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Jak widać …Jak widać …

•• Są różne sposoby osiągania celuSą różne sposoby osiągania celu

–– Proste i sprawdzone, oraz …Proste i sprawdzone, oraz …
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–– Dziwne, pokraczne, nieefektywne, czasami Dziwne, pokraczne, nieefektywne, czasami 
ocierające się o śmiesznośćocierające się o śmieszność
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Kilka ważnych pytańKilka ważnych pytań

•• Po co istnieje administracja publiczna?Po co istnieje administracja publiczna?
1.1. Żeby po wygranych wyborach można było Żeby po wygranych wyborach można było 

zatrudnić rodzinę i znajomych zatrudnić rodzinę i znajomych 
2.2. Żeby realizować zadania, z którymi nie Żeby realizować zadania, z którymi nie 

poradzi sobie sektor prywatny, lub poradzi poradzi sobie sektor prywatny, lub poradzi 
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poradzi sobie sektor prywatny, lub poradzi poradzi sobie sektor prywatny, lub poradzi 
sobie mniej efektywniesobie mniej efektywnie

3.3. Żeby w praktyce pilnować egzekucji prawaŻeby w praktyce pilnować egzekucji prawa
4.4. Żeby służyć obywatelomŻeby służyć obywatelom

•• A co to znaczy „służyć obywatelom”?A co to znaczy „służyć obywatelom”?
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Kilka ważnych pytańKilka ważnych pytań
•• Kto mierzy zadowolenie obywateli ze Kto mierzy zadowolenie obywateli ze 

swoich usług? swoich usług? 
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Kilka ważnych pytańKilka ważnych pytań

•• Czy administracja w Polsce jest efektywna Czy administracja w Polsce jest efektywna 
((goodgood valuevalue for for moneymoney)?)?
1.1. Jest jedną z najbardziej efektywnych Jest jedną z najbardziej efektywnych 

administracji na świecieadministracji na świecie
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administracji na świecieadministracji na świecie
2.2. Jest przeciętnaJest przeciętna
3.3. Jest koszmarnie nieefektywnaJest koszmarnie nieefektywna

•• A jak zmierzyć efektywność?A jak zmierzyć efektywność?
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Efektywność administracji w PolsceEfektywność administracji w Polsce
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Źródło: OECD Survey Poland, 2010



Jakość regulacji otoczenia biznesuJakość regulacji otoczenia biznesu
go

rz
ej
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Regulacje otoczenia biznesu Regulacje otoczenia biznesu ––
przykład zacofaniaprzykład zacofania

Uruchomienie biznesu 
(liczba dni)

Uruchomienie biznesu 
koszt, % PKB na 

głowę

2004 2010 2004 2010

Polska 31 32 20,3 15,3
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Polska 31 32 20,3 15,3

Czechy 88 15 11,7 9,2

Słowacja 98 16 10,2 2,0

Węgry 65 4 64,3 8,0

Malezja 31 11 27,1 11,9

Peru 100 41 24,9 24,5

Afryka Południowa 38 22 8,7 5,9



Polska ma coraz gorszą ePolska ma coraz gorszą e--
administracjęadministrację
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ee--partycypacja obywatelska (ONZ, 2010)partycypacja obywatelska (ONZ, 2010)
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W Polsce powszechnie ignoruje się W Polsce powszechnie ignoruje się 
obywateli i nie słucha tego co mają do obywateli i nie słucha tego co mają do 
powiedzenia, poza terrorem sondażypowiedzenia, poza terrorem sondaży

ONZ, 2008 rok
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Kilka ważnych pytań?Kilka ważnych pytań?

•• Czy administracja spełnia oczekiwania Czy administracja spełnia oczekiwania 
obywateli, którzy ją finansują?obywateli, którzy ją finansują?
1.1. Tak, z nawiązką, za takie g… pieniądze nic Tak, z nawiązką, za takie g… pieniądze nic 

więcej się nie należywięcej się nie należy
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więcej się nie należywięcej się nie należy
2.2. W części spełniaW części spełnia
3.3. Nie, nikt nie ufa urzędnikom i nikt ich nie lubiNie, nikt nie ufa urzędnikom i nikt ich nie lubi
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Czy Polacy ufają administracji Czy Polacy ufają administracji 
publicznej?publicznej?

Czy ufasz Unii Europejskiej? Polska EU27

Ufam 55% 47%

Nie ufam 28% 41% Czy ufasz narodowemu 
rządowi?

Polska EU27

Ufam 20% 34%

Nie ufam 74% 61%
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Nie ufam 74% 61%

Źródło: Eurobarometer, jesień 2008

Czy ufasz władzom 
regionalnym i lokalnym?

Polska EU27

Ufam 41% 50%

Nie ufam 51% 44% Które władze mają 
największy wpływ na Twoje 
życie?

Polska EU27

Na poziomie unijnym 5% 9%

Na poziomie rządowym 42% 43%

Na poziomie regionalnym lub 
lokalnym

42% 38%



Prawo ParkinsonaPrawo Parkinsona

•• W 1957 rok Cyryl Parkinson zaobserwował, że liczba urzędników w W 1957 rok Cyryl Parkinson zaobserwował, że liczba urzędników w 
administracji British administracji British NavyNavy silnie wzrosła, mimo że spadła liczba silnie wzrosła, mimo że spadła liczba 
statków i marynarzy w statków i marynarzy w NavyNavy. Jego prawo mówi, że urzędnik zawsze . Jego prawo mówi, że urzędnik zawsze 
znajdzie pracę, żeby być bardzo zajęty.znajdzie pracę, żeby być bardzo zajęty.
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Prawo Parkinsona w Polsce Prawo Parkinsona w Polsce -- zatrudnienie w zatrudnienie w 
administracji publicznej w 000administracji publicznej w 000
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WnioskiWnioski

•• Powstał olbrzymi administracyjny potwór, Powstał olbrzymi administracyjny potwór, 
który rośnie coraz szybciejktóry rośnie coraz szybciej

•• Nieefektywny, więc marnuje pieniądze z Nieefektywny, więc marnuje pieniądze z 
naszych podatkównaszych podatków
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naszych podatkównaszych podatków
•• Któremu Polacy nie ufająKtóremu Polacy nie ufają
•• Który nie wykorzystuje ani dostępnej wiedzy Który nie wykorzystuje ani dostępnej wiedzy 

ani technologii, żeby się zmienićani technologii, żeby się zmienić
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Mamy problem, możemy go rozwiązać jeżeli Mamy problem, możemy go rozwiązać jeżeli 
będziemy działać razem: rząd, samorząd, sektor będziemy działać razem: rząd, samorząd, sektor 
prywatny, obywatele. Ale jak?prywatny, obywatele. Ale jak?

Rybinski.eu 1717



Uruchamiamy projekt Uruchamiamy projekt –– nowoczesna nowoczesna 
administracja publicznaadministracja publiczna

1.1. Zwiększyć zadowolenie Polaków z poziomu obsługi przez Zwiększyć zadowolenie Polaków z poziomu obsługi przez 
administracji publicznejadministracji publicznej

2.2. Poprawić jakość i szybkość świadczenia usług dzięki wykorzystaniu Poprawić jakość i szybkość świadczenia usług dzięki wykorzystaniu 
technologii ICT, WEB2.0, sieci technologii ICT, WEB2.0, sieci społecznościowychspołecznościowych, metod , metod 
zarządzania wiedzą, metod zarządzania projektowego, metod zarządzania wiedzą, metod zarządzania projektowego, metod 
zarządzania ludźmi, metod motywowania ludzizarządzania ludźmi, metod motywowania ludzi
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zarządzania ludźmi, metod motywowania ludzizarządzania ludźmi, metod motywowania ludzi
3.3. Znacząco ograniczyć zatrudnienie w administracji publicznejZnacząco ograniczyć zatrudnienie w administracji publicznej

UWAGA!!!UWAGA!!!
Jeżeli na istniejące metody pracy administracji publicznej nałożymy Jeżeli na istniejące metody pracy administracji publicznej nałożymy 
„e”, to z  „e”, to z  potworapotwora powstanie powstanie ee--potwórpotwór i nic się nie zmieni, a i nic się nie zmieni, a 
zatrudnienie w administracji będzie dalej rosłozatrudnienie w administracji będzie dalej rosło
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A tymczasem w innej części A tymczasem w innej części 
galaktykigalaktyki
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Łatwy(?) dostęp do ksiąg Łatwy(?) dostęp do ksiąg 
wieczystych od kilku dniwieczystych od kilku dni
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Projekt który nie zyskał wsparcia Projekt który nie zyskał wsparcia ––
sektor publicznysektor publiczny

•• Depozytariusz wiedzyDepozytariusz wiedzy
•• Koszt 100,000 złotychKoszt 100,000 złotych
•• Wdrożenie w 3 miesiąceWdrożenie w 3 miesiące
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•• Wdrożenie w 3 miesiąceWdrożenie w 3 miesiące
•• Korzyści w skali roku liczone w setkach Korzyści w skali roku liczone w setkach 

milionów złotychmilionów złotych
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IdeownikIdeownik -- projekt realizowany projekt realizowany 
przez sektor prywatnyprzez sektor prywatny

•• Mechanizm tworzenia idei, szukania Mechanizm tworzenia idei, szukania 
wsparcia, uwagwsparcia, uwag

•• Szybka i łatwa realizacjaSzybka i łatwa realizacja
••

Rybinski.eu

•• Uruchomienie w październikuUruchomienie w październiku
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Jak to działa? Otwarta debataJak to działa? Otwarta debata

I got the idea!

USERS

vote

Let’s do it!
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I got the idea!

AUTHOR

vote

argument

for neutral against

IDEAIDEA DZIAŁANIEDZIAŁANIEINFORMACJA ZWROTNAINFORMACJA ZWROTNA



Jak to działa? Kampanie firmoweJak to działa? Kampanie firmowe

Can you help us improve …

USERS

vote

Products ?

Services ?

Strategy ?

PRIZE!

Rybinski.eu
ZAPYTAJZAPYTAJ
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vote

Generate ideas

POMYSŁY, KOMENTARZEPOMYSŁY, KOMENTARZE

COMPANY

WDROŻENIEWDROŻENIE

COMPANY



Czy proces budowy eCzy proces budowy e--administracji może administracji może 
pomóc czy raczej zaszkodzi w osiągnięciu pomóc czy raczej zaszkodzi w osiągnięciu 
celu??celu??
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Jak przejść od administracji silosowej, gdzie Jak przejść od administracji silosowej, gdzie 
obywatel jest białkowym interfejsem między obywatel jest białkowym interfejsem między 
potrzebami urzędnikówpotrzebami urzędników
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… do administracji 2.0… do administracji 2.0
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Mamy eMamy e--obywatela, podczas gdy obywatela, podczas gdy 
urzędnicy ciągle wymyślają kołourzędnicy ciągle wymyślają koło
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Dumnie wymieniamy po raz kolejny Dumnie wymieniamy po raz kolejny 
dowodydowody
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EE--PUAPPUAP –– otwórzmy drzwiotwórzmy drzwi

E-PUAP

E-Banki

FaceBook

D
ow

ody z chipem

G
oogle

…
…

..
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•• 10 milionów osób ponad 5 razy w 10 milionów osób ponad 5 razy w 
miesiącu realizuje operacje miesiącu realizuje operacje 
bankowe przez Internet. Banki bankowe przez Internet. Banki 
gwarantują bezpieczeństwo i gwarantują bezpieczeństwo i 
zaufanie klientów. Już dziś model zaufanie klientów. Już dziś model 
przelewy24 przypomina ten proces.przelewy24 przypomina ten proces.

•• Można sprawdzonym serwisom dać Można sprawdzonym serwisom dać 
prawo do podłączenia za zgodą prawo do podłączenia za zgodą 
obywatela do zaufanych kont dla obywatela do zaufanych kont dla 
wybranych usług (bankowe, wybranych usług (bankowe, 
allegro, allegro, facebookfacebook, , googlegoogle etc..)etc..)

Usługa 1
Usługa 2 Usługa 3



EE--PUAPPUAP –– otwórzmy drzwi dla wszystkichotwórzmy drzwi dla wszystkich
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Dane zakryte
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Dane zakryte Dane zakryte



e-administracja

Dane zakryte
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Dane zakryteDane zakryte



Kluczem do sukcesu są właściwe bodźceKluczem do sukcesu są właściwe bodźce
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Polska strategia rozwoju 
e-administracji
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DOŚĆ!!! CZAS NA ZMIANY!!!DOŚĆ!!! CZAS NA ZMIANY!!!
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