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Cechy administracji Weberowskiej

• Proceduralnośd – legalizm
• Klarowny podział zakresu odpowiedzialności
• Awans oparty na kompetencje 
• Hierarchia 
• Bezosobowośd
• Formalizm 
• Oddzielenie sfery publicznej i prywatnej
• Odrębnośd od polityki
• Niezależnośd, prestiż, autorytet



Ograniczenia administracji 
Weberowskiej 

• Sytuacja nietypowe  
• Supły kompetencyjne  (Kafka)
• Potrzeba Innowacyjności
• Sytuacje ryzyka
• Wpływy nieformalnych grup 
• Konflikty między urzędnikami a ekspertami
• Przmieszczanie celów

– Proceduralizm
– Samopotrzymywanie
– Rytualizm



Często występujące bariery funkcjonowania 
administracji  w Polsce

• Legalizm / proceduralizm
• Impossibilism
• Brak teorii zmiany 
• Brak wizji
• Brak orientacji na rezultaty
• Brak radaru
• Mylenie pojęc informacja – partycypacja 
• Instytucjonalna bulimia
• Nieufnośd do obywateli – manipulacja 
• Silosowośd
• Decnetralizacja jako dezintegracja
• Polityzacja



Strukturalny „impossibilism” władzy –
koniecznośd zaangażowania obywateli

• Władza w coraz większym stopniu musi stopniu motywowad / skłaniad a nie 
nakazywad / wykonywad.  Większośd najważniejszych wyzwao stojących 
przed Polską wymaga aktywnego uczestnictwa / przyzwolenia obywateli:

– praca (np. osoby niepełnosprawne)

– emerytura (warto dłużej pracowad)

– segregacja odpadów /ochrona środowiska

– styl życia (koszty usług medycznych)

– bezpieczeostwo publiczne  

– społeczny wymiar / mobilizacja 2012

– znieczulica - brak reakcji na przemoc w rodzinie itd

– korupcja

– itd.. 



W KIERUNKU ZMIANY 



Zmiany / trendy o charakterze ogólnym (globalnym) 
tworzące kontekst dla zmiany modelu Governance 2.0

• Nowy paradygmat rządzenia (government -> governance) –
Paradygmat „Enabeling State” 

• Zarządzanie hierarchiczne –> zarządzanie sieciowe  

• Jasne rozdzielenie publiczne vs prywatne -> hybrydyzacja

• Przesunięcie Welfare state  -> Welfare society

• Big Government -> Big Society

• Ewolucja definiowania roli administracji publicznej (wiosłować –> 
sterować –> służyć)  (New Public Services)

• Przesunięcie akcentów w działaniach modernizacji usług 
publicznych (exit (choice) ->  voice) (rozstanie -> krytyka)

• „Zwrot”  deliberatywny  

• Partnerstwo jako centralny element relacji  



Paradygmat Rola Paostwa Obywatele Rola organizacji 
dostarczających usług

Rola organizacji 
w systemie  
governance

Wyzwania 3 sektora

Paostwowa 
biurokracja

Zasadnicza w 
dostarczaniu dóbr 
publicznych

Odbiorca / 
egzekutor 
uprawnieo

Komplementarna 
(uzupełnianie 
deficytów) 

Watchdog Uznanie i 
akceptacja roli

Prywatyzacja Minimalna / 
standaryzacyjna / 
interwencyjna

Konsument / 
Wolontariusz / 
Darczyoca

Kompensacja 
deficytów rynkowych / 
konkurent w 
dostarczaniu usług

Krytyk / 
recenzent

Konkurencja / 
zasoby / wydolnośd  
trwałośd

Decentralizacja Zdystansowana / 
uzupełniająca

Partycypacja Uczestnictwo w 
lokalnych systemach 
dostarczania usług

Mechanizm  
obywatelskiej 
partycypacji

Wydolnośd,  jakośd 
usług, legitymizacja

New Public 
Management

Odpowiedzialna za 
dostarczanie usług 
w oparciu o 
mechanizm 
kontraktowania 

Niejasna 
(konsument / 
wyborca) 

Dostarczający usług w 
reżimie kontraktowym

Watchdog Odnalezienie roli 
(ochrona przed 
izomorfizacją)

Partnerstwo Partner wiodący Partner / 
indywidualny 
uczestnik 

Współwytwórca
( „koproducent”)

Partner Kooptacja / utrata 
odrębności

Paradygmaty governance i podział uproszczony podział ról wewnątrz nich
(Deakin, Taylor) 



Konsultacje jako przejaw partycypacji obywatelskiej (tzw. 
drabina partycypacji)  analogowa wersja  1.0, 2.0, 3.0

BRAK INFORMACJI

INFORMOWANIE

KONSULTACJE

PARTYCYPACJA

Relacja jednokierunkowa: administracja informuje obywateli o 
decyzjach i procedurach, ich dotyczą. 

Relacja dwustronna: administracja wychodzi z propozycjami 
rozwiązao i zasięga opinii obywateli i instytucji, których to dotyczy. 

Włączenie obywateli w podejmowanie decyzji: wspólne 
definiowanie problemu i potrzeb oraz poszukiwanie rozwiązao.



Dlaczego „interakcje” z obywatelami stały 
się ważne?
• Problem tzw. demokratycznego deficytu (dotkliwy szczególnie w Polsce)

• Ograniczenia zasobów, deficyt finansów publicznych – koniecznośd 
formułowania priorytetów 

• Brak równowagi przywilejów i oczekiwao w stosunku do zobowiązao

• Zwiększony poziom decentralizacji w zarządzaniu publicznym (koniecznośd, 
możliwośd tworzenia lokalnych rozwiązao)

• Pojawienie się nowych aktywnych aktorów (media, organizacje, 
indywidualni zaangażowani obywatele)

• Nowe technologie  - inny sposób uzyskiwania informacji, wyrażania opinii 
oraz mobilizacji społecznej 

• Strukturalny „impossibilizm”  władzy  w wielu ważnych dziedzinach 
(konieczne zaangażowanie obywateli – skorzystanie z ich wiedzy, 
(crowdsourcing) zaangażowania, uniknięcie społecznego veta)

• Problemy „nowej” natury  - tzw. wicked problems



PRZYKŁADY Z ZAKRESU ZASTOSOWAO  
IT DLA DZIAŁAO OBYWATELSKICH 



POLSKIE PRZYKŁADY 



MOJAPOLIS.PL



Moja Polis – propozycja ogólnodostępnego, krajowego  
repozytorium danych społeczno - ekonomicznych

http://beta.mojapolis.pl/web/guest

http://beta.mojapolis.pl/web/guest


Porównania terytorialne

Wawer – a reszta Polski 



DO CZEGO ZDOLNY JEST TŁUM ? 



Haiti – Open Street Map





Powódź 2010 – serwis kojarzenie potrzeb i ofert pomocy
Baza Open Source Ushahidi – Pracownia Stocznia + Firma Pretius 

http://alert.powodz.ngo.pl/

http://alert.powodz.ngo.pl/


PUBLICZNE DANE + OBYWATELE = ?



INSPIRACJE

www.data.gov
www.data.gov.uk
www.data.gov.au

www.data.gov.pl ?

http://www.data.gov/
http://www.data.gov.uk/
http://www.data.gov.au/
http://www.data.gov.pl/


• Transparentość

• Rozliczalność

• Crowdsourcing – poszukiwanie rozwiązań 
dla złożonych problemów

• Szybsza informacja w sytuacjach 
kryzysowych

• Informacja zwrotna o jakości usług

• Obniżenie kosztów funkcjonowania 
administracji 

Jakie korzyści mogą wyniknąd z 
udpostępnienia danych publicznych?



Rozwiązania instytucjonalne –
przykład Wlk. Brytanii 

• Big Government – > Big Market –> Big Society

• UK – data.gov.uk

• Public Data Corporation

• Dostępne 5400 zestawów danych

• Każdego miesiąca wszystkie wydatki powyżej 25 
tys funtów + wszysktie kontrakty poziom rządowy

• Jawność wszystkich wydatów powyżej 500 funtów 
poziom lokalny

• Right to data  

• Open Government Licence

• WWW 3.0 (Semantic Web)



Jakośd dostępu do danych

*     Dane na stronie www (dowolny standard)

**  Dane w postaci ustrukturyzowanej (Excel, CSV etc.) 

***       Użycie otwartego formatu (np. XML) 

****    Wskazywanie URL (tak aby osoby i „maszyny” mogły 

komunikować się z nimi)

*****    Łączenie danych  z innymi danymi („maszyna” komunikuje 

się z „maszyną”)









„Crowdosourceing” w poszukiwaniu innowcacji w zarządzaniu 
publicznym

http://www.showusabetterway.co.uk/call/examples.html

http://www.showusabetterway.co.uk/call/examples.html


Dyskusja o budżecie publicznym 

http://www.wheredoesmymoneygo.org/dashboard/#/uk-bubble-
chart/focus=TOTAL&year=2010-2011

http://www.wheredoesmymoneygo.org/dashboard/
http://www.wheredoesmymoneygo.org/dashboard/
http://www.wheredoesmymoneygo.org/dashboard/
http://www.wheredoesmymoneygo.org/dashboard/
http://www.wheredoesmymoneygo.org/dashboard/
http://www.wheredoesmymoneygo.org/dashboard/
http://www.wheredoesmymoneygo.org/dashboard/




Publiczna debata o koniecznych  oszczędnościach 
budżety publicznego

http://www.wheredoesmymoneygo.org/cuts/interactive/

http://www.wheredoesmymoneygo.org/cuts/interactive/


Transparentny system konsultacji prawa

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm


Aplikacje bazujące na danych publicznych 

http://data.gov.uk/apps

http://data.gov.uk/apps








Co jest do zrobienia?

Czy Weberowska adminisitracja jest w Polsce 

możliwa?

• Zmiana "paradygmatyczna" w kierunku otwartości (od retoryki do 

praktyki)

• Zmodernizować koncepcje dostępu do informacji publicznej

• Zaufać obywatelom, wierzyć w ich „twórczość”  i dobre intencje

• Uwolnić dane +  narzędzia (np. mapy)  w formatach i procedurach 

dostępnych dla tworzenie aplikacji)

• Budować platformę  „metadanych” (Semantic Web Page, Web 3.0)) 

• Szerszej używać licencji Creative Commons w administracji

• Budować zintegrowane platformy danych (BIP jako zła nauczka)

• Otworzyć się na aplikacje budowane „od dołu” ( znaleźć przestrzeń 

dla działań niekomercyjnych, uspołecznie vs komercjalizacja i 

prywatyzacja procesów informatyzacji)

• Zbudować flagowy projekt  GOV 2.0 (mój typ – platforma e-

konsultacji publicznych lub platforma e-zdrowie)

• Stworzenie wyspecjalizowanej komórki / instytucji  ułatwiającej 

dostęp do danych publicznych  - „odwrotność GIODO”



Dziekuję za uwagę

kuba.wygnanski@gmail.com


