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Dobre Praktyki 

Projekt Partnerski Leonardo da Vinci 

C.A.S.E.S. WORK - współdzielenie, współpraca oraz elementy ekonomii społecznej w przedsiębiorczości – nowy 

model prowadzenia działalności gospodarczej i nowe możliwości na rynku pracy. 

Współdzielenie, współpraca oraz elementy ekonomii 
społecznej w przedsiębiorczości – nowy model prowadzenia 

działalności gospodarczej i nowe możliwości na rynku pracy. 

Przykłady dobrych praktyk w zakresie , usług sektora 
rządowego oraz finansowania społecznościowego w Polsce. 
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Przedmowa 

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie podstawowych informacji na 
temat przedsiębiorczości społecznej z zakresu otwartego rządu oraz 

finansowania społecznosciowego w Polsce. 

 

Nasze badania polegały na: 

 poszukiwaniu trafnej definicji nowego modelu prowadzenia działalności 
gospodarczej i nowych możliwości na rynku pracy, czyli model 
przedsiębiorczości oparty na zasadach współdziałania oraz elementach 
ekonomii społecznej  

 poznaniu ram i warunków funkcjonowania przedsiębiorczości opartej na 
zasadach współdziałania oraz elementach ekonomii społecznej, (głównie w 
ujęciu polskim)  

 stworzeniu zbioru dobrych praktyk we wspomnianych dziedzinach  

 zdefiniowaniu obszaru naszych zainteresowań w celu przeprowadzenia 
głębszej analizy, otwartego rządu czy finansowania społecznościowego.  

 

Opracowanie zawiera przykłady niektórych dobrych praktyk  wspierających 
przedsiębiorczość społeczną w Polsce. 

W części ostatniej sformułowane zostały wnioski i rekomendacje dotyczące 
badanych obszarów. 

Dokument powstał w ramach projektu „C.A.S.E.S. WORK - współdzielenie, 
współpraca oraz elementy ekonomii społecznej w przedsiębiorczości – nowy 
model prowadzenia działalności gospodarczej i nowe możliwości na rynku 
pracy” realizowanego w latach 2012-2014. 
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Ramy funkcjonowania społecznej 

przedsiębiorczości w Polsce 

Niestety, ale polski sektor organizacji 

pozarządowych o charakterze non-profit nie 

posiada żadnej realnej ekonomicznej siły. 

Pojawienie się trzeciego sektora oraz jego 

rozwój jest możliwy przede wszystkim dzięki 

dotacjom państwowym i wsparciu finansowym 

Unii Europejskiej jak również datkom i 

składkom pochodzącym od darczyńców. 

 „Nowe warunki i klimat dla ekonomii 

społecznej pojawiły się w Polsce niedawno. 

Bazując na doświadczeniach zachodnich państw 

Polska wykształciła własny model ekonomii 

społecznej.  

Przedsiębiorczość społeczna prowadzona nie dla 

zysku, polega na powiazaniu usług i handlu ze 

społeczną misją.  

Obecnie projekty związane z przedsiębiorczością 

społeczną odnoszą się do wspierania 

zatrudnienia oraz integracji społecznej osób  

 

mających problemy ze znalezieniem pracy oraz 

funkcjonowaniem w społeczeństwie, które w 

największym stopniu są zagrożone 

marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym.  

Ponadto, ludziom tym oferowana jest pomoc w 

tworzeniu własnych miejsc pracy w ramach 

w s p ó l n i e  t w o r z o n y c h  s p o ł e c z n y c h 

przedsiębiorstwach.” 

 

Obecna sytuacja jest także wynikiem 

istniejących w Polsce ram prawnych. Społeczna 

współpraca, przedsiębiorczość społeczna i 

wspólne przedsięwzięcia dotyczą przede 

wszystkim takich branż i dziedzin jak 

gastronomia,  agroturystyka,  graf ika 

komputerowa, budowa budynków i 

infrastruktury, kształtowanie krajobrazu czy 

opieka nad osobami starszymi.  

„Obecnie idea przedsiębiorczości społecznej w Polsce jest związana przede 

wszystkim z sektorem pozarządowym:  z jednej strony istnieją organizacje 

pozarządowe jak fundacje czy stowarzyszenia, z drugiej jest ekonomia 

społeczna wraz z kluczowymi graczami: społecznymi przedsiębiorstwami i 

przedsięwzięciami.” 
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Cele społecznej współpracy oraz przedsiębiorczości społecznej 

polegają na prowadzeniu wspólnego przedsięwzięcia opierając się 

o potrzeby poszczególnych członków inicjatywy. Współpraca służy 

społecznej i zawodowej reintegracji. Takie przedsięwzięcia są 

prowadzone przez osoby dotknięte problemami społecznymi jak 

bezdomnością, chorobą, bezrobociem czy ubóstwem. Dobór osób 

do takiej grupy będzie opierał się na wspólnych potrzebach i 

wymaganiach, co nie oznacza, że grupa musi składać się z osób 

dotkniętych tylko jednym problemem społecznym.  Inicjatywa 

może być także zapoczątkowana nie przez samą grupę, a poprzez 

np. samorządy lokalne, organizacje pozarządowe czy wspólnoty 

parafialne. W takim przypadku istotne jest, aby te podmioty 

ograniczały swój wpływ na grupę i pozwalały na samodzielną 

pracę i działanie.  

Ramy funkcjonowania społecznej 

przedsiębiorczości w Polsce 

Ramy prawne w Polsce 

Przedsiębiorczość społeczna jest w polskim systemie prawnym 

zupełnie nowym bytem.  Jej cele nie opierają się na prowadzeniu 

wspólnego przedsięwzięcia dla zysku jak w przypadku wspólnych 

przedsięwzięć biznesowych a skupiają się raczej na indywidualnej 

pracy członków w celu kształcenia zawodowego, zdobywania 

doświadczenia i integracji społecznej. Przedsiębiorczość 

społeczna jest przykładem społecznego przedsiębiorstwa, czyli 

przedsiębiorstwa non-profit .  Definicja społecznej 

przedsiębiorczości została wprowadzona w Polsce w ostatnim 

czasie.  Nowelizacja zasad i definicji : 27.07.2012  
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Podstawy otwartego rządu w 

Polsce 

Centralna rola obywateli oraz 

nieograniczony dostęp do informacji z 

sektora publicznego wraz z możliwością ich 

udostępniania poprzez Internet czy inne 

technologie cyfrowe stanowią główne cechy 

koncepcji otwartego rządu.  

Implementacja idei otwartego rządu w 

Polsce znajduje się w początkowej, 

podstawowej fazie, a debata publiczna 

odzwierciedla stopień świadomości na jej 

temat. Głównymi aktorami tej debaty są 

przedstawiciele władzy oraz organizacji 

pozarządowych. Blisko 93% polskich 

prawników, ekspertów z branży IT oraz 

biegłych sądowych z zakresu informatyki 

jest zdania, że polskie przepisy prawa są 

niedostosowane do współczesnego świata 

pełnego nowoczesnych technologii.  

Największym problemem jest brak 

odpowiedniego prawodawstwa oraz brak 

zaangażowania społecznego.  

Polska asministracja jest nieprzychylna 

“otwartości” a  polski rząd nadal nie 

dołączył do Programu Partnerskiego na rzcz 

Otwartego Rzadu (Open Government 

Partnership).  

Czym jest otwarty rząd?  

Otwarty rząd to doktryna w zarządzaniu instytucjami publicznymi, która 

zakłada, że obywatele mają prawo do pełnego wglądu w dokumenty i 

procesy decyzyjne instytucji i organów państwa (na wszelkich 

szczeblach i poziomach) w celu sprawowania społecznej kontroli i 

eliminacji zjawisk patologicznych jak m.in. korupcja, nadużycia władzy 

czy innych malwersacji. Stosunkowo nowa wizja jest także 

wprowadzana na poziomie lokalnym.”  

Podsumowując: 

Przejrzystość + Partycypacja (udział) =  

odpowiedzialność, skuteczność i efektywność  
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Podstawy otwartego rządu w 

Polsce 

Dostęp do informacji publicznej jest wciąż 

na niezadawalającym poziomie a ilość 

publicznych zasobów dostępnych do użytku 

publicznego  jest niewielka.  

Możemy jednak wskazać główne elementy 

procesu wdrażania standardów otwartego 

rządu w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat: 

- Reforma zasad dostępu do informacji 

publicznej oraz zasad jej ponownego 

wykorzystania 

- śledzenie reformy i wciąż trwająca 

dyskusja na temat dostępności informacji 

publicznej  

- trwająca reforma dotycząca konsultacji 

społecznych, wraz z tworzeniem narzędzi 

administracyjnych do ich przeprowadzania  

- prace legislacyjne nad 

wykorzystywaniem zasobów publicznych  

- t w o r z e n i e  k o a l i c j i  p o l s k i c h 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych - 

zamiast udziału polskich instytucji w 

partnerstwie na rzecz otwartego rządu  

 

Otwarty rząd – jak to działa? 

Materiał filmowy: 

http://vimeo.com/29259763    
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Podstawy otwartego rządu w 

Polsce 

Czym są dane publiczne? 

Materiał filmowy: 

http://vimeo.com/21711338   

   

W Polsce publiczne dane z różnych dziedzin 

funkcjonowania kraju są często niekompletne 

i prawie nigdy nie są ze sobą powiązane. Są 

udostępniane w różnych bazach danych, które 

są zarządzane przez różne instytucje i wedle 

różnych reguł.  

 

 

 

 

 

Nie ma jednolitych standardów w zapisie 

informacji oraz nie ma jasnych reguł czy 

procedur ich udostępniania do wiadomości 

publicznej.  Zarówno obywatele jak i 

urzędnicy mają trudności w odnalezieniu się 

w idei otwartego rządu: urzędnicy są wobec 

otwartości nieufni, natomiast obywatele mają 

obojętny lub chłodny stosunek wobec 

wdrażania nowych standardów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektor organizacji pozarządowych podejmuje 

różne inicjatywy i działania mające na celu 

wypracowanie zasad i metod wdrażania 

standardów otwartego rządu.  

http://vimeo.com/21711338
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Podstawy finansowania 

społecznościowego w Polsce 

Obecnie w Polsce współistnieją 

narzędzia do wspierania przedsiębi-

orczości oraz komercyjnych startupów, 

jak np. Polskie Towarzystwo Crowd-

fundingu. Modele finansowania społec-

znościowego obejmują wielu uczest-

ników – osób prywatnych oraz organi-

zacji, które proponują szerszej pub-

liczności projekty i pomysły godne 

wsparcia finansowego. Finansujący są 

wirtualną społecznością osób, składa-

jących się z przyjaciół, znajomych, 

członków rodzin oraz wszelkich innych 

osób, które są gotowe wesprzeć inicja-

tywę mikropłatnością   

Niewielkie wpłaty składają się na duże su-

my, które później pozwalają rozwinąć przed-

sięwzięcie lub zorganizować konkretne 

wydarzenie.  

 

 Finansowanie Społecznościowe (ang. Crowdfunding, dosłownie: finansowanie 

przez tłum, zbiórka publiczna, finansowanie społeczne) polega na wspólnym wysiłku 

grupy osób, które wspólnie tworzą sieć łączącą swoje środki finansowe – zwykle 

przy pomocy Internetu – w celu wsparcia inicjatywy pojedynczej osoby, firmy czy 

organizacji.   

Finansowanie przez społeczność  daje promotorom projektu  społeczne, kulturalne 

czy biznesowe możliwości zebrania funduszy na realizację celu. Finansowanie 

społecznościowe jest wykorzystywane by wspierać projekty przeróżnego typu, jak 

np.: organizacja pomocy po katastrofach naturalnych,  dziennikarstwo obywatelskie, 

wsparcie artystów przez fanów,  organizacja kampanii społecznych czy 

politycznych, przedsiębiorstw start-up rozwój otwartego oprogramowania, wsparcie 

projektów naukowych i badawczych, tworzenie wynalazków, wspieranie produkcji 

filmowych i animacji oraz innych projektów społecznych.  

 

 

Finansowanie społecznościowe =  

 

nieduże środki oraz wielkie możliwości   
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Podstawy finansowania 

społecznościowego w Polsce 
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Europa Środkowo-wschodnia  stanowi ogromny rynek w 

kontekście idei, kapitału i populacji. Tym samym istnieje 

wiele usprawnień dla finansowania społecznościowego w 

tym regionie.  

W polskim społeczeństwie jest chęć do wspierania 

kreatywnych ludzi a rozwój finansowania społecznościowego 

nie ma barier legislacyjnych. Ten sposób finansowania jest 

w Polsce w pełni legalny.  

Zalecane jest, aby korzystać w mechanizmów prawnych jak 

również technicznych oferowanych przez wyspecjalizowane, 

profesjonalne portale, które w większości przypadków są w 

stanie zapewnić bezpieczeństwo zarówno autorom projektów 

jak i donatorom.  

Największą popularnością cieszą się w Polsce portale takie 

jak: beesfund.com, myseed.pl, siepomaga.pl, polakpotrafi.pl, 

clipontheroad.pl, crowdfunders.pl, wspieramkulture.pl czy 

wspieram.to. 

Wymienione portale zajmują się wspieraniem projektów 

charytatywnych, aktywności kulturalnej (jak działalność 

wydawnicza, publikacje muzyczne czy filmowe), projekty 

 komercyjne czy inne rodzaje aktywności jak np.

 podróżowanie.  
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Przykłady dobrych praktyk 

 

 

 

 Finansowanie społecznościowe 
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Dobra Praktyka 

Projekt w realizacji 

S towarzyszenie  

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika (FLMŚ) 

Wizja 

Stowarzyszenie dąży do stworzenia miejsca, 

gdzie dzięki kreatywnym ideom lokalnej społec-

zności , interesującym inicjatywom oraz ho-

jności lokalnych przedsiębiorstw i osób in-

dywidualnych powstanie dobrobyt, organizacja,  

samowystarczalność oraz odpowiedzialne 

społeczeństwo zdolne do zaspokojenia własnych 

potrzeb. 

Obszar działania  

50 000 mieszkańców w czterech gminach: By-

strzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie i 

Stronie Śląskie.  

Działania 

Wspieranie wszelkich lokalnych inicjatyw w 

szczególności dedykowanych dzieciom i 

młodzieży w zakresie edukacji, ekologii, 

kultury, zdrowia, sportu, sztuki, demokracji i 

tolerancji oraz transgraniczne programy: 

stypendialne, edukacyjne i grantowe.  

„Z rączki do rączki”  

Program stypendialny dla dzieci i 

młodzieży , Maj 2010  

Organizacja  

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika (FLMŚ)  

Kontakt:  

Wójtowice, ul. Górna 19, 57‐516 Stara Bystrzyca, Poland  

Telefon/fax: +48 74 811 18 80, e‐mail: flms@ng.pl, www.flms.pl  

M 
iejsce 

Południowo-zachodnia 

Polska, górskie obszary 

rolnicze, Wójtowice, Polska 

R 
ok założenia 

Stowarzyszenie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika zostało 
założone w 1997 roku.  
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Dobra Praktyka 

Jak to działa? 

L udzie są najważniejsi, są zaangażowani w 

zbieranie funduszy, przygotowywanie dokumentów, 

udzielanie  i rozprowadzanie stypendiów jak równ-

ież w przygotowywanie wydarzeń zarówno dla 

uczestników jak i darczyńców. W przypadku 

Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika działa to w 

następujący sposób: 

Znaleziono 15 osób wśród lokalnej społeczności go-

towych do działania i stworzenia organizacji.  

Ustalono zasady oceny wniosków aplikacyjnych oraz 

reguły udzielania wsparcia. Zasady musiały być 

przejrzyste dla wszystkich. 

Zaczęto zachęcać ludzi do wspierania inicjatywy, 

pokazując jak pomysł działa, oraz że regularnie 

wpłacane datki są niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania przedsięwzięcia. 

Ustanowiono nagrodę, rozesłano zaproszenia i for-

mularze zgłoszeniowe do szkół, lokalnych urzędów, 

samorządów i organizacji pozarządowych 

Zebrano odpowiedzi oraz dokumenty. Na ich 

podstawie poznano informacje a temat uczestników, 

ich wyniki w nauce, indywidualne osiągnięcia jak 

również sytuacje materialną ich rodzin. 

Powołano komisję rozpatrującą wnioski o dotacje, 

liczącą 10-15 osób. W jej skład weszli przedstawicie-

le: stowarzyszenia, szkół, samorządu lokalnego, lo-

kalnych instytucji publicznych i biznesu. Człon-

kowie komisji musieli podpisać oświadczenie o 

zachowaniu bezstronności.  

Przyznano stypendia, a następnie poinformowano o 

tym szkoły zaproszone do udziału w projekcie jak 

również opublikowano wyniki na stronie inter-

netowej.  Stworzono oficjalny dokument pod-

sumowujący, dostępny dla wszystkich uczest-

niczących podmiotów. 

Wypłacono stypendia, a następnie losy stypendys-

tów były śledzone przez stowarzyszenie i innych 

zainteresowanych.  

Wszyscy stypendyści byli promowani przez 

stowarzyszenie w Internecie oraz na portalach 

społecznościowych jak również byli zapraszani do 

udziału w lokalnych wydarzeniach.  

Jakie są główne założenia?  

 Finansowe wsparcie dla utalentowanych dzieci i 

młodzieży z ubogich rodzin wraz z elementami 

edukacji ekonomicznej i z dziedziny zarządzania 

dobrami. Także poprawianie i zdobywanie 

nowych umiejętności przydatnych w późniejszej 

karierze tych utalentowanych i młodych osób.  

W ciągu 15 lat istnienia stowarzyszenia:  

Przyznano: 700 grantów dla lokalnych inicjatyw, 900 stypendiów dla 
utalentowanych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich jak 
również studentów szkół wyższych.  
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Dobra Praktyka 

Kryteria 

K ryteria innowacyjności: 

Czy ta praktyka jest innowacyjna w 

swojej społeczności czy regionie?  

Tło: Górskie, rolnicze obszary z surowym 

klimatem. Gęstość zaludnienia: ok. 50 osób na 

km2, bezrobocie na poziomie 25%. Fundusz 

Lokalny Masywu Śnieżnika udowodnił, że nawet w 

takich warunkach można zmobilizować lokalną 

społeczność do wspólnego działania. 

Rejon doskonale nadaje się do programów 

stypendialnych. Cel jest jasny i scala wokół siebie 

lokalną społeczność jak również przedstawicieli 

władz lokalnych. 

Czy ta praktyka jest innowacyjna dla sektora?  

Stypendia wyrównują szanse edukacyjne i życiowe 

dzieci z obszarów wiejskich i dzieci z ubogich 

rodzin.    

  

K ryteria istotności: 

Jakie korzyści płynęły dla lokalnej społec-

zności, w porównaniu z oczekiwaniami? 

Ważne jest budowanie świadomości wokół nas, że 

każdy lubi być potrzebny i pracować czy pomagać in-

nym – choć wielu nie zdaje jeszcze sobie z tego 

sprawy. Los dzieci stanowi cel projektu, gdyż to 

właśnie one stanowią naszą przyszłość. Bardzo ważne 

jest też zachowanie przejrzystości na każdym etapie 

projektu: od zbierania informacji na temat potencjal-

nych darczyńców na poziomie lokalnym, regional-

nym czy krajowym, w procesie zbierania funduszy 

oraz w podejściu do wspierających, skończywszy na 

procesie przyznawania stypendiów, w celu uniknięcia 

niepotrzebnych nieporozumień. Główną korzyścią 

dla społeczności  jest współudział oraz 

zaangażowanie poprzez zapewnienie podstaw do 

przyszłego rozwoju nowych inicjatyw wychodzących 

od utalentowanych, choć biednych młodych ludzi. 

Wszystko to w celu budowania przedsiębiorczości, 

oraz rozwoju regionu jak i przeciwdziałania 

bezrobociu. 

Krótko- i długo-okresowe efekty społec-

zne: 

Nauka i wsparcie dla filantropii oraz rozwój 

wzajemnego zaufania i pozytywnego nastawienia wo-

bec młodych osób. Stypendia spowodowały, że 

zaangażowanie uczniów w życie szkoły, ich ciężka 

praca oraz sukcesy zostały zauważone przez członków 

lokalnej społeczności. Dorośli zaczęli wspierać młod-

ych.  

Krótko- i długo-okresowe efekty 

ekonomiczne: 

Poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i życio-

wych młodych ludzi, można osiągnąć pozytywne 

efekty ekonomiczne w długookresowej perspektywie.  

Jakie są mocne strony projektu? 

Rozwój wzajemnego zaufania oraz pozytywnego 

nastawienia wśród członków lokalnej 

społeczności. Ogromne wsparcie dla biednych, 

choć utalentowanych dzieci. Budowa 

mocniejszych fundamentów zatrudnienia a w 

konsekwencji budowa lepszej przyszłości dla 

lokalnej społeczności. 

Co powinno zostać ulepszone lub 

poprawione? 

Powinno się zapewnić jeszcze większe 

możliwości dla utalentowanych dzieci i 

młodzieży.  
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Dobra Praktyka 

Criteria  

J akie są mocne strony projektu? 

 

 Rozwój wzajemnego zaufania oraz 

pozytywnego nastawienia wśród członków lo-

kalnej społeczności. Ogromne wsparcie dla 

biednych, choć utalentowanych dzieci. 

Budowa mocniejszych fundamentów zatrud-

nienia a w konsekwencji budowa lepszej 

przyszłości dla lokalnej społeczności. 

 

 

 

Co powinno zostać ulepszone 

lub poprawione? 

Powinno się zapewnić 

jeszcze większe możliwości 

dla utalentowanych dzieci i 

młodzieży.  

Możliwość przeniesienia: 

 Czy ta praktyka może być zaadoptowana przez inną 

społeczności/regiony/kraje? 

Tak.  
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Dobra Praktyka 

Projekt zakończony 

Z akres działalności organizacji: 

 

Projekt Do>More jest internetową platformą 

zbierającą w jednym miejscu darczyńców i 

beneficjentów. Dzięki inicjatywie Do>More 

zbierając fundusze na charytatywny cel  czy 

inny projekt dobroczynny mamy możliwość 

wykorzystania narzędzia zapewniającego 

przejrzystość, profesjonalizm i bezpieczeństwo 

w procesie pozyskiwania środków finansowych.  

 

 

 

Projekt Do>More jest finansowany z Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 

ramach umowy nr POIG.08.01.00-14-160/08. 

  

"Do>More 

Internetowa platforma 

finansowania 

społecznościowego  

GreenGem Sp.zo.o. (Platforma Do>More)  

Kontakt: GreenGem Sp.zo.o, ul. Meksykańska 9 lok. 24  

03‐948 Warsaw, Poland  

www.domore.pl/beta/view/main  

M 
iejsce 

Warszawa, Polska R 
ok założenia 

Inicjatywa powstała w 2009 roku. 
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Dobra Praktyka 

Jak to działa? 

C hcę pomagać 

Działanie wspierające: 

Wsparcie dobrami materialnymi 

Organizacje charytatywne często do realizacji celów 

swojej działalności potrzebują dóbr materialnych, 

które mogą zostać przekazane potrzebującym. 

Można im pomóc, wybierając produkt z listy i 

zakupić go online dla organizacji. 

Cash-back  

Robiąc internetowe zakupy możesz odkładać pro-

cent od transakcji, który następne możesz przekazać 

na wsparcie konkretnego, dobroczynnego projektu. 

Wpłata pieniędzy  

Możesz także wpłacić dowolną sumę pieniędzy 

bezpośrednio na konto konkretnej, wybranej organ-

izacji.  

By pomóc 

Wybierz akcję lub organizację, którą chciałbyś 

wesprzeć wybierając odpowiednie informacje w 

wyszukiwarce na stronie Do>More  

Proszę o wsparcie 

Stwórz własną inicjatywę! 

KROK PIERWSZY: Rejestracja – stwórz profil 

swojej organizacji na stronie www.domore.pl. Uz-

upełnij opis i informacje na temat swojej organizacji 

i zamieść jej logo w odpowiednim miejscu.  

KROK DRUGI: Umowa – uzupełnij umowę w wersji 

elektronicznej, znajdziesz ją po zalogowaniu się do 

panelu administratora. Wydrukuj uzupełnioną 

umowę, podpisz a następnie wyślij ją na nasz adres 

korespondencyjny. 

KROK TRZECI: Zarejestruj się w wybranym sys-

temie płatności elektronicznej (opcja także dostępna 

w panelu administratora), by darczyńcy mogli prze-

kazywać wsparcie bezpośrednio na konto Twojej 

organizacji. 

Korzyści dla beneficjentów: 

Całkowicie darmowy dostęp do internetowej plat-

formy finansowania społecznościowego; 

Narzędzia online do zbierania środków: portal in-

ternetowy dla Twoich akcji i kampanii, bezpośredni 

depozyt oraz tworzenie listy zakupów na poczet 

Twojej organizacji. 

Widżety umożliwiające promocję Twoich działań na 

portalach społecznościowych jak Facebook czy Twit-

ter. 

Przyciski i banery, które możesz zawiesić na innych 

stronach internetowych, co czyni promocję działań 

jeszcze łatwiejszą. 

Użyteczne porady, teksty i informacje, które możesz 

wykorzystać do kontaktu z darczyńcami. 

System bezpieczeństwa, który zapewnia ochronę 

procesu zbiórki przez Internet. 

Profesjonalną obsługę i wsparcie specjalistów 

pracujących dla portalu www.domore.pl 

Jakie są główne założenia?  

Celem inicjatywy jest zachęcenie i wspieranie 

ludzi w działaniach o charakterze dobroczynnym .  

Prezentacja:  

http://prezi.com/bvejqbuuklaa/korzysci -dla-

inwestora-domore/   
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J 
akie są oczekiwane efekty? 

Uczynić dobroczynność łatwiejszą, bardziej dostępną i przejrzystą.  

 

 

Dobra Praktyka 

Kryteria 

K ryteria innowacyjności: 

Czy ta praktyka jest innowacyjna w 

swojej społeczności czy regionie?  

Tak. 

Do>More jest platformą internetową, która 

łączy w jednym miejscu i czasie darczyńców 

oraz beneficjentów. Dzięki Do>More, 

organizacje charytatywne mogą w łatwy, 

profesjonalny i jednocześnie w pełni 

transparentny sposób pozyskiwać realnie 

więcej środków na realizację swoich celów.  

Czy ta praktyka jest innowacyjna dla 

sektora? 

Inicjatywa Do>More chce stworzyć i 

promować nowy model dobroczynności. 

Chce zmienić obraz dobroczynności w 

Polsce, która kojarzy się dzisiaj przede 

wszystkim z litością, poświęceniem i 

wyrzutami sumienia.  Główną siłą napędową 

dobroczynności powinna być chęć niesienia 

pomocy.  

Chcemy zachęcić do działania te osoby oraz 

organizacje, które dotychczas nie wspierały 

celów dobroczynnych: 

• Osobom zaangażowanym w 

pomaganie oferujemy narzędzia, które 

pozwolą na skuteczniejsze i bardziej 

zróżnicowane inicjatywy. 

• Organizacjom pozarządowym dajemy 

możliwość dodatkowej promocji, dotarcia do 

aktywnych darczyńców i zbierania 

zdecydowanie większych kwot niż 

moglibyśmy sobie to wyobrazić. 

• Firmom pomagamy rozwijać ideę 

społecznej odpowiedzialności biznesu - 

dostarczamy gotowe narzędzia i rozwiązania 

pomagające zaangażować pracowników 

Nasze funkcjonowanie opieramy na zasadzie 

całkowitej transparentności i uczciwości. 
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Dobra Praktyka 

Kryteria 

 

Kryteria możliwości przeniesienia:  

 Czy ta praktyka może być 
zaadoptowana przez inną 
społeczności/regiony/kraje?  

Tak, ta praktyka może zostać łatwo 
zaadaptowana w innych 
społeczeństwach, regionach czy 
krajach. Wystarczy przeczytać jak 
to działa. 

Czy ta praktyka może zostać 
zaadoptowana w innym sektorze?  

Oczywiście, jak najbardziej może. 
Niemal w każdym sektorze może 
istnieć możliwość zbierania 
funduszy poprzez internetowa 
platformę.  

  

K ryteria istotności: 

Jakie korzyści płynęły dla lokalnej społeczności, 

w porównaniu z oczekiwaniami?  

Dla osób zaangażowanych charytatywnie 

Do>More oferuje narzędzia do promocji czy 

zbiór dobrych praktyk i doświadczeń, mogących 

być inspiracją w dalszym działaniu. 

Organizacje pozarządowe zyskują możliwość do-

datkowej promocji oraz dostępu do darczyńców 

a co za tym idzie, dostępu do znaczącego fi-

nansowego i materialnego wsparcia swojej 

działalności. 

Firmy mają możliwość rozwijać ideę społecznej 

odpowiedzialności biznesu i mogą dać możliwość 

charytatywnego zaangażowania swoim pra-

cownikom.  

Krótko- i długo-okresowe efekty społec-

zne: 

Do>More stymuluje i  promuje wsparcie dla 

celów dobroczynnych. Wiele różnych pomysłów, 

inicjatyw i akcji może się pojawić w poprosić o 

wsparcie. 

Inicjatywy te wspierają konkretnych ludzi 

mających pilne potrzeby, jak również organizacje 

niosące pomoc potrzebującym.  

 Krótko- i długo-okresowe efekty 

ekonomiczne: 

Jest to wsparcie finansowe nowych pomysłów i 

społecznych inicjatyw oraz sektora 

pozarządowego.  
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Dobra Praktyka 

Zdjęcia 

Lista Darczńców 

 

   Ponad 9 tysięcy fanów 

 

Sklepy internetowe biorące udział w projekcie 
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Przykłady dobrych praktyk 

 

 

 

Inicjatywy z zakresu  

otwartego rządu 
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Dobra Praktyka 

Projekt zakończony 

O  organizacji 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału 

Społecznego „Pracownia Obywatelska” 

Stowarzyszenie dąży do pobudzania aktywności 

społecznej i obywatelskiej. 

Misją organizacji jest wspieranie obywateli, 

organizacji pozarządowych oraz lokalnych 

społeczności. 

Wspiera demokrację opartą o zasady dialogu i 

uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. 

Działania: 

Tworzenie oraz wdrażanie kampanii 

społecznych 

Badania  

Przeprowadzanie lub wspieranie działań 

informacyjnych i edukacyjnych takich jak np. 

szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, 

debaty czy targi. 

Prowadzenie monitoringu działalności 

instytucji publicznych 

„Dzielnice się liczą” 

Program pilotażowy budżetu 

partycypacyjnego w Krakowie  

Kraków, www.budzet.krakow.pl  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Pracownia 
Obywatelska”  

Kontakt: biuro@pracowniaobywatelska.pl, www.pracowniaobywatelska.pl  

Partnerzy projektu: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Centrum OPUS  

M 
iejsce 

Kraków, małopolska K 
iedy?  

Projekt był realizowany w 2013 roku, od lutego do końca 
września 
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Dobra Praktyka 

Jak to działa? 

W  Krakowie, (mieście liczącym ponad 

700 tys. mieszkańców) budżet partycypacyjny był 

wprowadzany na poziomie dzielnic miasta. 

Wszystkie 18 dzielnic, będących pomocniczymi jed-

nostkami samorządu, zostały zaproszone do udziału 

w tym pilotażowym projekcie. 7 dzielnic od-

powiedziało pozytywnie na zaproszenie i wysłało 

swoje wnioski aplikacyjne. 3 z nich miały wziąć 

udział w projekcie. Całą procedura aplikacji i wyboru 

uczestniczących dzielnic odbywała się w lutym i mar-

cu 2013 roku. 

Kryteria wyboru dzielnic: 

Deklaracja wdrożenia i realizacji pomysłów i inicja-

tyw wybranych w czasie trwania projektu przez 

mieszkańców. 

Deklaracja ilości osób gotowych do zaangażowania w 

projekt, ze strony radnych rad dzielnic 

Koncepcja i możliwości przeprowadzenia konsultacji 

z mieszkańcami 

Wielkość środków przeznaczonych na potrzeby pro-

jektu. 

Promocja projektu 

12 000 ulotek; plakaty i ogłoszenia w miejscach pub-

licznych takich jak szkoły, biblioteki, biura, prywatne 

sklepy; Artykuły w gazetkach lokalnych; informacje 

parafialne; bezpośredni kontakt z organizacjami 

pozarządowymi; strony internetowe 

Przebieg procesu 

Mieszkańcy zostali zaproszeni  do udziału w szeregu 

otwartych spotkań konsultacyjnych oraz warszta-

towych. W każdej z dzielnic odbyła się jednakowa 

ilość spotkań, w podobnym terminie, posiadających 

podobny scenariusz: 

I spotkanie (13-15 maja) – zidentyfikowanie potrzeb, 

problemów i możliwych ich rozwiązań w odniesieniu 

do terenu dzielnicy. 

II Spotkanie (3-5 czerwca) – przygotowywanie pro-

jektów na podstawie pomysłów mieszkańców, lub 

ludzi związanych z obszarem dzielnicy czy osiedla. 

III Spotkanie (17-19 czerwca) – dalsza praca w gru-

pach, dokończenie wniosków (projektów) 

mieszkańców  

W lipcu i sierpniu dokonano oceny formalno-

prawnej wniosków złożonych przez mieszkańców 

IV Spotkanie (23-29 września) – rozpoczęcie procesu 

głosowania. Każdy mieszkaniec, uczeń czy osoba 

pracująca na terenie dzielnicy uczestniczącej w pilot-

ażu, który ukończył 16 rok życia mógł głosować: by 

głos był ważny należało wybrać 3 wnioski, przyznając 

im kolejno 3 punkty (dla najlepszego), 2 punkty dla 

kolejnego projektu oraz 1 punkt dla następnego.  

Projekty, na które można było głosować były 

przygotowane przez samych mieszkańców (przy 

wsparciu doradczym w kwestiach technicznych 

lokalnych urzędników i samorządowców). Wnioski 

odpowiadały potrzebom mieszkańców. 

Wszystkie wnioski zostały także zweryfikowane pod 

względem formalno prawnym: odrzucone zostały 

projekty, które nie mieściły się w ramach 

kompetencyjnych gminy miejskiej Kraków oraz te, 

które miały być realizowane poza terenami 

gminnymi. 

Celem projektu, było zainicjowanie dialogu pomiędzy mieszkańcami 

krakowskich dzielnic a samorządem lokalnym w kwestii podziału części 

środków budżetowych. Jest to niezbędny element efektywnego i 

przejrzystego zarządzania finansami publicznymi na poziomie lokalnym.  
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Dobra Praktyka 

Kryteria 

K ryteria innowacyjności: 

Czy ta praktyka jest innowacyjna w 

swojej społeczności czy regionie?  

Tak, jest to projekt pilotażowy, realizowany jest 

więc po raz pierwszy. Budżet partycypacyjny 

(BP)  jest procesem demokratycznej deliberacji  

oraz podejmowania decyzji oraz rodzajem 

demokracji partycypacyjnej (czy uczestniczącej) 

w której zwykli ludzie mają bezpośredni wpływ 

na to jak wydawane są środki z lokalnego 

budżetu. 

 

 Czy ta praktyka jest innowacyjna dla 

sektora? 

Ta forma konsultacji społecznych ma wiele 

zalet. Sami radni dzielnic mogą poznać pomysły 

i potrzeby mieszkańców a mieszkańcy mogą 

podczas spotkań bezpośrednio spotkać się ze 

swoimi przedstawicielami oraz sąsiadami i 

poznać ich lepiej.  

Możliwość przeniesienia  

Czy ta praktyka może być zaadoptowana przez inną społeczności/regiony/
kraje?  

Ta praktyka może być przeniesiona do innej społeczności. Proces konsultacji 
w ramach tej metody powinien odbywać się w kilku etapach. Należy wziąć 
także pod uwagę wymiar edukacyjny spotkań z mieszkańcami. Podczas 
tworzenia, procedowania weryfikacji wniosków mieszkańców powinna 
powstać więź wśród grupy inicjatorów wniosku. Należy także stworzyć Radę 
Programową odpowiedzialną za popularyzację idei budżetu 
partycypacyjnego oraz za organizację wielokanałowej promocji.  

Oczekiwanym rezultatem projektu ma być włączenie mieszkańców Krakowa 
w proces podziału i wydatkowania środków budżetu miasta czy budżetów 
dzielnic a także wsparcie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym 
oraz zwiększenia dostępu do niewykorzystanych zasobów publicznych.  

Projekt ma być także bazą do pobudzania lokalnych inicjatyw a także 
lokalnej przedsiębiorczości.  
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Dobra Praktyka 

Criteria  

Jakie są mocne strony projektu?  

Przekazanie większej władzy w ręce mieszkańców dzielnic. Zwiększanie 
świadomości w procesie podejmowania decyzji oraz stymulowanie 
aktywnego obywatelstwa a także zaangażowanie ludzi i budowanie 
wspólnoty.  

K ryteria istotności: 

Jakie korzyści płynęły dla lokalnej 

społeczności? 

Budżet partycypacyjny dał mieszkańcom 

możliwość dyskusji na temat potrzeb i 

możliwych rozwiązań problemów a następnie, 

jako narzędzie pozwolił im zadecydować na co 

mają zostać wydane fundusze z budżetu 

dzielnicy, zgodnie z ich oczekiwaniami.  Jeżeli 

narzędzie jaki m jest budżet partycypacyjny 

jest traktowane poważnie i opiera się o 

wzajemne zaufanie, wówczas korzyści niemal 

równo płyną da mieszkańców jak również 

samorządowców. W niektórych przypadkach 

budżet partycypacyjny może wzbudzić w 

mieszkańcach chęć  płacenia podatków. 

Łącznie powstało 29 projektów 

przygotowanych przez mieszkańców w 

odniesieniu do następujących sektorów: 11 

projektów dotyczących sportu i rekreacji, 10 

dotyczących infrastruktury drogowej, 5 

projektów kulturalno-edukacyjnych oraz 3 

inne.  

Największym powodzeniem wśród głosujących 

cieszyły się place zabaw i infrastruktura 

sportowa. Frekwencja podczas głosowania 

była wysoka. W dzielnicy Bronowice głosowały 

644 osoby, natomiast na Zwierzyńcu było 1815 

głosujących. W dzielnicy Prądnik Biały 

głosowania nie przeprowadzano, gdyż 

weryfikacje formalno prawną przeszedł 

pozytywnie tylko 1 wniosek.  

Projekty będą realizowane zgodnie z 

hierarchią ustaloną w drodze głosowania, do 

wyczerpania puli środków przeznaczonych na 

budżet partycypacyjny. 
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Dobra Praktyka 

Kryteria  

 

Krótko- i długo-okresowe efekty 

ekonomiczne: 

Jako program pilotażowy, edycja budżetu 

partycypacyjnego nie miała silnego 

oddziaływania ekonomicznego.  Środki 

finansowe były częścią budżetów dzielnic. 

Łączna suma, jaką przeznaczyły dzielnice 

wynosiła 100 tys. złotych na dzielnicę. 

Niektóre wyłonione w głosowaniu projekty 

będą realizowane w roku budżetowym 

2014. Miasto Kraków w kolejnym roku 

organizuje budżet obywatelski zarówno w 

każdej z dzielnic, jak również w skali 

ogólnomiejskiej. Planuje się przeznaczać 

coraz wyższe środki do podziału w ramach 

budżetu partycypacyjnego.   

Co powinno zostać ulepszone lub 

poprawione? 

Największe problemy związane były z 

szacunkowymi kosztami. Mieszkańcy mieli 

trudności z prawidłowym oszacowaniem 

kosztów poszczególnych elementów i  pozycji 

w kosztorysie,  będącym częścią wniosku. 

Istniały także problemy na etapie weryfikacji 

formalno-prawnej – blisko połowa wniosków 

przygotowanych przez mieszkańców została na 

tym etapie odrzucona.  Warunkami 

niezbędnymi w prawidłowym procesie 

partycypacji są: równość dostępu i 

uczestnictwa w procesie a także efektywna 

komunikacja; suwerenność (w tym 

urzędników); deliberacja; przejrzystość i 

kontrola społeczna na wszystkich szczeblach 

procesu. 

  

Krótko- i długo-okresowe efekty 

społeczne: 

Centralna rola obywatela w procesie planowania 

lokalnych zadań. 

Aktywowanie partycypacji społecznej w 

dzielnicach. 

Zainteresowanie projektem było wysokie jak na 

polskie warunki. Na każdym ze spotkań 

obecnych było kilkadziesiąt osób. 

Już podczas pierwszego dnia głosowania (4-te 

spotkanie) nawet do 250 osób oddało swój głos.  

Proces głosowania trwał tydzień. Frekwencja 

była wysoka, zwłaszcza w dzielnicy VII 

Zwierzyniec, gdzie oddano 1815 głosów, co było 

porównywalne z frekwencją w ostatnich 

wyborach do rad dzielnic. W dzielnicy Bronowice 

głos oddało 644 mieszkańców.  

Bez względu na wyniki głosowania i frekwencję, 

idea budżetu partycypacyjnego (nazywanego od 

kolejnej edycji „budżetem obywatelskim”) 

powinna być kontynuowana w kolejnych latach. 

W ramach pilotażu zdobyto niezbędne 

doświadczenie oraz „know-how”, które posłużą w 

przyszłości w ulepszaniu całego procesu.  

Władze, zwłaszcza w dobie kryzysu 

ekonomicznego wiedzą, iż nie są w stanie 

osiągnąć wszystkich swoich celów oraz zapewnić 

odpowiedni poziom usług socjalnych bez 

aktywnego i pełnego energii wsparcia ze strony 

obywateli. Nie będą miały także zdolności 

finansowej do rozwiązania kwestii i problemów 

społecznych. Z pomocą musi przyjść społeczne 

zaangażowanie oraz współpraca będące 

motorem napędowym pozytywnych i 

systematycznych zmian. 
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Dobra Praktyka 

Zdjęcia 

 

Strona internetowa 

 

 

 

 

 

Spotkania 

 

Piknik promujący 

ideę 
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Dobra Praktyka 

Projekt zrealizowany  

O  przedsiębiorstwie: 

Portal internetowy o charakterze informacyjno-

komercyjnym.  

Grupy docelowe: deweloperzy oraz mieszkańcy 

Warszawy, szukający nowego, odpowiedniego 

miejsca do zamieszkania czy zainwestowania 

swoich pieniędzy.  

Projekt ponownego wykorzystania informacji 

publicznych, zawierający dostęp do danych, 

które są trudno dostępne i negocjacji warunków 

wykorzystania mam topograficznych miasta.  

Luiza Zalewska, dobraulica.pl 

„Dobra Ulica”  

Informacje, statystyki i 

komentarze, jakie  gromadzimy, 

mają przede wszystkim pomóc 

wybrać najlepszą lokalizację 

osobom pragnącym kupić lub 

wynająć mieszkanie w stolicy. 

Ale mamy nadzieję, że 

zainteresują także tych, którzy po 

prostu lubią nasze miasto.  

DOBRAULICA.PL LUIZA ZALEWSKA  

Kontakt:  

ul. Miączyńska 52 b, 02‐637 Warszawa, Poland  

Tel./fax: +48 22 841 71 54, biuro@dobraulica.pl, www.dobraulica.pl  

M 
iejsce 

Warszawa, Woj. 
Mazowieckie 

R 
ok założenia 

Firma została założona w 2011 roku.  
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Dobra Praktyka 

Jak to działa? 

J ak to działa? 

 

Portal zbiera oraz weryfikuje zarówno oficjalne 

jak i nieoficjalne informacje odnoszące się do 

dzielnic i osiedli Warszawy. Na portalu funkc-

jonuje system map zawierających informacje o: 

szkołach i placówkach oświatowych, komisari-

atach i posterunkach Policji czy Straży 

Pożarnej, miejscach występowania 

agresywnych psów, infrastrukturze sportowej, 

placach zabaw, aptekach, placach handlowych, 

szpitalach, instytucjach kultury, systemie moni-

toringu miejskiego, miejscach potencjalnie 

niebezpiecznych, zanieczyszczeniach 

środowiska  oraz na temat problematycznego 

sąsiedztwa.  

Jest możliwość zamawiania specjalistycznego 

raportu dla firm deweloperskich, zawierającego 

ilościowe i jakościowe dane na temat plan-

owanych inwestycji na danym obszarze 

(włączając w to analizę planów zagospodaro-

wani i studium uwarunkowania przestrzenne-

go), linii kolejowych i korytarzy powietrznych, 

instytucji oświatowych oraz średnich wynikach 

w nauce, infrastruktury komunalnej, sklepów 

posiadających licencję na sprzeda napojów 

alkoholowych, przychodni zdrowia czy tras pat-

roli Straży Miejskiej itp.  

Źródłami danych są: 

Nagrania i dokumenty z rad dzielnic, 

informacje i statystyki ogólno-miejskie. 

Dane z Komisji Edukacji Narodowej, Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej, informacji publicznej, 

poszczególnych ministerstw, wiarygodnych 

źródeł prywatnych, informacji prasowych, 

informacji z instytucji publicznych i organizacji 

pozarządowych.  

Jakie są główne założenia?  

Stworzyć bazę danych zawierającą informacje i 

dane statystyczne o Warszawie.  

Stworzyć wiarygodne źródło użytecznych 

informacji dedykowanych tym, którzy szukają 

dobrego miejsca do zainwestowania oraz 

wysokiej jakości życia.  

Jakie są oczekiwane efekty?  

Stworzenie i finkcjonowanie komercyjnedgo i interaktywnego planu, 
użytecznego zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców.   
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Dobra Praktyka 

Kryteria 

K ryteria innowacyjności: 

Czy ta praktyka jest innowacyjna w 

swojej społeczności czy regionie? 

Tak. Jest to zupełnie nowa inicjatywa na 

polskim rynku. 

Czy ta praktyka jest innowacyjna dla 

sektora?  

Podobne portale funkcjonują na świecie. 

Możliwość przeniesienia:  

Czy ta praktyka może być 
zaadoptowana przez inną 
społeczności/regiony/kraje?  

Tak.  

K ryteria istotności: 

Jakie korzyści płynęły dla lokalnej 

społeczności, w porównaniu z 

oczekiwaniami? 

Platforma dostarcza informacji i opracowanych 

danych, a zatem rozszerza możliwości ekonomicznej 

inkluzji, umocnienia wspólnoty sąsiedzkiej oraz 

sprzyja zrównoważonemu rozwojowi gminy.  Lokalna 

społeczność ma szanse na podstawie informacji 

zawartych na portalu na lepsze poznanie swojej 

okolicy. Dzięki integrującej inicjatywie online 

wszyscy lokalni beneficjenci mogą współtworzyć 

portal oraz korzystać z jego usług.  

Krótko- i długo-okresowe efekty 

środowiskowe: 

Większa świadomość na temat stanu środowiska 

naturalnego, chorób śmiertelnych,  zanieczyszczenia 

powietrza, „niebezpiecznych” inwestycji może 

zachęcić lokalną społeczność do interwencji czy 

protestów w celu rozwiązania danego problemu.  

Krótko- i długo-okresowe efekty społeczne: 

Celem głównym portalu jest dostarczanie informacji. 

Informacje odbierane, jako negatywne mogą 

skutkować brakiem inwestycji w danym rejonie. 

Istnieje ryzyko powstawania gett lub obszarów o 

niekorzystnej opinii.  Istnieje także szansa 

pozytywnego oddziaływania. Istnieje możliwość 

odnowy, rewitalizacji czy przywrócenia niektórym 

obszarom dawnej świetności.  

Krótko- i długo-okresowe efekty 

ekonomiczne: 

Projekt celuje także w deweloperów i inwestorów. 

Pomaga inwestować w nieruchomości oraz 

zrównoważone finansowo produkty i usługi.  

Jakie są mocne strony projektu? 

Portal dostarcza użytecznych informacji na 

temat naszego najbliższego otoczenia czy 

naszego osiedla.   

Co powinno zostać ulepszone lub 

poprawione? 

Jeżeli platforma stanie się bardziej 

interaktywna, może stać się nośnikiem 

wymiany informacji pomiędzy 

mieszkańcami. Ludzie będą przy jej pomocy 

komunikować się ze sobą, przekazując 

ważne informacje na temat otoczenia, w 

którym żyją. 
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Dobra Praktyka 

Zdjęcia 
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Wnioski i rekomendacje 

Otwarty rząd w Polsce 

Polskie władze powinny zbudować jednolity system 

dostępu do informacji publicznej oraz wprowadzić 

publiczną politykę przeciwdziałania korupcji, a także 

otworzyć się na ideę partycypacji społecznej w 

procesach decyzyjnych. 

- Aby poprawić dostęp do informacji publicznej 

należy ujednolicić zasady, zmienić koncepcję 

funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej, 

usprawnić zasady ponownego wykorzystania danych 

publicznych, prowadzić działania edukacyjne oraz 

zmienić nastawienie urzędników wobec prawa 

dostępu obywateli do informacji.  

- Zwiększenie otwartości danych publicznych 

wymaga wprowadzenia bezwzględnego obowiązku 

publikowania dokumentów w ujednoliconym, 

otwartym formacie. Jest także konieczne stworzenie 

Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej 

oraz stałego jego ulepszania i unowocześniania. 

- Skuteczne działania antykorupcyjne wymagają 

przyjęcia długofalowej strategii. Ponadto pilnie 

należy usprawnić regulacje dotyczące konfliktu 

interesów (w Ustawie o Przeciwdziałaniu Korupcji). 

Konieczne jest także zwiększenie niezależności 

politycznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

oraz Najwyższej Izby Kontroli. Powinna zostać 

wzmocniona ochrona prawna osób ujawniających 

zjawiska korupcji.  

- Obywatele zaangażują się w dialog z władzami, pod 

warunkiem, że zobaczą realną możliwość wpływania 

na ich decyzje oraz jeżeli powstanie system jasnych 

reguł prawnych dotyczących takiego dialogu. 

Kluczowe jest zwiększenie roli konsultacji 

społecznych w procesie podejmowania decyzji i 

stanowienia prawa. Konieczna jest także promocja 

narzędzi partycypacji społecznej (jak internetowe 

platformy konsultacji społecznych) oraz rozwój 

dialogu i kultury otwartości.  

 

 

 

 

 

Przedsiębiorczość społeczna w Polsce 

Przedsiębiorstwa społeczne stanowią zupełnie nowe podmioty w 

polskim systemie prawnym.  

„Aktywność wspólnoty jest źródłem pozarządowej tożsamości, 

przedkładającą działania dla dobra wspólnego nad indywidualny 

interes. Polacy dążą do zaspokojenia swoich indywidualnych potrzeb, 

zwłaszcza materialnych. Biorą udział w doraźnych czy okazjonalnych 

wydarzeniach, a przekonanie ich do aktywnego uczestnictwa we 

wspólnocie jest trudnym zadaniem.” 



33 Przykłady dobrych praktyk społecznej przedsiębiorczości w Polsce LDV C.A.S.E.S. WORK  

 

Jak przyspieszyć procesy otwartego rządu w Polsce? 

1 Otwarte dane – otworzyć i udostępnić informacje 

publiczne 

2 Stworzyć narzędzia – stworzyć możliwości partycypacji 

np. poprzez stworzenia aplikacji dających dostęp do usług 

publicznych czy promować ideę aktywnego obywatelstwa i 

partycypacji na każdym etapie budowania publicznych 

usług, strategii czy polityki.  

3 Szkolić innowatorów 

4 Eksperymentować 

5 Stworzyć animatorów kultury  

6 Wprowadzić publiczne finansowanie “kapitału venture”  

7 Wspólnie tworzyć prawo 

 

Finansowanie społecznościowe w Polsce 

Istnieje miejsce i potrzeba na rozwój crowdfundigu na rynkach wschodzących, takich jak 

Polska.  Jest potrzeba, aby kontynuować: 

- Promocję finansowania społecznosciowego 

- popularyzować inicjatywy charytatywne 

- zmiany prawne mające na celu uczynienia z crowdfundingu metody finansowania 

- wsparcie dla inicjatyw z zakresu e-obywatelstwa 

- wsparcie dla finansowania organizacji pozarządowych 

- wsparcie inwestorów na rynku kapitałowym 

- wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Wnioski i rekomendacje 
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