e-rezydencji (Estonian e-Residency, 2015). 

21 Kotka T., Taavi Kotka promises 10 million „e-Estonians” by 2025, 2015.
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Kilka innych czynników – takich jak Internet przedmiotów, inteligentne domy, 
zarządzanie ruchem, rzeczywistość rozszerzona, Big Data, otwarte dane itd. 
– mają znaczny wpływ na osiąganie lepszych wyników systemu e-rezydencji. 
Przytoczone powyżej przykłady pokazują, że wszystko wokół nas staje się 
coraz bardziej cyfrowe, coraz więcej procedur w naszym codziennym życiu 
odbywa się w trybie online. E-rezydencja, to w dużej mierze świetny przykład 
narzędzia, które może pomóc w odniesieniu jeszcze większych korzyści z tych 
wszystkich możliwości, a jednocześnie może potencjalnie przyczynić się do 
stworzenia jeszcze większej liczby innowacyjnych rozwiązań.

E-administracja: od X-road i e-id po e-rezydencję 
– w kierunku e-estonii

Sukces Estonii w dziedzinie rozwoju e-government swoje źródła ma głów-
nie w skuteczności wykorzystania na dużą skalę informacji i narzędzi tele-
komunikacyjnych, zarówno na użytek prywatny, jak i w sektorze publicz-
nym. Poziom wymiany danych w ramach X-road, który został uruchomiony 
w 2001 roku oraz elektroniczne dowody tożsamości, które umożliwiają 
zainteresowanym stronom aktywne korzystanie z usług świadczonych 
przez X-road, są podstawą do intensywnego rozwoju i realizacji e-usług. 
W roku 2010 ilość świadczonych usług poprzez X-road wyniosła 240 mln 
świadczeń22.

Wykorzystanie e-usług dla codziennych spraw wynika głównie z faktu, że 
X-road zapewnia przejrzysty, bezpieczny i skuteczny sposób zarządzania 
złożonymi procesami między zainteresowanymi stronami zarówno z sektora 
prywatnego, jak i publicznego. Taki system realnie zmniejsza ryzyko korup-
cji i przyczynia się do budowania zaufania do rządu. E-rezydencja to również 
istotny czynnik przekształceń w obszarze środowiska biznesowego w kierun-
ku większej niż to miało miejsce dotychczas przejrzystości i transparentności. 
Ze względu na fakt, że do wyrobienia karty e-rezydenta pobierane są dane 
biometryczne, dokument jest wydawany tylko tym osobom, które nie mają 
żadnych problemów prawnych, i w stosunku do których można założyć, że 
zamierzają prowadzić uczciwe interesy.

22 Kalja A., Estonian Information Society Yearbook, Esimesed X-tee kümme aastat 
2011/2012.
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Jak wspomniano wcześniej, e-rezydencja jest unikalnym w skali świata roz-
wiązaniem. Dlatego wydaje się zasadne, aby system analizować, nie porów-
nując go z innymi wdrożeniami.

Procedury biznesowe, które wymagają współpracy z notariuszem, są obecnie 
dość kłopotliwe – prawo wymaga, aby poszczególne osoby fizycznie stawiły 
się do kancelarii notarialnej w celu przeprowadzenia procedur, które mogły-
by być faktycznie wykonane stosunkowo łatwo poprzez Internet. Jeśli Estonii 
uda się dokonać niezbędnych zmian w prawodawstwie, usługa e-notariusz 
będzie prawdopodobnie jedną z pierwszych usług, która stanowić będzie wy-
nik współpracy sektora prywatnego z władzami państwowymi i ma szansę 
stać się odpowiedzią na ogromny popyt na tego rodzaju usługi ze strony za-
granicznych przedsiębiorców.

21 października 2014 r. estoński parlament uchwalił ustawę, która począwszy 
od 1 grudnia 2014 r. pozwala na wydawanie elektronicznych kart identyfi-
kacyjnych dla cudzoziemców mieszkających za granicą. W ciągu pierwszych 
trzech miesięcy – w pilotażowej fazie rejestracji, ponad 12 000 osób ze 140 
różnych krajów, zgłosiło się w celu przetestowania programu. Do pre-apli-
kantów został wysłany kwestionariusz z pytaniem o przyczyny ubiegania się 
o status e-rezydenta. W sumie wysłano 8000 kwestionariuszy – uzyskano 
1100 odpowiedzi zwrotnych. 60% respondentów wskazało, że chciałyby roz-
począć działalność gospodarczą w Estonii23. Jako że sama inicjatywa istnieje 
od niedawna, wielce prawdopodobne jest, że wielu z pierwszych kandydatów 
złożyło aplikację aby znaleźć się wśród pierwszych osób, które staną się czę-
ścią tej innowacyjnej i zaawansowanej technicznie inicjatywy jaką niewątpli-
wie jest projekt e-Estonii.

1 grudnia 2014 roku, prezydent Estonii przekazał dokumenty pierwsze-
mu estońskiemu e-rezydentowi – brytyjskiemu dziennikarzowi Edwardowi 
lucas’owi.

Edward lucas o e-rezydencji: „Wiele osób mieszka w krajach, w których pań-
stwo nie wydaje cyfrowych dowodów tożsamości, lub też postrzega krajowy 
system jako nierzetelny i kłopotliwy dla obywateli. Teraz mają alternatywę. 
Wyobraź sobie świat, w którym rządy wydają karty kredytowe, za pośred-

23 Korjus K., Update of E-residency project, 2014.
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nictwem których jesteś dysponentem wszystkiego tego, co jest dostarczane 
przez rząd. Estonia dostarcza cyfrowy odpowiednik karty Amex – możesz jej 
używać w dowolnym miejscu”24.

Rysunek 6. Wręczenie pierwszej karty e-rezydenta brytyjskiemu dziennikarzowi 

Edwardowi lucas’owi.

W maju 2015 roku, Estonia miała już ponad 1500 e-mieszkańców z 73 kra-
jów. Projekt zaczęto realizować w fazie beta, co oznacza, że inicjatywa jest 
gotowa do dalszych testów przez użytkowników i do konfrontacji z opiniami 
i uwagami od pierwszych e-mieszkańców. W oparciu o przesłane uwagi, ze-
spół projektowy będzie wprowadzać poprawki do produktu. E-rezydencja 
jako produkt, ma być ukończony i gotowy do sprzedaży w roku 2017. W fa-
zie beta zakłada się, że tym co powinno przyciągnąć przedsiębiorców do 
Estonii jest 0% stawka podatku dochodowego dla przedsiębiorców, moż-
liwość zdalnego zarządzania swoją firmą bez konieczności angażowania 
pośredników, dostęp do rynku Unii Europejskiej, dostępność usług sektora 
publicznego, realne i efektywne wykorzystanie podpisów elektronicznych 
oraz otwarte, ale bezpieczne i poufne środowisko cyfrowe. E-rezydencja 
to unikalne rozwiązanie i dobry przykład, który pokazuje, jak rozwiązania 
z obszaru e-administracji mogą przyczynić się do podniesienia atrakcyjności 
biznesowej kraju.

24 http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/12/the-world-has-its-first-e-
resident/383277/.
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W ciągu pół roku od inauguracji 1 grudnia 2014 roku systemu e-rezydencji, 
statystyki przedstawiają się następująco. Początkowym celem inicjatorów 
projektu było, aby otrzymać co najmniej 2000 aplikacji o status e-rezydenta 
od cudzoziemców w terminie do końca roku 2015. Okazało się zaś, że już do 
końca lipca 2015 roku otrzymano ponad 3800 aplikacji. Tabela poniżej poka-
zuje, że cztery kraje, w których zainteresowanie e-rezydencją jest najwięk-
sze to Finlandia, Rosja, Ukraina i USA. Najwięcej e-rezydentów – ponad 900 
pochodzi z Finlandii, co jest o tyle ciekawe, że Finowie w zasadzie nie mają 
formalnej potrzeby, aby za pośrednictwem systemu e-rezydenta, móc korzy-
stać z elektronicznych dokumentów tożsamości, ponieważ Finlandia już teraz 
korzysta z estońskich rozwiązań X-road – co sprawia, że kraje te wzajemnie 
uznają tożsamość elektroniczną.

Tabela 1. liczba złożonych aplikacji o status e-rezydenta w terminie od grudnia 

2014 – do końca lipca 2015.

KRAJ lICZBA UŻyTKOWNIKóW

Finlandia 916

Rosja 442

Ukraina 227

Stany Zjednoczone 221

Niemcy 159

łotwa 144

Wielka Brytania 142

Holandia 119

Włochy 109

Indie 87
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Mimo, że prezentowane usługi są już stosunkowo dobrze rozwinięte, nie ule-
ga wątpliwości, że powinny być ciągle ulepszane i ponownie zaprojektowane 
zgodnie z rozwojem technologicznym w obszarach takich jak choćby Big Data, 
czy Open Data. Poprzez tego typu działania państwo może realnie zapewnić 
niezakłócone i bezproblemowe świadczenie usług dla firm zagranicznych.

E-rezydencja – wdrożenie systemu

Projekt e-rezydencji na szczeblu rządowym kierowany jest przez Taavi Kotka, 
który obecnie pełni funkcję zastępcy szefa departamentu łączności i syste-
mów informatycznych w Ministerstwie Spraw Gospodarczych i Komunikacji. 
Choć pomysł na temat e-rezydencji, lub ściślej o wydaniu estońskich doku-
mentów tożsamości dla nie-rezydentów, powstał już w 2007 lub 2008 roku, 
to dopiero wiosną 2014, Estoński Fundusz Rozwoju zorganizował konkurs 
na innowacyjne pomysły do zastosowania w biznesie, które byłyby atrak-
cyjne nie tylko w Estonii, ale także w skali globalnej. Jak już wspomniano, 
pomysł, który zwyciężył w konkursie to 10 milionów e-Estończyków do 2025 
roku przedstawiony przez urzędników państwowych Taavi Kotka, Ruth Annus 
i Siim Sikkut25. Głównym celem projektu było „utworzenie Estonii większej niż 
jest w rzeczywistości”, zapraszając 10 mln ludzi na całym świecie, aby stali się 
e-rezydentami Estonii poprzez nadanie im estońskiej tożsamości cyfrowej. 
W dniu 21 października 2014 r. estoński parlament uchwalił ustawę, która po-
zwala na wydawanie elektronicznych kart identyfikacyjnych dla cudzoziem-
ców mieszkających za granicą, począwszy od 1 grudnia 2014. W początkowej 
fazie projekt został uruchomiony z wykorzystaniem kapitału, jaki stanowiła 
nagroda pieniężna konkursu.

Do lata 2015 około 60 e-rezydentów założyło działalność gospodarczą w Es-
tonii, a w przypadku blisko 180 firm, w Estonii występuje formalny zwią-
zek z osobami mającymi status e-rezydenta. Z doniesień Ministra Gospo-
darki wynika, że celem na rok 2015 jest utworzenie 600 nowych firm. Rząd 
w ciągu pierwszych 18 miesięcy trwania projektu przeznaczył na niego 1,2 
mln euro. Zdaniem urzędników, aby projekt mógł się rozwijać i aby moż-
na było wyznaczyć bardziej ambitne cele, konieczne są dodatkowe źródła 
finansowania.

25 Estonian Development Fund 2014. The final recordings of competition of 
development ideas 2014.
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e-Estonia i zmiany jakie zaszły pod wpływem 
realizacji projektu elektronicznej rezydencji

Z uwagi na fakt, że e-rezydencja otwiera cudzoziemcom możliwości korzysta-
nia z estońskich e-usług, to razem z cyfrowym podpisem i możliwością otwar-
cia firmy przez Internet, sprawiają, że prowadzenie interesów w Estonii staje 
się coraz łatwiejsze. Cyfrowy podpis jest szczególnie przydatny dla zagranicz-
nych członków zarządów firm estońskich, którzy nie mieszkają w Estonii – 
możliwość korzystania z elektronicznych dowodów tożsamości znacznie uła-
twia im zarządzanie firmą na odległość. Projekt e-rezydencji czyni ponadto 
rynek estoński większym niż jest w rzeczywistości – wraz z udostępnieniem 
cudzoziemcom możliwości korzystania z e-usług stworzono również popyt 
na nowe usługi elektroniczne, mające odpowiadać na potrzeby globalnych 
użytkowników. E-rezydencja jest rozwiązaniem, które w dłuższej perspekty-
wie przyczyni się także zapewne do zmian w środowisku biznesowym idących 
w kierunku większej atrakcyjności rynku w skali światowej. To z kolei przeło-
żyć się może na zwiększenie dostępu do europejskich rynków dla przedsię-
biorców z całego świata.

Jednym z głównych problemów związanych z projektem e-rezydencji jest 
charakter i ogólny poziom rozwoju estońskich e-usług. Oferowane usługi, 
choć łatwe w użyciu dla Estończyków, wykazują raczej niewielki potencjał 
eksportowy26. Niektóre e-usługi, które potencjalni e-rezydenci postrzegają, 
jako szczególnie przydatne to m.in: zdalne otwieranie kont bankowych; elek-
troniczny notariusz; możliwość założenia działalności gospodarczej i możli-
wość składania upoważnień dla przedstawicieli za pośrednictwem portalu 
biznesowego; otwieranie rachunków bankowych i możliwość wyboru apli-
kacji potrzebnych do prowadzenia działalności w ramach jednego. W każdej 
z tych usług, wspólnym mianownikiem jest uproszczenie procedur bizneso-
wych dla przedsiębiorców, a to tylko niektóre z podstawowych usług, które 
mogą być wykorzystane dzięki e-rezydencji, ale system stwarza o wiele wię-
cej możliwości. Potrzebni są tylko ludzie, którzy będą wychodzić z nowymi 
i innowacyjnymi pomysłami. Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, że za kil-
ka lat system e-rezydencji mógłby być wykorzystany do zgłaszania informacji 
o popełnieniu przestępstwa przez użytkowników bez względu na aktualne 

26 Kalvet T., Tiits M., Hinsberg H., The outcome and impact of using e-services, Baltic 
Research Institute and PRAXIS Center for Policy Studies, Tallinn 2013.
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miejsce pobytu. Dzięki „inteligentnej karcie” lokalna policja mogłaby nie-
zwłocznie po wezwaniu zidentyfikować osobę składającą zgłoszenie, a tym 
samym szybciej zająć się rozwiązaniem problemu.

Obecnie w zakresie działalności gospodarczej, możliwość założenia firmy 
i podpisywanie umów cyfrowo to najbardziej widoczne korzyści dla e-rezy-
dentów, ale należy mieć na uwadze, że w większości krajów nadal honoruje 
się podpisy składane wyłącznie na papierze, co powoduje, że faktyczne ko-
rzystanie z tych możliwości jest ograniczone. Co więcej, niestety nie można 
powiedzieć, że estoński system elektronicznych dowodów tożsamości działa 
bez zarzutu. Praktyka pokazuje, że czytniki kart mogą być czasem dość za-
wodne i nie działać prawidłowo w niektórych przeglądarkach. I choć e-rezy-
denci będą korzystać z większości usług za pośrednictwem kanałów interne-
towych, Estonia powinna być również przygotowana, że część mieszkańców 
może chcieć fizycznie korzystać z usług ministerstw i innych instytucji sektora 
publicznego. Z tego punktu widzenia, ważne jest, aby zaoferować ludziom 
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środ-
ków, które są dla nich najbardziej wygodne. Przedsiębiorcy, których sposób 
prowadzenia działalności gospodarczej jest bardziej tradycyjny (składanie 
odręcznych podpisów lub ubieganie się o wsparcie klienta w czasie spotkań 
„twarzą w twarz”) powinni mieć taką możliwość. Należy jednak pamiętać, 
że nawet ci przedsiębiorcy, dla których e-tożsamość na ten moment nie jest 
aż tak atrakcyjna, mogą być mimo wszystko zainteresowani ubieganiem się 
o e-rezydencję, aby przekonać się o ewentualnych korzyściach dla ich działal-
ności wynikających z posiadania statusu e-rezydenta.

E-rezydent – jak to działa?

Istnieje wiele wymogów, które należy spełnić ubiegając się o status e-rezy-
denta. Jako że e-rezydent daje szeroki dostęp do usług, formalności te mu-
szą zostać spełnione. Jak już wspomniano wcześniej, Estonia posiada już 
niezbędną bazę technologiczną, aby realizować projekt. Istniała jednak po-
trzeba pewnych zmian w prawie, aby móc wydawać elektroniczne karty iden-
tyfikacyjnych również dla cudzoziemców.

Na początku każdy aplikujący, aby stać się e-rezydentem, musiał zgłosić się 
na posterunku policji lub w oddziale straży granicznej dwukrotnie. Pierwszy 
raz aby złożyć wniosek o kartę, drugi raz, aby ją odebrać. Wszystko to stało 
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się znacznie łatwiejsze od wiosny 2015 roku, kiedy to aplikowanie o e-rezy-
dencję stało się możliwe z wykorzystaniem Internetu, a odbioru karty można 
dokonać w ambasadzie lub konsulacie Estonii (obecnie Estonia ma 38 amba-
sad i generalnych konsulatów na całym świecie, które zajmują się wydawa-
niem kart e-rezydencji).

Kluczem do cyfrowej tożsamości jest „inteligentny dowód osobisty” z mikro-
chipem, który służyć ma uwierzytelnianiu i składaniu podpisów cyfrowych. 
Funkcjonalny opis karty e-rezydenta przedstawiony został na stronie e-esto-
nia.com w sekcji e-rezydenta.

„Podpis cyfrowy i uwierzytelnianie są w Estonii (oraz w dowolnym miejscu na 
całym świecie pomiędzy partnerami na podstawie zawartej umowy) prawnie 
równoważne z podpisami składanymi odręcznie i identyfikacją dokonywaną 
twarzą w twarz. Karta i usługa e-rezydenta zostały opracowane w oparciu 
o aktualne i nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym 2048-bitowy 
klucz szyfrowania. Inteligentna karta zawiera mikrochip z dwoma certyfi-
katami bezpieczeństwa: jeden dla uwierzytelniania, zwany PIN1, i drugi dla 
podpisu cyfrowego, zwany PIN2. PIN1 zbudowany jest z minimum 4 cyfr wy-
korzystywanych do uwierzytelnienia tożsamości, PIN2 to ciąg 5 cyfr, służący 
do składania podpisu27.” Po złożeniu aplikacji o przyznanie statusu e-rezyden-
ta, każdy wnioskodawca musi przejść przez kontrolę danych biometrycznych. 
Certyfikaty dodane do identyfikatora cyfrowego pozwalają na uwierzytelnie-
nie osoby w środowisku cyfrowym i cyfrowego podpisywania dokumentów 
w taki sam sposób, w jaki to jest możliwe przy wykorzystaniu estońskiego 
dowodu osobistego28. Aby korzystać z karty konieczne jest pobranie opro-
gramowania i podłączenie czytnika kart ID. Zastosowane w poszczególnych 
kartach microchipy są podstawą do rozróżnienia między dokumentami e-re-
zydentów a dokumentami dla obywatelami Estonii – co jest ważne ze wzglę-
du na obowiązujące przepisy prawne.

Estoński system kart tożsamości jest jednym z najbardziej bezpiecznych 
systemów identyfikacji cyfrowej na świecie. Tym samym, cyfrowe dowody 
tożsamości zwiększają cybernetyczne bezpieczeństwo i zmniejszają liczbę 
cyberprzestępstw, dokonywanych za pośrednictwem niezabezpieczonych 
systemów identyfikacji. Tym, co sprawia, że identyfikator cyfrowy jest tak 

27 www.e-estonia.com
28 Estonian E-residency, 2015
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bezpieczny, to oprócz zastosowanej technologii, jest także fakt, że usługa 
ta dostarczana jest przez rząd, a nie przez instytucje prywatne. Oznacza to, 
że osoba jest identyfikowana na najwyższym możliwym poziomie. Ponadto 
można także przyjąć, że rząd tworzy atmosferę większego zaufania niż jaki-
kolwiek inny prywatny dostawca usług, co ma szczególne znaczenie w rela-
cjach z innymi rządami.

Rysunek 7. Estoński elektroniczny dowód tożsamości.

Usługi oferowane dla e-rezydentów

Dla Estończyków częścią życia codziennego stało się to, że komunikacja 
z państwem zacieśnia się i staje się bardziej bezproblemowa oraz że więk-
szość usług oferowany jest w Internecie, co nie jest normą w wielu innych 
społeczeństwach29. Bezproblemowe środowisko dla biznesu jest również 
jedną z głównych obietnic składanych e-rezydentom. Dzięki udostępnieniu 
wielu usług drogą elektroniczną, przeprowadzenie wielu spraw możliwe jest 
w krótszym czasie i przy mniejszym wysiłku.

Obecnie najlepiej rozwiniętymi usługami oddanymi mieszkańcom do użytku 
są: e-podpis cyfrowy, elektroniczny rejestr firm, deklaracje podatkowe i celne 
oraz bankowość internetowa. Właścicielom zagranicznych firm złożono tak-
że obietnicę, że e-rezydent ułatwi im prowadzenie działalności gospodarczej 
w Estonii i z Estończykami. Na przykład – będą mogli oni uczestniczyć w posie-
dzeniach zarządu poprzez Skype i oddać swój głos drogą elektroniczną za po-
mocą karty e-rezydenta. Oznacza to, że e-rezydencja rzeczywiście ułatwia cu-
dzoziemcom zarządzanie ich estońskimi firmami na odległość oraz sprawia, że 
prowadzenie interesów będzie znacznie wygodniejsze i mniej czasochłonne30.

29 Kotka T., If Estonia won’t... op. cit.
30 Paron R., Will Estonia make history with E-residency?, 2014.
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W trakcie rozwijania projektu, istniejące usługi zostaną dopracowane i nowe 
usługi będą sukcesywnie dodawane. Ostatecznie dla rezydentów staną się 
dostępne różne opcje i rozwiązania, takie jak choćby system płatności PayPal 
czy Stripe. Oznacza to, że poprzez e-rezydencję użytkownik uzyska dostęp 
nie tylko do elektronicznych usług oferowanych w Estonii, ale także global-
nych e-usług, co jest szczególnie istotne dla osób pochodzących z krajów, 
gdzie brakuje tego typu rozwiązań.

E-rezydencja – trwałość projektu i perspektywa 
rozwoju

E-rezydencja to stosunkowo nowy projekt, na którego temat dostępne jest 
niewiele materiału badawczego, a jego wyniki są obecnie trudne do prze-
widzenia. Choć sektor publiczny już teraz efektywnie współpracuje z inny-
mi rządami – tak jak w przypadku przywołanej Finlandii, która już korzysta 
z estońskiego systemu X-road, czy portugalskich i litewskich identyfikato-
rów elektronicznych, które są honorowane również w Estonii. Wydaje się, że 
jest tylko kwestią czasu, kiedy inne kraje zaczną naśladować te pozytywne 
przykłady. Na ten moment konieczne jest aby sektor prywatny był bardziej 
aktywny w oferowaniu różnych rozwiązań dla e-rezydentów. Aktualnie od 1 
kwietnia 2014 roku projekt zarządzany jest przez zespół projektu e-rezyden-
cji, który funkcjonuje w ramach Enterprise Estonia – instytucji zajmującej się 
rozwojem i promocją przedsiębiorczości w Estonii. Zespół liczy 6 członków, 
w tym specjalistów od marketingu i komunikacji, zarządzania jakością, zarzą-
dzania ryzykiem, jak i menedżera w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt E-rezydencji jest atrakcyjny nie tylko dla osób rozważających ubie-
ganie się o status elektronicznego rezydenta. Duże prawdopodobieństwo 
sukcesu oraz uwaga mediów międzynarodowych spowodowały, że Estonia 
znalazła się w centrum uwagi innych krajów, jak również, tych którzy byliby 
zainteresowani naśladowaniem działań podjętych w ramach projektu. Wśród 
krajów potencjalnie zainteresowanych estońskimi rozwiązaniami są na przy-
kład Singapur, Dubaj, Holandia i Belgia.

Singapur jest jednym z ciekawszych przykładów, głównie ze względu na roz-
wój elektronicznej administracji, przez co stał się jednym z najbardziej rozwi-
niętych krajów na świecie. Singapur równocześnie odnotował bezsprzeczny 
sukces w przyciąganiu zagranicznych przedsiębiorców do kraju. W raporcie 
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Banku Światowego Doing Business 2015, Singapur uzyskał pierwszą lokatę 
w rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Istnieje kilka powodów, dlaczego Singapur odniósł swój sukces31. Korzystne 
położenie geograficzne, dobrze rozwinięta infrastruktura, wykwalifikowana 
siła robocza, stabilne otoczenie polityczne, zachodni system prawny i dobre 
środowisko podatkowe, to tylko niektóre z czynników, jakie zadecydowały 
o sukcesie. Główną rolę niewątpliwie odegrał tam rząd, który włożył duży 
wysiłek w to, aby zmienić otoczenie na bardziej przyjazne dla prowadzenia 
biznesu. Bez pomocy rządu taki rozwój społeczeństwa w Singapurze byłby 
raczej mało prawdopodobny32. W Singapurze brakuje jednak rozwiązań tech-
nicznych w obszarze cyfrowych dowodów tożsamości. Można założyć, że gdy-
by udało się wykorzystać estońskie doświadczenia i technologię również tam, 
kraj zyskałby jeszcze bardziej na atrakcyjności dla międzynarodowych firm.

Podsumowanie

Studium przypadku przedstawia najważniejsze aspekty e-rezydencji prezento-
wane przede wszystkim z punktu widzenia użytkownika biznesowego. Jak już 
zostało powiedziane, projekt znajduje się we wczesnej fazie, a e-rezydenci sami 
mają jeszcze niewielkie doświadczenie w korzystaniu z nadanych im uprawnień 
i oferowanych usług. Przyszłe badania powinny zatem w większym stopniu sku-
pić się na rzeczywistych doświadczeniach użytkowników i oferowanych usłu-
gach dla rezydentów, a również na ekonomicznych aspektach projektu, czyli 
czy e-rezydencja rzeczywiście przyczyniła się do pobudzenia estońskiej gospo-
darki, czy też nie. E-rezydencja umożliwiła cudzoziemcom korzystanie z es-
tońskich usług elektronicznych, realnie ułatwiających prowadzenie interesów 
przez cudzoziemców. Cyfrowy podpis jest szczególnie przydatny dla członków 
zarządów estońskich firm, którzy nie mieszkają w Estonii. Wykorzystanie w tym 
celu korzystania z estońskiego elektronicznego dowodu tożsamości ułatwiło 
proces zarządzanie firmą na odległość. Projekt e-rezydencji czyni rynek estoń-
ski większym niż jest w rzeczywistości, a wraz z udostępnieniem cudzoziem-
com e-usług otwarły się również możliwości dla estońskich firm do tworzenia 
nowych e-usług, odpowiadających potrzebom także globalnych użytkowników.

31 yue C., lim J., Towards a Knowledge-based Economy; East Asia’s Changing Industrial 
Geography, Institute of Southeast Asian Studies and Nomura Research Institute, 2003.

32 What entrepreneurial ecosystems need to flourish, The Economist, 2014.
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Do tej pory większość artykułów i wywiadów na temat e-rezydencji koncen-
trowało się bardziej na ogólnych aspektach projektu, atrakcyjności inicjatywy 
i możliwościach, jakie oferuje. W artykule skoncentrowano się na przedsię-
biorcach. Jest to grupa docelowa, która oprócz atrakcyjnych i innowacyjnych 
pomysłów, oczekuje również więcej konkretnych rozwiązań – usług i korzyści 
dla ich interesów. Do tej pory nie ukazała się żadna praca naukowa na temat 
projektu e-rezydencji, ani ilości, jakości i znaczenia e-usług, które są oferowa-
ne. Niniejsza praca ma na celu pokazanie nie tylko pozytywnych stron pro-
jektu, ale także jego wad oraz zwrócić uwagę zwłaszcza na te aspekty, które 
przesądzają o atrakcyjności Estonii w oczach zagranicznych przedsiębiorców.

E-rezydencja jest wyjątkową i innowacyjną inicjatywą, która budzi zaintere-
sowanie społeczności międzynarodowej i jako atrakcyjny pomysł przyciągnął 
już wielu zagranicznych przedsiębiorców do Estonii. Stwierdzono jednak, że 
choć marketing jest ważny dla powodzenia projektu e-rezydenta, nie mniej 
ważne są oferowane usługi. Jeśli Estonia chce wykorzystać swoją przewagę 
konkurencyjną jako e-państwa i zaoferować lepsze usługi dla przedsiębior-
ców niż jakikolwiek inny kraj (fizycznie lub wirtualnie), to może uzyskać prze-
wagę konkurencyjną i wraz z dobrą strategią marketingową ma szansę spo-
wodować, że zagraniczni przedsiębiorcy będą chcieli przenieść swoje firmy 
do Estonii.
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System informacji o opiece 
zdrowotnej w Estonii

Punktem wyjścia niniejszego studium przypadku jest badanie różnorodnych 
danych medycznych, danych dotyczących zdrowia i zachowań życiowych oso-
by zarejestrowanej w systemach zdrowotnych Estonii. Wykonalność wdraża-
nia różnego typu rozwiązań wspomagających decyzje medyczne, badana jest 
z punktu widzenia procesów przewidywania, zapobiegania, diagnozowania, 
leczenia i rehabilitacji.

1. Opis środowiska przed wdrożeniem

Wiele danych medycznych zostało zgromadzonych w bazach Systemu Infor-
macji Zdrowotnej Estonii (Estonian Health Information System; EHIS), Estoń-
skiego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (Health Insurance Fund; EHIF) 
i Estońskiego Centrum Badań nad Genomem Uniwersytetu w Tartu (Estonian 
Genome Center of the University of Tartu; EGCUT). Niektóre dane zbierane 
są w uporządkowany sposób odpowiadający istniejącym standardom, lecz 
znaczna część danych istnieje w formie tekstu narracyjnego lub w ramach 
nieprzetwarzalnych cyfrowo struktur, co stanowi wyzwanie dla ogólnokrajo-
wego systemu Cyfrowego Wspomagania Decyzji (Digital Decision Support; 
DDS).
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Założyliśmy również, że dane wymagane do działania Cyfrowego Wspoma-
gania Decyzji w ramach Spersonalizowanej Medycyny są w zdecydowanej 
większości przypadków podobne do danych oczekiwanych przez medycynę 
konwencjonalną. Dane odnoszące się do Cyfrowego Wspomagania Decyzji 
w ramach Spersonalizowanej Medycyny zawierają informacje dotyczące ge-
nomu oraz obejmują cały cykl życia konkretnej osoby, a nie tylko zdarzenia 
losowe (w odróżnieniu od danych dotyczących medycyny konwencjonalnej). 
W obecnym stanie wiedzy dane genomu dotyczące chorób sercowo-naczy-
niowych (CVD) i cukrzycy nie są powszechnie dostępne w ramach systemu 
DDS. Sytuacja w przypadku profilaktyki i leczenia raka jest nieco lepsza. Jed-
nak badania danych genomu oraz obliczanie ryzyka uwzględniające wszyst-
kie wymienione warunki rozwijają się w bardzo szybkim tempie. Dlatego też 
propozycją wartą rozważenia pod kątem dalszego rozwoju systemów DDS 
jest skupienie się na dwóch dziedzinach klinicznych – badaniach raka oraz 
kombinacji CVD i cukrzycy.

2. Inspiracje do przeprowadzenia wdrożenia

Rozwój technologii informatycznych, mniejsze koszty mapowania ludzkie-
go genomu oraz inne czynniki inspirują nas, aby przejść do ery medycyny 
spersonalizowanej.

3. Opis problemu

Jednym z głównych problemów w dzisiejszej medycynie jest brak powszech-
nego wykorzystania danych osobowych pacjenta.

4. Opis wdrożenia

Specjalny system wspomagania decyzji jest tworzony na podstawie wszyst-
kich informacji na temat pacjenta zbieranych z różnych źródeł.

5. Uzasadnienie wyboru wdrożeń do analizy

Wydatki na medycynę stanowią około 15% całego budżetu e-administracji 
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w Estonii. Środki te są wystarczające, aby umożliwić świadczenie usług z za-
kresu medycyny spersonalizowanej.

6. Opis zastosowania aplikacji

Projekt został wprowadzony w życie przez rząd Estonii i jest finansowany 
z jego środków. Nawiązuje on do opisanych niżej trendów kształtujących na-
sze wyobrażenie na temat medycyny przyszłości1.

Medycyna zaczyna przyjmować nowe sposoby realizacji zabiegów, nowe leki 
i procedury, niemniej wciąż pozostaje wiele do zrobienia jeśli chodzi o stoso-
wany model opieki zdrowotnej. Sposób świadczenia usług opieki zdrowotnej 
w obecnym kształcie nie zmienił się znacząco od stu lat. Ze względu na gwał-
townie rozwijającą się technologię otwierają się jednak zupełnie nowe moż-
liwości, przykładowo już wkrótce możliwe będzie świadczenie usług opieki 
zdrowotnej w domach pacjentów.

Trend 1. Pełnoprawni pacjenci
Opieka zdrowotna nie może się rozwijać bez zgody lekarza na uznanie pacjen-
ta za pełnoprawnego partnera w podejmowaniu decyzji, które go dotyczą.

Trend 2. Rozszerzona rzeczywistość i wirtualna rzeczywistość
Rozszerzona rzeczywistość (AR) jest obrazowaniem świata realnego w czasie 
rzeczywistym, w świecie wirtualnym, wzmocnionym komputerowo poprzez 
wygenerowanie dźwięku, wideo, grafik, danych GPS, lub innych funkcjonal-
ności. Korzystanie z narzędzi AR umożliwia przykładowo otrzymywanie ofert 
promocyjnych od sklepów, przez które fizycznie przechodzimy. Widzimy 
wówczas nałożone na siebie światy: rzeczywisty i internetowy. Przykładowo, 
firma Metaio oferuje aplikację AR umożliwiającą technikom serwisowanie 
i naprawę samochodów Volkswagen XlI bez wcześniejszego przeszkolenia. 
Instrukcje dotyczące napraw są wyświetlane powyżej obiektów, na które spo-
glądają technicy. Uzyskiwanie informacji za pomocą Google Glass lub cyfro-
wych soczewek kontaktowych może znacznie poszerzyć praktyczną wiedzę 
w zakresie medycyny.

1 Opracowane na podstawie: Mesko B., The Guide to the Future of Medicine: Technology 
AND The Human Touch, 2014.
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Google Glass, komputer z optycznym wyświetlaczem nakładanym na głowę, 
został udostępniony testerom i deweloperom w 2013 roku. W lipcu 2014 roku 
narzędzie nie było jeszcze dostępne na rynku, pomimo iż zostało udostępnio-
ne do sprzedaży przez Google na jeden dzień w kwietniu 2014 roku. Google 
Glass składa się z touchpada, kamery i wyświetlacza optycznego. Działa jak 
smartfon, pozwalając użytkownikom robić zdjęcia i filmy, przeglądać strony 
internetowe, robić notatki i wykonywać połączenia. Narzędzie umożliwia po-
ruszanie po Internecie za pośrednictwem komend głosowych w języku natu-
ralnym, takich jak „OK, Glass, wyszukaj informacje o cukrzycy”.

Trend 3. Telemedycyna i zdalna opieka
Hugo Gernsback był pionierem zarówno w dziedzinie radia jak i w działalności 
wydawniczej. Zaprojektował pierwszy domowy zestaw radiowy i na początku 
XX wieku był wydawcą dziesiątek magazynów. W lutym 1925 roku napisał ar-
tykuł o przyszłości telekomunikacji radiowej na łamach Science and Invention. 
Zaprezentowane przez niego urządzenie, nazwane teledactyl (tele oznacza 
daleko, daktyl oznacza palec w języku greckim) miało umożliwiać lekarzom 
oglądanie i dotykanie swoich pacjentów na odległość wielu kilometrów po-
przez ekran oraz zrobotyzowane ramiona. Hugo Gernsback przepowiedział, 
że praktyka medycyny będzie wyglądać zupełnie inaczej w 1970 roku – prze-
bywający we własnym biurze lekarze będą diagnozować i leczyć pacjentów 
przebywających w domach, przy użyciu maszyn i urządzeń pracujących za po-
średnictwem fal radiowych.

Trend 4. Czujniki na zewnątrz i wewnątrz ciała
Co robimy, kiedy musimy zbadać różne aspekty naszego zdrowia? Idziemy do 
laboratorium i dostarczamy próbkę krwi, lub do szpitala, w którym mierzy-
my ciśnienie krwi, wykonujemy EKG i inne badania diagnostyczne. Następ-
nie czekamy na wyniki, które dostarczamy do lekarza, aby omówić następny 
krok. Jeśli potrzebne nam jest obrazowanie radiologii lub badania laborato-
ryjnego, może to zająć dużo czasu ze względu na innych oczekujących (pro-
blem ten występuje na całym świecie). Gdy chciałem, aby zsekwencjonowano 
moje DNA, wysłałem próbki śliny do firm zajmujących się genomiką, które 
udostępniły wyniki online kilka tygodni później. Przydzielono nawet dorad-
cę genetycznego, którego zadaniem było interpretowanie tych danych przez 
telefon.

Trend 5. Rewolucja w drukowaniu 3D
Pewne 14-miesięczne dziecko w Stanach Zjednoczonych miało tak wiele wad 
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serca, że przeprowadzenie planowanej operacji wydawało się bardzo trud-
ne. W celu pełnego przygotowania do operacji, urzędnicy ze szpitala Kosa-
ir Children’s Hospital w louisville, Kentucky skontaktowali się z J.B. Speed 
School of Engineering, w której stworzono za pomocą drukarki 3D polime-
rowy model serca dziecka. Dzięki otrzymanemu modelowi 3D kardiochirurg 
dokładnie wiedział, w jaki sposób należy przeprowadzić skomplikowany za-
bieg. Zastosowanie modelu przyczyniło się do zmniejszenia liczby wstępnych 
nacięć i skrócenia całkowitego czasu pracy. To tylko jeden z przykładów uka-
zujących, jak drukarki 3D mogą wspomagać pracę lekarzy.

Trend 6. Koniec eksperymentów na ludziach
Obecnie, nowe środki farmaceutyczne są zatwierdzane w ramach procesu, 
który kończy się na badaniach klinicznych przeprowadzanych na ludziach. 
Badanie kliniczne jest rygorystycznym procesem (począwszy od rozwoju ak-
tywnej cząsteczki, poprzez badania na zwierzętach, przeprowadzane przed 
badaniami na ludziach), kosztującym miliardy dolarów i rozciągającym się na 
wiele lat. Pacjenci biorący udział w procesie są narażeni na skutki uboczne, 
z których nie wszystkie są możliwe do przewidzenia na podstawie badań 
przeprowadzonych na zwierzętach. Jeśli lek jest skuteczny w badaniu, może 
otrzymać homologację, natomiast czas i koszty są niezależne od wyniku pró-
by. Co natomiast w przypadku, jeśli możliwe do zastosowania były inne, bez-
pieczniejsze, szybsze i mniej kosztowne metody zatwierdzenia? Wyobraźmy 
sobie badania polegające na przetestowaniu tysięcy nowych cząsteczek na 
miliardach pacjentów wirtualnych w kilka minut, zamiast stosowania wymo-
gu lat „ex vivo” i badania zwierząt przed badaniem na ludziach?

Jak tworzyć elastyczne rozwiązania?

Dzisiejszy dynamiczny świat wymaga zmian w naszych metodach opracowy-
wania i utrzymania systemów informacyjnych. Tradycyjna metoda to taka, 
w którym opracowywanie polega głównie na ręcznym programowaniu i nie 
zapewnia elastyczności niezbędnej do reagowania na zmiany w otoczeniu. 
Naszym obecnym wyzwaniem jest zwiększenie udziału specjalistów w opra-
cowanie i utrzymanie rozwiązań. Obiecującym kierunkiem w poszukiwaniu 
rozwiązań jest wykorzystanie podejścia opartego na modelach.

Istotną cechą naszego podejścia jest metoda programowania oparta na mo-
delach i Internecie rzeczy. Model celów, model decyzyjny, model procesu, 
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model danych, model interfejsu użytkownika określają rozwiązanie, a użyt-
kownik może rozpocząć testowanie aplikacji. Wszystkie rozwiązania są możli-
we do wykorzystania na urządzeniach mobilnych.

Internet rzeczy2 oznacza jednoznacznie identyfikowalne przedmioty i ich 
wirtualne reprezentacje w sieciach komputerowych. Termin Internet rzeczy 
zaproponował w 1999 roku Kevin Ashton. Koncepcja Internetu rzeczy została 
pierwotnie spopularyzowana dzięki systemowy identyfikacji radiowej (RFID). 
Gdyby wszystkie przedmioty i osoby w życiu codziennym wyposażono w iden-
tyfikatory, mogłyby nimi zarządzać i zajmować się ich ewidencją komputery. 
Poza wykorzystaniem techniki RFID, rzeczy można oznakować przy pomocy 
technologii takich jak NFC, kody kreskowe, kody QR i cyfrowe znaki wodne.

Inżynieria oparta na modelach (ang. model-driven engineering, MDE)3 to me-
toda tworzenia oprogramowania komputerowego, która skupia się na two-
rzeniu i wykorzystywaniu abstrakcyjnych przedstawień wiedzy i czynności, 
które rządzą danym obszarem aplikacji w miejsce pojęć informatycznych lub 
algorytmów.

Teoria decyzji dotyczy identyfikacji wartości, niepewności i innych istotnych 
kwestii w danej decyzji z jej racjonalnością i wynikłą z tego optymalną decyzją.

Naszym celem jest stworzenie rozwiązania (narzędzia) mającego na celu 
stworzenie i utrzymanie rozwiązania z zakresu Internetu rzeczy.

Wspomniane narzędzie powinno posiadać następujące cechy:

 � System jest tworzony według podejścia opartego na modelach.

 � System musi dostosować się do zmian w otoczeniu, co oznacza 
samoorganizację.

 � System musi pracować na smartfonach.

 � Możliwość wykorzystania sensorów i aktuatorów, w tym tych w fazie 
rozwoju.

2 Haller S., Internet of Things: An Integral Part of the Future Internet, Prague, 2009.
3 Brambilla M., Cabot J. and Wimmer M., Model-Driven Software Engineering in Practice, 

Morgan & Claypool Publishers, 2012, str. 173.
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Wśród wielu definicji Internetu rzeczy definicję Stephena Hallera można 
uznać za najlepszą:

Świat, w którym przedmioty fizyczne są gładko zintegrowane z sie-
ciami informacyjnymi i w którym przedmioty fizyczne mogą stać 
się aktywnymi uczestnikami procesów biznesowych. Przy pomocy 
Internetu można uzyskać dostęp do usług związanych z interakcją 
z takimi »inteligentnymi przedmiotami«, można sprawdzić i zmie-
nić ich stan i wszelkie informacje z nimi związane przy uwzględnie-
niu kwestii bezpieczeństwa i prywatności4.

Ta definicja zawiera wszystkie istotne elementy tego podejścia:

 � Fizyczne przedmioty są zintegrowane z siecią za pomocą Internetu.

 �  Obiekty te są aktywnymi uczestnikami w procesach biznesowych.

 �  Prywatność i bezpieczeństwo mają duże znaczenie w użytkowaniu tych 
przedmiotów.

Najpierw definiujemy model domeny Internetu Rzeczy (IoT), który podlega 
rozwojowi, poprzez rozbudowę doskonałych modeli opisanych w literaturze5 6.

Koncepcje modelu domeny IoT. Zgodnie z definicją IoT, centralnym pojęciem 
jest byt fizyczny (BF) w świecie rzeczywistym, który jest płynnie zintegrowany 
z sieciami informacyjnymi. Byt fizyczny ma także odniesienie do samego sie-
bie, które jest szczególnie mocnym związkiem pozwalającym mu na odzwier-
ciedlenie hierarchii przedmiotów fizycznych. Na przykład, w mieście mamy 
domy, które mają piętra, a na każdym jest wiele mieszkań. Szczyt hierarchii 
obiektu stanowi kontekst dla niższych jej szczebli. W modelu domeny, wpro-
wadzono dwa inne kluczowe byty z IoT: użytkownika ludzkiego i artefakt cyfro-

4 S. Haller, Internet of Things: An Integral Part of the Future Internet, Prague, May 13Th 
2009.

5 A. Bassi, M. Bauer, M. Fiedler, T. Kramp, R. van Kranenburg, S. lange and S. Meissner, 
Enabling Things to Talk Designing IoT solutions with the IoT Architectural Reference 
Model, Springer, 2013.

6 A. Serbanati, C. M. Medaglia and U. B. Ceipidor, Building Blocks of the Internet of Things: 
State of the Art and Beyond, in Deploying RFID – Challenges, Solutions, and Open Issues, 
InTech, 2011.
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wy (usługę, czynnik programowy, aplikację), który wchodzi w interakcję z BF.

Przedmioty fizyczne są reprezentowane na płaszczyźnie informatycznej przez 
byty wirtualne. Istnieją różne rodzaje cyfrowych reprezentacji przedmiotów 
fizycznych:

 �  wpisy w bazach danych, 

 �  obiekty (instancje klas),

 �  modele 3D.

Byty wirtualne to artefakty cyfrowe, które mogą należeć do jednego z dwóch 
typów:

 �  aktywnych artefaktów cyfrowych (aplikacje jako czynniki programowe 
lub usługi),

 �  pasywnych artefaktów cyfrowych takich jak wpisy w bazach danych.

Istnieje znacząca różnica pomiędzy bytem fizycznym (BF) a bytem wirtual-
nym (BW). BW należy do świata wirtualnego, a BF do świata rzeczywiste-
go. Jednak w naszym podejściu powinny być one zsynchronizowane. W celu 
osiągnięcia takiej synchronizacji korzysta się z urządzenia teleinformatycz-
nego, które zapewnia interfejs pozwalający na interakcję z bytem fizycznym 
lub uzyskanie informacji o nim. Korzystamy więc z sensorów, znaczników 
i aktuatorów.

IoT pozwala na znacznie więcej niż uwzględnienie kontekstu sytuacyjnego. 
Sensory, otwarte dane i Big Data to składniki całkowicie nowego oblicza na-
szego rozwiązania. Istnieje wiele definicji kontekstów. Definicja7, która najle-
piej spełnia nasze wymagania brzmi następująco:

Kontekst to jakakolwiek informacja, której można użyć do scha-
rakteryzowania sytuacji bytu. Byt to osoba, miejsce lub przedmiot, 

7 Abowd G. D., Dey A. K., Towards a better understanding of context and context-
awareness, in HUC ’99: Proceedings of the 1st international symposium on Handheld 
and Ubiquitous Computing, 1999.
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który uważa się za istotny dla interakcji pomiędzy użytkownikiem 
a aplikacją, w tym sam użytkownik lub aplikacja.

Abowd i Dey8 wprowadzili także pierwszorzędne typy kontekstów:

 � lokalizacja – dane na temat położenia z GPS,

 �  tożsamość – identyfikacja przedmiotu na podstawie znacznika RFID,

 �  czas – odczytany z zegara, także pora dnia, 

 �  czynność – jakie czynności są w trakcie wykonywania?

Jest także drugorzędny typ kontekstu, czyli informacje pochodne, które mo-
żemy wykorzystać, bazując na kontekście pierwszorzędnym. Na przykład, ko-
rzystając z tożsamości, możemy uzyskać znaczną ilość informacji na temat 
osoby w mediach społecznościowych i Internecie.

W naszym przypadku kontekstem jest miejsce, gdzie możemy rozpocząć grę. 
Nasz system może stworzyć nową sytuację i ustawia nowe informacje na te-
mat kontekstu i stanu. Na podstawie reakcji studentów zmieniamy stan. Po-
tem oceniamy adekwatność reakcji studentów.

W naszym podejściu właściwości stanowiące o adaptacji i samoorganizacji 
są wyjątkowo istotne. Zamiast próbować znaleźć optymalne rozwiązanie na 
podstawie dostępnych informacji, próbujemy wykorzystać metody samo-
organizacji. Na przykład: wiadomo, że planowanie transportu publicznego 
w mieście to bardzo złożony i trudny problem. Sytuacja może zmienić się 
niezwykle szybko i nasz doskonały plan zawodzi. W miejsce starannego pla-
nowania próbujemy zastosować techniki adaptacyjne. Na przykład możemy 
uzyskać informacje na temat potrzeb związanych z transportem z sensorów 
i szybko przesłać nasze rezerwowe autobusy tam, gdzie są potrzebne.

Najogólniejsza definicja samoorganizacji to9:

Samoorganizacja to proces, w którym organizacja systemu na po-

8 Ibidem.
9 Camazine S., Deneubourg J.-l., Franks N. R., Sneyd J., Theraula G., Bonabeau E.,  

Self-Organization in Biological Systems, Princeton University Press, 2001.
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ziomie globalnym wyłania się wyłącznie z licznych interakcji po-
między składnikami tego systemu na niższym szczeblu. Co więcej, 
zasady określające interakcje między komponentami systemu za-
chodzą wyłącznie przy wykorzystaniu informacji lokalnych, bez od-
niesienia do organizacji na poziomie globalnym.

Złożoności systemu towarzyszy wzrost ważności rozszerzeń samoorganizują-
cych się systemów.

Opis scenariusza dotyczącego  
chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy 
z wykorzystaniem modeli 

Niniejszy rozdział opisuje wybrane scenariusze i zasady zastosowane w dzie-
dzinie chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy i prototypy systemów cyfro-
wego wsparcia decyzji (Digital Decision Support, DDS).

A. CHOROBy SERCOWO-NACZyNIOWE

1. Charakterystyka pacjentów w dziedzinie chorób sercowo-
naczyniowych.  
Pacjenci z nadciśnieniem samoistnym (kod ICD10: I10), bez 
komplikacji, w wieku 50 lat. Grupa będzie obejmować 50 pacjentów.

2. Główny zestaw danych klinicznych dla potrzeb diagnozy, leczenia 
i kontroli pacjentów z nadciśnieniem samoistnym.

 � Zapobieganie nadciśnieniu samoistnemu

 � Dane na temat stylu życia, wykształcenia i czynników 
środowiskowych z Estońskiego Rejestru ludności i oświadczenia  
na temat zdrowia. Rady dotyczące tylu życia i zarządzanie 
czynnikami ryzyka.

 � Otyłość brzuszna (obwód w pasie: ≥102 cm u mężczyzn; ≥88 
cm u kobiet)
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 � Otyłość [BMI ≥ 30 kg/m2 (wzrost2)]

 � Poziom glukozy w osoczu na czczo >5,6 mmol/l

 � Nieprawidłowa tolerancja glukozy

 � Dyslipidemia: całkowity poziom cholesterolu >4,9 mmol/l 
(190 mg/dl) i/lub cholesterol lDl >3,0 mmol/l, i/lub 
cholesterol HDl: <1,0 mmol/l u mężczyzn, 1,2 mmol/l 
u kobiet, i/lub tryglicerydy > 1,7 mmol/l

 � Palenie

 � Siedzący tryb życia

 � Zwiększone spożycie soli

 � Znaczne spożycie alkoholu

 � Diagnostyka nadciśnienia samoistnego

 �  Płeć, waga i wzrost pacjenta

 � Nadciśnienie w rodzinie

 � Przypadki zawału mięśnia sercowego w wieku poniżej 65 lat 
w rodzinie

 � Wykluczenie głównych przyczyn nadciśnienia wtórnego (TSH, 
T3, T4, USG nerek)

 � Powiązanie sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka (palenie, 
dyslipidemia, syndrom metaboliczny)

 � Odczyt ciśnienia krwi przed leczeniem: ciśnienie skurczowe 
i rozkurczowe

 � Puls przed leczeniem

 � Dane z ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia krwi (ABPM) 
przed leczeniem (średnia dobowa, ciśnienie skurczowe 
i rozkurczowe za dnia i w nocy, spadek ciśnienia krwi w nocy (%), 
średnia dobowa tętna)
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 � Wskaźniki uszkodzenia nerek: poziom kreatyniny w osoczu  
(fP-Crea), szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej (eGFR)

 � Wskaźniki uszkodzenia serca: przerost komory lewej 
stwierdzony na podstawie EKG i echokardiografii

 � Zaburzenia metabolizmu: poziom glukozy we krwi, HbA1c, 
całkowity poziom cholesterolu, cholesterol HDl, cholesterol 
lDl, triglicerydy, kwas moczowy)

 � Leczenie nadciśnienia samoistnego

 � leki i dawki zgodnie z klasyfikacją ATC. Wykorzystanie 
ustalonych kombinacji leków

 � Stosowanie się do kuracji według elektronicznej bazy 
danych recept (liczba i ilość leków przeciwnadciśnieniowych 
zakupionych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy)

 � Zmiana stylu życia (obniżenie masy ciała, zmniejszenie  
spożycia soli)

 � liczba wizyt u lekarza rodzinnego i specjalistów w ciągu 
ostatniego roku

 � Badania kontrolne dotyczące nadciśnienia samoistnego

 � Odczyt ciśnienia krwi w trakcie leczenia: ciśnienie skurczowe 
i rozkurczowe

 � Puls w trakcie leczenia

 � Dane z ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia krwi (ABPM) 
w trakcie leczenia (średnia dobowa, ciśnienie skurczowe 
i rozkurczowe za dnia i w nocy, spadek ciśnienia krwi w nocy (%), 
średnia dobowa tętna)

 � Kontrola ciśnienia krwi według pomiaru w gabinecie 
(BP<140/90 mm Hg)
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 � Kontrola ciśnienia krwi według pomiaru w domu  
(BP<135/85 mm Hg)

 � Kontrola ciśnienia krwi według ABPM (BP<140/90 mm Hg).

 � Poziom kreatyniny w osoczu (fP-Crea),  
szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej (eGFR),  
poziom glukozy we krwi, HbA1c, całkowity poziom cholesterolu, 
cholesterol HDl, cholesterol lDl, triglicerydy,  
kwas moczowy

 � Przypomnienia dla pacjenta

 � leki obniżające ciśnienie krwi należy nabywać regularnie 
(w przypadku niestosowania się)

 � Czas następnej wizyty u lekarza 

 � Regularne pozytywne powiadomienia związane  
ze stylem życia

 � Przypomnienia dla lekarza rodzinnego

 � Pacjent nie stosuje się do kuracji przeciwnadciśnieniowej

 � Pacjent nie przyszedł na wizytę w terminie

B. CUKRZyCA

1.  Charakterystyka pacjentów w dziedzinie cukrzycy. 
Kobieta w wieku 50 lat, cukrzyca typu 2 bez powikłań (wyrównana). 
Kod diagnozy (ICD 10) E11.9 – liczba pacjentów do analizy: 50  
Okres analizy niejasny 10 lat 
5 lat przed diagnozą i 5 lat po diagnozie cukrzycy typu 2.

2. Główny zestaw danych klinicznych dla potrzeb diagnozy, leczenia 
i kontroli pacjentów z cukrzycą typu 2.
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 � Zapobieganie

 � Dynamika BMI10 (waga kg/ wzrost × wzrost m) – kiedy  
(po raz pierwszy w życiu) > 25 kg/m2 i kiedy > 30 kg/m2  
Informacje dostępne w cyfrowo zapisanych danych z wywiadu 
(zmiany masy ciała w badanym okresie)

 � Dane na temat stylu życia, wykształcenia i czynników 
środowiskowych z Estońskiego Rejestru ludności i oświadczenia 
na temat zdrowia

 � Cukrzyca ciążowa u kobiet (O24.4) 
cyfrowe dane z wywiadu

 � Przypadki w rodzinie – dane z wywiadu w postaci cyfrowej  
(w przyszłości połączone z Centrum Genetycznym)

 � Choroby współistniejące: nadciśnienie (I10) – dane z wywiadu 
w formie cyfrowej

 � Kwestionariusz ryzyka cukrzycy (kopia Fińskiego 
kwestionariusza ryzyka cukrzycy)

 � Diagnoza

 � Dane na temat czasu diagnozy (streszczenie lekarza 
rodzinnego, informacje na temat wizyt w izbie przyjęć wśród 
elektronicznych danych z wywiadu)

 � Podstawa diagnozy cukrzycy: HbA1c i/lub badanie tolerancji 
glukozy (dwukrotna wysoka wartość diagnostyczna glukozy 
w osoczu)

 � Zmiany (dynamika) HbA1c w badanym okresie

 � Diagnoza powikłań długoterminowych

10 BMI – wskaźnik masy ciała.
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 � Leczenie

 � Wizyty u pielęgniarki specjalizującej się w dziedzinie cukrzycy/
lekarza rodzinnego (pierwsza, kolejne wizyty/konsultacje)

 � leczenie doustne – monoterapia, terapia podwójna, terapia 
potrójna – Cyfrowe Centrum Recept

 � leczenie zastrzykami – insulina, GlP-1RA11, pompa insulinowa – 
Cyfrowe Centrum Recept

 � Kombinacja leczenia doustnego i zastrzykami – Cyfrowe 
Centrum Recept

 � Sugeruje się zmianę terapii co trzy miesiące, jeżeli HbA1c nie ma 
wartości docelowej

 � leki towarzyszące – statyny, leczenie nadciśnienia

 � Dane z Cyfrowego Centrum Recept dla potrzeb oceny 
stosowania się do terapii: zakupiono leki – „zrealizowano”, nie 
zakupiono leków – „wygasła”

 � Cyfrowe Centrum Recept daje możliwość śledzenia korzystania 
z Karty Placówek Medycznych (Meditsiiniseadme Kaart) – 
czy pacjent zakupił paski testowe do glukometru, igły do 
wstrzykiwacza i lancety

 � Monitoring – doroczna kontrola i badania laboratoryjne, 
monitorowanie poziomu glukozy w domu

 � Doroczna kontrola

 �  liczba wizyt/konsultacji u lekarza 

 �  liczba wizyt u pielęgniarki specjalizującej się w dziedzinie 
cukrzycy/lekarza rodzinnego (pierwsza, kolejne wizyty/
konsultacje).

11 GlP-1 RA – antagonistra peptydu glukagonopodobnego typu 1.
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 �  Wzrost (cm), waga (kg), BMI (kg/m2), ciśnienie krwi (mm Hg)

 �  Choroby współistniejące: otyłość (E66.0), nadciśnienie (I10), 
zakażenie układu moczowego (N39.0) dane z wywiadu 
w formie cyfrowej

 � Badania laboratoryjne

 �  Hematologia 

 �  Poziom glukozy we krwi 

 �  HbA1c 

 �  Kreatynina + GFR 

 �  lipidogram: cholesterol; lDl; HDl; triglicerydy

 �  Proporce albumin/kreatyniny w moczu 

 �  Badanie okulistyczne dna oka lub fotografii dna oka. 

 �  Puls w nodze (badanie dopplerowskie tętnic w nodze)

 �  Badanie wrażliwości układu nerwowego (badanie fizyczne, 
EMG12) – > cyfrowe dane z wywiadu

 �  Obrazy wrzodów na nogach

 � Domowe monitorowanie poziomu glukozy we krwi

 � Dziennik diabetyka (starsi pacjenci)

 � Kontynuacja monitorowania poziomu glukozy przy pomocy 
sensora

 � Glukometr podłączony do smartfrona

 � Aktywność fizyczna – licznik kroków w smartfonie

12 EMG – elektroneuromiografia.
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 � Możliwe powiadomienia/zalecenia/przypomnienia/alarmy 
Wszystkie powiadomienia, zalecenia, przypomnienia i alarmy można 
wyłączyć lub ignorować.

 � Dla pacjenta

 �  Kobieta – z cukrzycą ciążową13 – powiadomienie na temat 
badania pod kątem cukrzycy co trzy lata

 �  Kwestionariusz dla potrzeb oceny ryzyka cukrzycy  
dla każdego, zwłaszcza dla osób z BMI > 26 kg/m2  
i/lub powyżej 45. roku życia

 �  (Kwestionariusze jakości życia)

 �  Powiadomienia na temat BMI – kiedy BMI przekracza  
25 kg/m2 i 30 kg/m2 po raz pierwszy w życiu

 �  Powiadomienie w przypadku braku wizyty u lekarza 
rodzinnego przez ponad rok

 �  Powiadomienie z Cyfrowego Centrum Recept – 
niezakupienie leków – na przykład „recepta utraci ważność 
po tygodniu”

 �  Powiadomienie z Cyfrowego Centrum Recept – nie 
zakupiono pasków testowych do glukometru, lancetów lub 
igieł do wstrzykiwacza – karda traci ważność po tygodniu

 � Dla pielęgniarki/lekarza

 �  Wysoki poziom glukozy we krwi (>11,1 mmol/l) bez diagnozy 
cukrzycy

 �  Pacjent z nadwagą/otyłością niezbadany pod kątem cukrzycy

 �  Powyżej 45. roku życia, ale niezbadany pod kątem cukrzycy

 �  Kobieta – z cukrzycą ciążową – badanie pod kątem cukrzycy 
co trzy lata

13 GD – cukrzyca ciążowa.
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 �  Dodać statyny do leczenia cukrzycy typu 2

 �  Pacjent nie przyszedł od lekarza przez ponad rok

 �  Wyniki badań laboratoryjnych odbiegające od normy:

� HbA1c poza poziomem docelowym >7% – zmiana leczenia

� Upośledzona funkcja nerek  
(GFR14 < 45 ml/min/1,72m2) – zmiana leczenia

 �  Pacjent był hospitalizowany przez szpitalny oddział 
ratunkowy15 – powiadomienie dla lekarza rodzinnego

 �  Pacjent równocześnie chodzi do kilku lekarzy tej samej 
specjalności w różnych szpitalach

 �  Recepta niezgodna z zasadami zniżek

 �  Kombinacja leków o działaniu antagonistycznym

14 GFR – współczynnik przesączania kłębuszkowego.
15 SOR – szpitalny oddział ratunkowy.
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Podręcznik 
ambitniejszej polityki 

Polityka uchodzi za sferę, w której 
innowacji jest mniej niż w innych 
dziedzinach życia, a jeżeli już się po-
jawiają – to raczej w przestrzeni mar-
ketingu politycznego niż sposobów 
kształtowania polityk publicznych. 
W realiach polskich zjawiska takie jak 
konsultacje społeczne, debata pu-
bliczna traktuje się przy tym zwykle 
fasadowo, jak piszą autorzy jednego 
z tekstów, głównie po to by zaliczyć 
formalny wymóg. Prawie nigdy po 
to, by dowiedzieć się czegoś o moż-
liwych ubocznych skutkach podej-
mowanych decyzji, by zrozumieć 
układ interesów, który dana decyzja 
narusza. 

Zaletą zgromadzonych w niniejszym 
zbiorze tekstów jest to, że nie trak-
tują polityk publicznych jako pola 
uprawnionej aktywności administra-
cji i ekspertów, wyłączonego z pu-
blicznej debaty, politycznego sporu 
czy nawet gry interesów. Unikają 
dzięki temu częstej w tekstach z tego 
zakresu naiwności, ale co więcej – 
pozwalają na postawienie dalszych 
pytań. 

Z tego punktu widzenia najciekaw-
szy wydaje się tekst Izabeli Szeląg 
i Bartosza Wilka opisujący działanie 

rozwiązań umożliwiających składa-
nie i popieranie petycji za pośrednic-
twem serwisów internetowych. Jego 
zaletą jest wyjście poza prosty opis 
i przedstawienie także krytycznych 
opinii na ten temat oraz także takich 
faktów, których wymowa nie jest 
jednoznacznie pozytywna. Zaprezen-
towany materiał omawiający przypa-
dek serwisu „We the people” jest nie 
tylko dobrym punktem wyjścia do 
prowadzenia zajęć akademickich, ale 
także do debaty publicznej na temat 
blasków i cieni tego modelu partycy-
pacji obywatelskiej. 

Autorzy nie wyręczają przy tym czy-
telników i nie przenoszą doświad-
czeń amerykańskich w świat pol-
skich realiów, co stwarza dodatkowe 
możliwości wykorzystania materiału 
w dydaktyce. W kontekście polskim 
istotnym pytaniem byłaby kwestia 
możliwości ignorowania wyraża-
nych w ten sposób opinii, która de-
gradowałaby ten kanał komunikacji 
społecznej do poziomu sposobów 
kanalizowania niezadowolenia, a nie 
efektywnej presji na władze. 

Podobnie w tekście Rafała Olszow-
skiego czytelnik otrzymuje nie tylko 
wiedzę na temat aplikacji  loomio, 
narzędzia budowania consensusu 
w grupach nieformalnych, mających 
silne wzajemne zaufanie i akceptu-
jących stosowanie narzędzi infor-
matycznych jako sposobu wypraco-
wywania wspólnych decyzji. Autor 
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wyraźnie oddziela je od serwisów, 
których ambicją jest wspieranie de-
cyzji zapadających na poziomie pań-
stwowym, wskazując granice stoso-
wania innowacji, a nie ekstrapolując – 
co częste w entuzjastycznych tek-
stach na temat innowacji – sukcesu 
na jednym, specyficznym polu na 
inne, znacznie szersze. 

O funkcjonowaniu serwisów, któ-
rych celem jest uzyskiwanie wiedzy 
o poglądach obywateli w sprawach 
o szerszej skali mówi tekst Izabeli 
Szeląg poświęcony brytyjskim do-
świadczeniom z 2050 Pathways, 
ukazując możliwości przygotowa-
nia debaty o złożonych kwestiach, 
w których także opinii obywateli nie 
można sprowadzić do prostego „po-
pieram” lub „sprzeciwiam się”. Cieka-
wą podpowiedzią dotyczącą polskich 
aspektów funkcjonowania takich roz-
wiązań jest zgłoszony przez Autorkę 
w zakończeniu postulat „odhermety-
zowania” administracji, a kwestią do 
debaty pozostaje to czy jest to wa-
runek wstępny wprowadzenia tego 
typu rozwiązań, czy też dopiero ich 
spodziewany rezultat. 

Opis rozwiązań działających w pol-
skich realiach zawierają dwa teksty – 
 Agaty Anacik, poświęcony budżetom 
obywatelskim i Błażeja Sajduka – 
internetowemu serwisowi „Sejmo-
metr”. Ważne wydaje się samo ich 
umieszczenie w zbiorze o wartych 
omówienia innowacjach w sferze pu-

blicznej. Znosi bowiem częste przy-
puszczenie, iż tego typu rozwiązania 
w Polsce w ogóle nie mają sensu i się 
„nie przyjmą”. Agata Anacik pokazuje 
kilka aspektów, w których można ze-
stawiać ze sobą budżety partycypa-
cyjne (obywatelskie) w polskich mia-
stach i mimo świadomości, iż daleko 
im jeszcze do wzorca z Porto Alegre, 
pokazuje potencjał tkwiący w tego 
typu mechanizmach. W przypadku 
tekstu Błażeja Sajduka ciekawym 
punktem wyjścia do dyskusji może być 
sformułowana mimochodem uwa- 
ga o niewielkim rezonansie Sejmo-
metru w polskich mediach. 

Czy opinie formułowane na podsta-
wie danych, mają w naszym życiu 
publicznym mniejszą wagę niż te bu-
dowane na podstawie emocji i infor-
macji zdobytych nieformalnie? Czy 
może – mimo przystępnych form pre-
zentacji – są nadal za trudne w odbio-
rze? Czy wreszcie – są zbyt oczywiste 
i banalne? Sądzę, że odpowiedź na 
każde z tych pytań powie więcej na 
temat warunków tworzenia polityk 
publicznych w Polsce niż obszerne 
badania demoskopijne. 

Niezwykle zajmującymi tekstami są 
te, które dotyczą społecznych sposo-
bów gromadzenia wiedzy, zarówno 
w warunkach poważnych kryzysów 
– co znakomicie opisuje tekst Barto-
sza Wilka pokazujący zastosowanie 
crowdsourcingu na przykładzie Usha-
hidi, jak i w warunkach codziennego 
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życia w ustabilizowanym społeczeń-
stwie – w tekście Katarzyny Kosior 
o aplikacji FixMyStreet. Oba rozwią-
zania łączy funkcja zbierania i wyko-
rzystywania wiedzy, którą dysponują 
obywatele. Ten poznawczy aspekt 
procedur partycypacyjnych – zna-
ny każdemu uczestnikowi serwisów 
społecznościowych – jest w dyskusji 
o partycypacji często pomijany, na 
rzecz funkcji o wyraziście legitymiza-
cyjnym i decyzyjnym charakterze. Ze 
szkodą dla zrozumienia potencjału 
tkwiącego w innowacjach komuni-
kacyjnych oferowanych przez nowe 
technologie. Oba teksty stanowią 
przekonujący dowód, że w Sieci moż-
na nie tylko „popierać” czy „sprzeci-
wiać się”, ale również – a może nawet 
przede wszystkim – informować. 

Dodatkową wartością zbioru jest to, 
że w kilku tekstach autorzy umieścili 
„story” opisujące twórców rozwiązań 
i ich problemy. W tym sensie niezwy-
kle ciekawym studium przypadku 
może być przedstawiony przez Annę 
Siemek-Filuś opis starań o dostęp 
do danych publicznych, celem ich 
ponownego wykorzystania. Perype-
tie związane z wdrożeniem prostej 
aplikacji komunikacyjnej znakomicie 
pokazują kulturowe bariery innowa-
cji społecznych, zwłaszcza na styku 
z administracją publiczną. 

Od omówionych tu rozwiązań odbie-
gają dwa teksty poświęcone Estonii. 
Pierwszy z nich, mówiący o estoń-

skim projekcie e-residency autor-
stwa Ingrid Pappel i Terje Tampere 
może być dobrą okazją do dyskusji 
na temat perspektyw społeczeń-
stwa informatycznego oraz możli-
wości i barier innowacji związanych 
z przełamaniem barier anonimo-
wości i autoryzacji, towarzyszących 
wielu aplikacjom funkcjonującym 
już dziś w życiu publicznym. Drugi 
tekst,  którego autorami są Enn Õu-
napuu i Kuldar Taveter,  opisuje mo-
del wprowadzający procedury wspo-
magania informatycznego opieki 
medycznej, otwierając dyskusję na 
temat innowacji znacząco wykracza-
jących poza szeroko dziś omawiane 
w Polsce kwestie związane z wyceną 
i finansowaniem usług medycznych. 
Oba teksty mogą być okazją do dys-
kusji o technologicznym kontekście 
innowacji w sferze usług publicznych. 

Przygotowane opracowanie można 
uznać za znakomity podręcznik am-
bitniejszej polityki. Za zbiór tekstów 
pozwalających na uruchomienie wy-
obraźni, krytycznego myślenia i po-
mysłowości. Stanowi ono zachętę do 
tego, by podejmować ryzyko innowa-
cji społecznej i politycznej, wykorzy-
stując nowe technologie i uznawane 
– zwłaszcza przez młode pokolenie – 
praktyki życia publicznego. 

dr Rafał Matyja
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