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O projekcie 

 
 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 jest projektem partnerskim, angażującym 15 organizacji z 

 różnych państw europejskich. 

 

Głównym założeniem projektu jest zapewnienie w zmieniających się realiach 

gospodarczych nowych kompetencji zawodowych, oraz wskazanie nowego modelu 

prowadzenia działalności gospodarczej i nowych możliwości na rynku pracy. 

 

 Projekt ma za zadanie: 

- poznać świat ekonomii społecznej oraz wspólnych przedsięwzięć w Europie, zebrać 

dobre praktyki. 

- zbudować innowacyjne narzędzia edukacyjne, w różnych językach, jak przewodniki 

w formie książek elektronicznych (e-book) dla nowych inicjatyw, start-upów, 

zapewniając dostęp do odpowiedniej informacji, wytycznych czy zasobów. 

 

Podejście do realizacji projektu jest dynamiczne i zakłada stworzenie innowacyjnych 

narzędzi edukacyjnych dla tego nowego sektora.  

 

Budowa nowej gospodarki jest możliwa poprzez odejście od klasycznej, przestarzałej 

koncepcji własności, na rzecz podejścia, w którym dzielenie się, wymiana handlowa, 

wynajem czy zamiana aktywów nie dotyczy tylko dóbr konsumpcyjnych a także 

naszego „czasu i przestrzeni”. 

Spółdzielnie socjalne czy przedsiębiorstwa społeczne są dzisiaj rzeczywistością, 

będącą na innym biegunie niż pozostałe sektory gospodarki. Stwarzają jednak nowe 

możliwości zatrudnienia poprzez inicjatywy takie jak: współpraca, finansowanie 

społecznościowe (crowd funding), alternatywne źródła energii, inicjatywy z zakresu 

wspólnego wykorzystywania środków transportu (wspólne dzielenie się rowerami, 

samochodami itp.), sprawiedliwy handel (Fair Trade) czy usługi publiczne w ramach 

idei otwartego rządu. 

Przykłady te są niejednorodne i różnią się w zależności od kraju czy także sposobu 

rozprzestrzeniania się (od poziomu lokalnego do globalnego). 

 

Projekt był finansowany i wspierany przez Komisję Europejską w ramach programu 

Uczenia się Przez Całe Życie -  Lifelong Learning Programme. 

Niniejsza publikacja odzwierciedla zdanie i poglądy Autora, a Komisja nie jest 

odpowiedzialna za wykorzystanie informacji w niej zawartych. 
 

 

 

 

 



Wstęp 

Do kogo adresowany jest ten dokument? 

Niniejszy dokument jest dedykowany dla zainteresowanych ekspansją usług 

open source w kontekście idei Otwartego Rządu. Pragniemy także przekazać 

lokalnym społecznościom wiedzę oraz nowe, alterbatywne idee, które mogą 

służyć jako impuls do tworzenia dalszych inicjatyw.  
 

Cele e-book’a 

 

E-book ma za zadanie dać czytelnikowi szansę nabycia  nowych umiejętności, 

szczególnie z zakresu społecznych i obywatelskich kompetencji, mogących 

przyczynić się do stworzenia nowych możliwości na rynku pracy oraz 

dostosowanych do potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Celem dokumentu jest zilustrowanie strategii Otwartego Rządu oraz odkrycie 

nowych szans i możliwości w tym sektorze , w którym obserwuje się 

tendencyjny( w sensie jednokierunkowy) trend wzrostowy . 

 

Pojawia sie nowy rynek dla przedsiębiorstw, które mogą wprowadzać 

innowacyjne produkty oraz  uslugi , które bazują na ponownym wykorzystaniu 

informacji publicznej. 

 

Wizja Otwartego Rządu zawarta w tym przewodniku będzie zilustrowana w 

kontekście europejskim. 

 

Zawartość dokumentu 
 

Ten przewodnik ma być użytecznym narzędziem edukacji i wsparcia, na rzecz 

Otwartego Rządu, dedykowanego zarówno sektorowi prywatnemu jak i 

publicznemu. 

 

Zawiera wyjaśnienie, czym jest Open Government (otwarty rząd), Open Data 

(otwarte dane), Open Source oraz czym są procesy „otwierania rządu” oraz 

przeglądowo obrazuje różne strategie w tym zakresie na terytorium Unii 

Europejskiej. Nasza publikacja wprowadza koncepcję „miast typu open 

source” oraz „inteligentnych miast” (Smart Cities), jako przyszłej koncepcji 

polityki inteligentnego zarządzenia w sektorze publicznym i tworzenia nowej 

jakości życia. 

  

Czytelnik znajdzie tu także przykłady dobrych praktyk oraz odniesienia do 

 dalszej wiedzy z poruszanych zakresów tematycznych.  
 

 



Przedmowa 
 

W chwili obecnej trwają poszukiwania nowego modelu Bussinesowego, jak 

przedsiebiorstwa mogłyby zarabiać na przetwarzaniu oraz ponownym udostepnieniu 

informacji publicznej. 

 

Open Source jest przyszłością dla zarzadzania publicznego. 

 

Polityka otwartych źródeł jest kluczowym krokiem, jaki władze publiczne muszą 

podjąć.  

 

W ostatnich latach projekty związane z oprogramowaniem typu open source, a w 

szczególności usługi i oprogramowanie działające w chmurze (tzw. usługi cloud), w 

znaczący sposób zaczęły wpływać na tradycyjne technologie i procedury w 

administracji publicznej, zapewniając rządzącym możliwość tańszego i lepszego 

wprowadzenia rozwiązań informatycznych. 

 Nawet najbardziej rozwinięte pod względem otwartych technologii władze mają 

 problemy w zastosowaniu tych nowych zażeń w praktyce. 

 

 

„Nasze, obywatelskie doświadczenia z rządem oraz z rządzeniem mogłyby być o 

wiele lepsze. Mamy pomysły na ulepszenie i transformacje, społeczności, w których 

żyjemy, oraz jak usprawnić system rządzenia. 
Ale czy mamy wiedzę, narzędzia, czas lub możliwości do dokonania takich 

usprawnień?  
 Zwiększanie obywatelskiego doświadczenia oznacza twoją interakcję, większą  partycypację 

 oraz współpracę z władzami. Takie działania skutkują powstawaniem przejrzystego, 

 otwartego i zapraszającego do współpracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Otwarty Rząd 

 
Czym jest Otwarty Rząd? 

 

Otwarty Rząd (ang. Open Government, OG) 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 w celu sprawowania społecznej kontroli i eliminacji zjawisk 

patologicznych jak m.in. korupcja, nadużycia władzy czy innych malwersacji.  

 

Materiał filmowy w języku polskim: 

“Koncepcja Otwartego Rządu i jej źródła” by CyfrowePanstwo.pl on Vimeo. 

http://vimeo.com/81932432 

Jak to działa? 

Otwarty rząd = przejrzystość + partycypacjia + współpraca 

Istnieją 3 podstawowe wartości odnoszące się do definicji otwartego rządu: 

przejrzystość, partycypacja (udział) i współpraca. 

Administracja publiczna jest zobowiązana do wprowadzenia 

bezprecedensowego poziomu otwartości w procesach decyzyjnych. Urzędnicy 

powinni pracować wspólnie na rzecz zwiększenia zaufania publicznego oraz 

ustanowienia systemu transparentności, publicznego zaangażowania oraz 

współpracy.   

Władza powinna być transparentna. Przejrzystość jest zapewnienia 

obywatelom dostępu do informacji na temat tego, co robią władze oraz jakie 

działania podejmują.    

Władza musi opierać się na partycypacji. Publiczne zaangażowanie 

zwiększa jakość i efektywność decyzji władz. Wiedza jest upowszechniana 

przez społeczeństwo a urzędnicy i rządzący mogą korzystać z dostępu do tej 

wiedzy.  

Władza musi być gotowa do współpracy.    

Możliwość współdziałania oraz współtworzenia aktywnie włączy obywateli w 

pracę Rządu. 

Instytycje publiczmne, wydziały, agencje powinny wykorzystywać najnowsze, 

innowacyjne narzędzia, metody i systemy służące do prowadzenia współpracy 

pomiędzy nimi, na wszystkich szczeblach władzy jak również do prowadzenia 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, biznesem czy osobami 

fizycznymi w sektorze prywatnym. 

 

Transparentność zwykle daje w demokracji możliwość sprawowania 

społecznej kontroli i eliminacji zjawisk patologicznych jak m.in. korupcja, 

nadużycia władzy czy inne malwersacje. 



 

Im bardziej władze stają się w sposób zrównoważony transparentne, obliczalne 

oraz odpowiedzialne wobec obywateli, tym bliżej są ostatecznego celu, jakim 

jest wysoka jakość oraz efektywność rządzenia i usług publicznych, które służą 

obywatelom. 

 „Otwieranie rząduʺ to złożone przedsięwzięcie organizacyjne oraz 

technologiczne. Niezbędne są zmiany legislacyjne, jak również w mentalności, 

w celu zapewnienia prawdziwego dialogu pomiędzy rządzącymi a 

społeczeństwem obywatelskim.  

Jeżeli władze utożsamimy jako platformę, do której dodajemy nowoczesne 

technologie jak „usługi w chmurze , media społecznościowe czy wiele innych, 

zobaczymy świetlaną przyszłość dla obywateli. Połączenie wysokich/ 

nowoczesnych technologii oraz społecznej partycypacji jest określane 

terminem – Gov 2.0 –Rząd 2.0 Termin „rząd 2.0” odnosi się do całej grupy 

innowacji w polityce i administracji, zainspirowanych przez możliwości, które 

przyniosły zmiany technologiczne Web 2.0. 

Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH , Katedra Informatyki Gospodarczej: 

 
Próba definicji rządu 2.0 

„Rząd 2.0 jest postrzegany i funkcjonuje jako jedna, spójna całość sterowana 

misją i zorientowana na dostarczanie wysokiej jakości (innowacyjnych) usług 

zarówno dla obywateli jak i przedsiębiorstw.ʺ 

Materiał filmowy w języku polskim 

“Dobre praktyki korzystania z informacji publicznej” by CyfrowePanstwo.pl 

on Vimeo. 

http://vimeo.com/81937848  

Podsumowanie 

Otwarty rząd jest dwukierunkowym dialogiem pomiędzy obywatelami a 

władzami.  

 

Otwarty rząd = przejrzystość + partycypacjia + współpraca 

 
  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.  

 

Użyteczne linki: 
 

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, odwiedź: 

Sewis internetowy 

http://vimeo.com/81937848


OpenGovernment.pl powstał w ramach realizacji projektu pt. „Praktyczne 

aspekty realizacji koncepcji Otwartego Rządu oraz ponownego wykorzystania 

informacji publicznych jako katalizator rozwoju zaawansowanych kompetencji 

cyfrowych”, który stanowi realizację zadania publicznego pt.: 

„Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych” 

wspieranego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. 

http://www.opengovernment.pl/  

 

Serwis intrenetowy  

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska pracuje na rzecz zmiany społecznej i 

zwiększenia zaangażowania obywatelskiego wykorzystując potencjał narzędzi 

cyfrowych oraz modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i 

wiedzą. 

http://centrumcyfrowe.pl/  

 

 

 

Open Government Partnership - Partnerstwo na rzecz Otwartego Rządu 

www.opengovpartnership.org   

 
       Materiał filmowy 

 

Open Government Partnership – Partnerstwo na rzecz Otwartego Rządu 

Patrz video, 02:20. 

 

http://vimeo.com/81937847 

 

             

  http://www.youtube.com/watch?v=U9ZjDQNdp1U&feature=player_embedded  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opengovernment.pl/
http://centrumcyfrowe.pl/
http://www.opengovpartnership.org/
http://vimeo.com/81937847
http://www.youtube.com/watch?v=U9ZjDQNdp1U&feature=player_embedded


Czym są Otwarte Dane? 
 

 

Najlepszym dostępnym źródłem do poznania, czym są otwarte dane jest „Open 

Data Handbook” („Podręcznik Otwartych Danych”) stworzony przez Open  

Knowledge Foundation. 

A oto jak w nim definiują pojęcie otwartych danych: 

 

„Otwarte dane są danymi, które mogą być swobodnie wykorzystywane, 

 ponownie używane oraz rozpowszechniane przez każdego, zwykle z 

 zachowaniem wymogu zachowania powyższych zasad podczas dzielenia się 

 nimi.”  

 

Pełna definicja „otwartości” precyzyjnie dookreśla wymienione terminy. By 

 podsumować, najważniejszymi elementami są: 

 

Dostępność i dostęp:  

Dane muszą być dostępne, jako całość oraz muszą mieć rozsądne koszty 

reprodukcji. Preferowane jest by były możliwe do ściągnięcia przez Internet. 

Dane muszą być także dostępne w wygodnym formacie oraz możliwe do 

modyfikacji. 

 

Ponowne wykorzystanie i dystrybucja danych publicznych 

 

Beneficjenci ponownego wykorzystania danych publicznych to : obywatele , 

przedsiebiorstwa, sama administracja publiczna. 

Obywatele: dzięki ponownemyu wykorzystaniu informacji publicznej mają 

dostęp do informacji przetworzonych , przykladem jest serwis dotyczący 

komuunikacji publicznej „ Jak dojadęʺ  - www.jakdojade.pl  

 

Przedsiębiorstwa: Pojawia się nowy rynek dla przedsiębiorstw, które mogą 

wprowadzać innowacyjne produkty oraz  uslugi , które bazują na ponownym 

wykorzystaniu informacji publicznej. 

 

Administracja publiczna.  Dzięki otworzeniu dostępu do danych publicznych 

oraz zasobów informacyjnych ,  dochodzi do uwolnienia administracji 

publicznej  od nadmiaru pracy lub obowiązków, którym sama nie była by w 

stanie podołać. 

 

Dane muszą być dostarczane wraz ze wszelkimi pozwoleniami na ich dalszą 

redystrybucję, włączając w to możliwość występowania w zestawieniu wraz z 

innymi danymi.  

   

Materiał filmowy 

“Metody budowania otwartego rządu, korzyści i zagrożenia” przez 

CyfrowePanstwo.pl  

http://vimeo.com/81937845  

http://www.jakdojade.pl/
http://vimeo.com/81937845


Równy dostęp do ponownego wykorzystania danych publicznych : każdy 

powinien mieć zdolność do używania, ponownego wykorzystywania i dalszego 

rozpowszechniania danych publicznych – nie powinna mieć miejsca 

jakakolwiek dyskryminacja osób, grup czy sektorów. Ograniczenia celu 

wykorzystywania, sektora (np. „tylko do celów naukowych” „do 

wykorzystania niekomercyjnego”) czy inne ograniczenia są całkowicie 

niedozwolone.  

 

 

Czym jest Open Source? 

 
Open Source jest ruchem na rzecz otwartego oprogramowania, którego celem 

jest dążenie do tego, aby istniał swobodny i wolny dostęp do oprogramowania 

przez wszystkich użytkowników. 

 

Oficjalna definicja Open Source została stworzona w 1997 roku przez 

organizację Open Source Initiative. W większości oparta jest ona na 

wspomnianej powyżej idei wolnego oprogramowania, która zapewnia swoim 

użytkownikom prawo do legalnego oraz darmowego uruchamiania, 

kopiowania, rozpowszechniania, analizowania, modyfikacji oraz ulepszania i 

rozbudowy istniejących produktów. 

Open Source ma wiele do zaoferowania światowi biznesu. Jego główne zalety 

to: niezawodność, szybkość rozwoju oprogramowania, zmniejszenie kosztów 

ogólnych, niezależność od usługodawcy, darmowa aktualizacja. 

 

 

„Większość ludzi kojarzy termin Open Source z oprogramowaniem 

 komputerowym. Inicjatywa otwartych źródeł (Open Source Initiative –   

OSI) będąca inicjatywą non-profit, utrzymuje definicję, w której otwarte źródła 

 oraz lista dopuszczających licencji „nie oznacza tylko dostępu do kodu 

 źródłowego”
1
. 

Dalej wymienia, że oprogramowanie open source musi spełniać listę 

szczegółowych kryteriów. 

 

Programy komputerowe są pisane w języku programowania, możliwym do 

oczytania dla człowieka, co nazywamy „kodem źródłowym”. 

Kod źródłowy jest tylko wtedy „otwarty”, kiedy uczynimy go dostępnym do 

wglądu i edycji dla każdego.  Daje to programistom możliwość zobaczenia jak 

program jest napisany oraz do dokonania w nim modyfikacji, ulepszeń i 

usprawnień wedle ich uznania.  

 

Analogicznie, program komputerowy, którego kod źródłowy nie jest 

udostępniony, uważa się za kod źródłowy „zastrzeżony” czy „zamknięty”. 

                                                           
1
 Cytat za “The foundation for an open source city „For the open source, open government, 

and open data communitiesʺ , autor: Jason Hibbets 
 



Programiści nie mają więc możliwości wglądu w aplikację ani tym bardziej 

możliwości dokonania w niej jakichkolwiek modyfikacji. Tylko właściciel lub 

wydawca programu ma kontrolę nad tym, kto ma pozwolenie i dostęp do kodu 

źródłowego.  

 

Programiści z całego świata zaczęli rozwijać oprogramowanie i udostępniać je 

publicznie w celu współpracy z każdym, kto chce w jego tworzeniu 

uczestniczyć. 

Środowisko informatyków związanych z open source chce w ten sposób 

przyśpieszyć rozwój programów. Ludzie współpracujący ze sobą są bardziej 

innowacyjni od osób działających oddzielnie. 

 

 Dzięki internetowi cały proces współpracy stał się o wiele łatwiejszy i szybszy  

a rozwiązania typu open source zostały zaadoptowane i szeroko wdrożone.  

 

 

 

Podsumowanie 

Open source jest nie tylko rozwojem oprogramowania. 

   

  Jest to także cała filozofia, kultura oraz tło do wspólnej pracy.  

 

 

Elementami, które pomogły tej idei okazać się udanym modelem rozwoju są: 

przejrzystość, współpraca, szybkie prototypowanie, merytokracja oraz 

partycypacja – te zasady są włączone w nasze codzienne życie.  

 

 

Użyteczne linki: 

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz:  

www.opensource.org  

www.opensource.com/resources/what-open-source  

www.theopensourceway.org/book/index.html   

 

Ten przewodnik został stworzony, aby pomóc ludziom zrozumieć, w jaki 

sposób należy się angażować w projekty społecznościowe związane z 

oprogramowaniem, marketingiem, sztuką, infrastrukturą itp. Zawiera wiedzę 

wypracowaną przez lata pracy i doświadczeń organizacji Red Hat 

Copyright © 2009 Red Hat 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.opensource.org/
http://www.opensource.com/resources/what-open-source
http://www.theopensourceway.org/book/index.html


Napędzani pasją 

Pasja to wewnętrzna motywacja, chęć działania, widzenie pozytywnych 

obrazów sukcesu. 

 

„Biznes i organizacje, które z założenia nie mają  społeczności pełnej pasji 

wokół tego, co robią, polegną, gdy spróbują powtórzyć sukces obserwowany w 

społecznościach open source.  

 

„Sukcesy osiągnięte przez społeczności dzialajace w duchu open source są nie 

powtarzalne  i trudne do powielenia. Przedsięwzięcia , które z założenia nie 

stworzyły społeczności pełnej pasji wokół tego, co robią, skazane są na 

niepowodzenie. 

 

Dlaczego? Ponieważ nie da się zmusić ludzi do bycia pełnymi pasji czy zapału. 

Pasji nie da się nauczyć czy wytrenować. Ona pochodzi z serca. Pochodzi z 

tego, co motywuje ludzi do działania.  

 

Idea open source promuje współpracę, uczy transparentności oraz partycypacji, 

ale nie pokazuje nam jak wskrzesić  w sobie pasję. Pasja jest tym sekretnym 

składnikiem, czymś, co my sami wnosimy w społeczności. 

 

To pasja pozwala nam zmieniać świat zgodnie z ideą open source/otwartych 

źródeł”
2
  

 

 

Czym jest aktywne obywatelstwo? 
 

 

Za Wikipedią, wolną encyklopedią, aktywne obywatelstwo oznacza filozofię 

przyjmowaną przez organizacje i instytucje edukacyjne, które uważają, że 

członkowie organizacji lub państwa posiadają pewne role i odpowiedzialność 

wobec społeczeństwa i środowiska, nawet, jeżeli nie pełnią żadnych funkcji 

rządowych.  

 

  Aktywne obywatelstwo może być wyrazem debaty pomiędzy publicznymi 

  prawami a obowiązkami. Jeżeli władze dają ludziom prawa w ramach swych 

  kompetencji, mogą także wymagać przestrzegania pewnych obowiązków i 

  posiadania pewnej odpowiedzialności. Jest to całkowicie oczywiste na  

  poziomie państwa narodowego, ale może się także odnosić do obywatelstwa 

  globalnego (człowiek, jako „obywatel świata”). Aktywne obywatelstwo  

  zakłada, że aktywny obywatel łączy i korzysta ze swych praw oraz wypełnia 

  swoje obowiązki w zrównoważony sposób.
3
   

 

                                                           
2
 Cytat za “The foundation for an open source city „For the open source, open government, 

and open data communitiesʺ , autor: Jason Hibbets 
 
3
 Tłumaczenie fragmentów artykułu http://en.wikipedia.org/wiki/Active_citizenship, dostęp z 29.04.2014 

http://en.wikipedia.org/wiki/Active_citizenship


  Istnieje wiele spojrzeń i perspektyw oraz potencjalnego braku zgody, co do 

  tego, co oznacza „bycie aktywnym obywatelem” oraz jakie znaczenie ma 

  aktywne obywatelstwo dla ludzi i decydentów. Ogólnie rzecz biorąc, za 

  obszary aktywnego obywatelstwa uważa się: 

 

Partycypację społeczną:  
Stanowi o tym, że ludzie angażują siebie nawzajem, aby osiągać własne cele i 

interesy. Zawiera w sobie udział w stowarzyszeniach mieszkańców, klubach 

sportowych, grupach wyznaniowych i innych. (NCVO 2005). 

 

Cywilne zaangażowanie:  
Odnosi się do bardziej formalnych metod partycypacji społecznej w procesach 

rządzenia. Może objawiać się poprzez uczestnictwo w panelach, grupach 

doradczych, byciu przysięgłym sądowym, członkiem rad i gremiów 

obywatelskich itp.  

 

W dobry sposób zagadnienia „obywatelstwa” przedstawione są w 3-częściowej 

typologii stworzonej przez Westheimer’a i Kahn’a w 2004 roku, w którym 

wyróżnia się trzy modele obywatelstwa i edukacji obywatelskiej: 

 

1.  „Obywatel odpowiedzialny osobiście”; edukacja obywatelska podnosi 

świadomość indywidualnych praw i obowiązków; obywatel, jako 

„wyborca” oraz „wolontariusz” 

2. „Obywatel uczestniczący”; edukacja obywatelska rozszerza wiedzę na 

temat partycypacji obywatelskiej i odnoszących się do niej ram prawnych; 

obywatel, jako jednostka w grupie (grupach); bierze udział w ramach 

istniejących struktur, włącza się w proces tworzenia i dostarczania usług  

3. „Obywatel znający prawo/zorientowany na aspekty prawne”; kategoria  

obywateli wyedukowanych z zakresu praw zbiorowości; znający pojęcie 

społecznej odpowiedzialności, uczestniczący w grupach i wspólnotach; 

promujący wartości równości, sprawiedliwości społecznej zarówno na 

poziomie lokalnym jak i globalnym. 

Wszystko wokół partycypacji 
 

 

Otwarta kultura bierze się z ludzkiej świadomości. Czerpie z filozofii open 

source a następnie przenosi ją na grunt kultury partycypacji.  

Co sprawia, że miasto może być typu „open source”?  

Czy jest to technologia, polityka władz czy może innowacje powstające w 

społeczności biznesu?  

Jest to wspólnota obywateli, która ramię w ramię z miejskimi władzami i 

urzędnikami wspiera inicjatywy czyniące miasto bardziej otwartym. 

Koncepcja otwartego rządu, adaptacja usług opartych na zasadach open source 

czy inne polityki, sprawiające, że powstaje swoiste partnerstwo pomiędzy 

mieszkańcami, samorządem lokalnym, urzędnikami miejskimi oraz biznesem.  

 



Miasto open source 

Pięć elementów miasta open source 

Jak zaadoptować założenia open source do tętniącego życiem miasta? Miasto 

open source jest mieszanką otwartej kultury, polityki otwartego rządu oraz rozwoju 

gospodarczego. 

Cechy takie jak: współpraca, partycypacja, transparentność, jak również wiele 

innych, mogą być zaadoptowane przez każde miasto, chcące zbudować kulturę 

open source. Spójrzmy na te cechy dokładniej. 

 

Pięć cech miasta open source 

1. Wzmacnianie kultury partycypacji obywatelskiej 

2. Posiadanie efektywnej polityki otwartego rządu 

3. Posiadanie efektywnych inicjatyw otwartych danych 

4. Promocja grup open source oraz konferencji na ten temat 

5. Bycie ośrodkiem innowacji i biznesu opartego o open source. 

 

Partycypacja obywatelska 

Prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych do uzyskania elementów 

miasta open source jest polityka wsparcia partycypacji społecznej. 

Lokalne władze mogą próbować stosować różne taktyki, jak 

organizacja licznych spotkać, internetowe fora konsultacyjne, ale jeżeli 

obywatele sami nie są zaangażowani ani nie wykazują zainteresowania  

oraz usposobienia prospołecznego, wówczas cała inicjatywa skazana 

jest z góry na porażkę. Wykorzystanie lokalnych liderów może pomóc 

w dostarczeniu obywatelom impulsu do działania i zaangażowania się. 

Polityka otwartego rządu oraz polityka otwartych 

 danych 

Polityka jest kolejnym kluczowym elementem miasta open source. 

Oddzieliliśmy politykę otwartego rządu od inicjatyw z zakresu 

otwartych danych, ponieważ maja one różny wpływ, skutki i 

konsekwencje. Polityki te mogą być realizowane równocześnie, 

niekiedy jednak, władze miast rozpoczynają wdrażanie jednej z nich, a 

gdy poczują się nieco pewniej w zakresie idei open source czy 

otwartego rządu, wówczas zaczną wprowadzać kolejne inicjatywy. 

http://opensource.com/government/11/2/raleigh-nc-worlds-first-open-source-city
http://opensource.com/government/11/2/raleigh-nc-worlds-first-open-source-city


Można zobaczyć jak władze miasta przyjęły politykę otwartego rządu  

w mieście Raleigh, w Stanach Zjednoczonych. 

Materiał filmowy 

“Metody udostępniania informacji publicznej”  

 CyfrowePanstwo.pl  

http://vimeo.com/81937847  

 

Materiał filmowy 

“Metody i narzędzia do udostępniania informacji publicznej”  

 CyfrowePanstwo.pl  

http://vimeo.com/81974103  

 

Grupy i konferencje 

Partycypacja przybiera zupełnie inna formę w momencie, kiedy grupy 

ludzi zainteresowanych konkretną ideą, biorących udział w spotkaniach 

i konferencjach zbiorą się wokół swojej pasji. Wystarczy wejść na 

portal internetowy meetup.com a możesz zobaczyć jak wielka jest 

różnorodność grup zainteresowanych  konkretnym tematem. 

Konferencje użytkowników, w skrócie nazywane „cons”, zbierają 

różne grupy i społeczności open source. Goszcząc tego typu 

konferencje i spotkania oraz wspierając grupy zebrane wokół 

poszczególnych tematów czy inicjatyw miasto open source dostaje 

radykalnego impulsu do przyspieszenia swojego rozwoju. 

Rozwój gospodarczy 

Mając strategię rozwoju gospodarczego, która zawiera w sobie 

przedsiębiorstwa działające w oparciu o open source, możemy 

wzmacniać wszelkie innowacje oraz tworzyć nowe miejsca pracy. 

Coraz więcej miast dostrzega zalety posiadania polityki otwartych 

danych związanej z ich społecznością start-up, czyli grupą 

wchodzących na rynek firm i nowych przedsięwzięć. Miasta umiejące 

łączyć politykę w zakresie otwartych danych ze swoją strategią 

rozwoju gospodarczego zyskują poważne ożywienie w sektorze start-

up oraz biznesu, jako całości. Bycie ośrodkiem dla przedsiębiorstw 

open source oraz katalizatorem dla start-up’ów open source może mieć 

http://opensource.com/government/12/2/how-get-your-city-pass-open-government-policy
http://vimeo.com/81937847
http://vimeo.com/81974103
http://www.meetup.com/


znaczący wpływ na całościowy wynik ekonomiczny miasta. Co 

istotniejsze, wspiera to także kulturę oraz partycypację społeczną.  

Materiał filmowy 

“Dobre praktyki udostępniania informacji publicznej” by 

CyfrowePanstwo.pl  

http://vimeo.com/81937850   

Materiał filmowy 

“Dobre praktyki korzystania z informacji publicznej” by  

CyfrowePanstwo.pl 

 http://vimeo.com/81937848  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vimeo.com/81937850
http://vimeo.com/81937848


Inteligentne Miasta – Miasta nauki 

Co to jest Inteligentne Miasto ‘09? 
 

Definicja za Wikipedią, Wolną Encyklopedią: 

     

 

Inteligentne miasta mogą być identyfikowane oraz zestawiane w sześciu 

wymiarach.   

Tymi obszarami są: inteligentna gospodarka; inteligentny transport; inteligentne 

środowisko; inteligentni ludzie; inteligentne życie oraz na końcu inteligentne 

zarządzanie (rządzenie).  Te sześć osi łączy regionalne tradycje z 

neoklasycznymi teoriami rozrostu i rozwoju miast. W szczególności osie 

oparte są odpowiednio o teorię regionalnej konkurencyjności, transportu i 

technologii teleinformatycznej, zasoby naturalne, kapitał ludzki i społeczny, 

jakość życia oraz udział obywateli w procesach zarządzania miastem.  

Miasto może być definiowane, jako „inteligentne”, gdy inwestycje w kapitał 

ludzki i kapitał społeczny oraz tradycyjna (transport) i nowoczesna 

(teleinformatyka) infrastruktura komunikacyjna służą zrównoważonemu 

rozwojowi ekonomicznego, wysokiej jakości życia, z rozważnym 

zarządzaniem zasobami naturalnymi, poprzez zaangażowanie i akcje na rzecz 

partycypacji. 

 

Definicja dostępna na stronie http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city  

(w wersji angielskiej) 

 

Materiał filmowy 

“Metody i narzędzia do udostępniania informacji publicznej”  

 CyfrowePanstwo.pl  

http://vimeo.com/81974103  

Użyteczne linki: 

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz  materiały źródłowe w 

j.angielskim:  

 

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/archiwum-aktualnosci/rok-

2014/marzec/art,119,inteligentne-miasta.html   

 

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/archiwum-aktualnosci/rok-

2013/listopad/art,140,inteligentne-miasto.html 

 

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/archiwum-aktualnosci/rok-

2012/listopad/art,145,kielce-z-nagroda-na-swiatowym-kongresie-smart-

cities.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_growth
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_growth
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city
http://vimeo.com/81974103
http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/archiwum-aktualnosci/rok-2014/marzec/art,119,inteligentne-miasta.html
http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/archiwum-aktualnosci/rok-2014/marzec/art,119,inteligentne-miasta.html
http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/archiwum-aktualnosci/rok-2013/listopad/art,140,inteligentne-miasto.html
http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/archiwum-aktualnosci/rok-2013/listopad/art,140,inteligentne-miasto.html
http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/archiwum-aktualnosci/rok-2012/listopad/art,145,kielce-z-nagroda-na-swiatowym-kongresie-smart-cities.html
http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/archiwum-aktualnosci/rok-2012/listopad/art,145,kielce-z-nagroda-na-swiatowym-kongresie-smart-cities.html
http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/archiwum-aktualnosci/rok-2012/listopad/art,145,kielce-z-nagroda-na-swiatowym-kongresie-smart-cities.html


 

 

Przemowa wygłoszona na OVUM Smart Cities event, Czerwiec 2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=hnzrJyNWgDE&feature=player_embedded  

 

Badania Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu na temat inteligentnych miast 

http://www.tuwien.ac.at/en/tuwien_home/  

 

Model inteligentnego miasta 

http://www.smart-cities.eu/why-smart-cities.html  

 

Raport 

http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf  

 

Nauka o inteligentnym mieście, na przykładzie Kurytyby, Brazylia 

http://www.youtube.com/watch?v=i2nOHTc4qDM  

 

 

Projekt Inteligentnego Miasta 

Innowacyjne podejście w celu poprawy lokalnych usług publicznych. 

  Głównym celem projektu Inteligentnych Miast jest stworzenie innowacyjnej 

  sieci powiązań pomiędzy władzami miast a partnerami ze środowisk  

  akademickich prowadzącymi do udoskonalenia w dziedzinie rozwoju i  

  wykorzystania usług elektronicznych na całym obszarze państw rejonu Morza 

  Północnego. 

  http://www.smartcities.info/  

 

Miasta nauki 
 

Zrównoważone Miasta muszą być Inteligentnymi Miastami, a Inteligentne 

 Miasta Muszą być Miastami Nauki. 

 

Nauka w mieście, innowacje, reformy 

 Zdobywanie wiedzy – na wiele sposobów 

 Zmiana zachowania 

 Przechowywanie 

 Innowacje i reformy 

 Inwencja 

 Adaptacja 

 

Inteligentne miasta w 2025 roku. 

 

Na całym świecie 50% miast będzie uczyć się od siebie nawzajem.  

W związku z tym – z odpowiednią prędkością – rozwiną kreatywne, przyjazne 

i zrównoważone społeczności miejskie.  

http://www.youtube.com/watch?v=hnzrJyNWgDE&feature=player_embedded
http://www.tuwien.ac.at/en/tuwien_home/
http://www.smart-cities.eu/why-smart-cities.html
http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=i2nOHTc4qDM
http://www.smartcities.info/


Nowe miasta w całości opierają się na najnowocześniejszej wiedzy praktycznej 

o zrównoważonym rozwoju oraz służą jako swoiste drogowskazy dla 

gospodarki opartej na wiedzy, także w odległych i rozwijających się krajach.  

 

W przyszłości będziemy mieli ogólnoświatową „Sieć Miast Nauki” opartą o 

 jednakową bazę informacyjną oraz globalną współpracę. 

 

 

Miasta nauki z Inteligentnymi Ludźmi 
 

         
Elementem rozróżniającym miasto cyfrowych technologii a inteligentne miasto 

są „inteligentni ludzie”. Ludzie Ci, są „inteligentni” w kontekście ich 

umiejętności, poziomu edukacji jak również w odniesieniu do jakości 

społecznej integracji i życia publicznego oraz ich zdolności do bycia otwartym 

na świat. 

 

 

Edukacja i szkolenie 
 

 

Kluczowym elementem w rozwoju miast, jest posiadanie dobrze 

wyedukowanych obywateli. Procent ludzi z wyższym wykształceniem 

rośnie, stanowiąc obecnie od 0 do 25 procent mieszkańców większości 

miast. Można zaobserwować trend wzrostowy w miastach Europy i 

Azji. 

 

Ponadto, w większości miast uczelnie wyższe mają silną pozycje. 

Odzwierciedla to znaczenie uniwersytetów w tworzeniu szczególnego 

modelu miasta. To zjawisko można zaobserwować przede wszystkim w 

europejskich i azjatyckich miastach. Dodatkowo, poza posiadaniem 

dobrze wyedukowanych obywateli i uczelni wyższych mających silną 

pozycję w mieście, kolejnym priorytetem jest dostosowanie oferty 

edukacyjnej w taki sposób, który będzie brał pod uwagę zmiany 

zachodzące w społeczeństwie na skutek globalizacji i rozwoju 

nowoczesnych technologii.   

 

Jednakże, w związku z tym, większość miast uważa swoją ofertę 

edukacyjną za niedopasowaną do wymogów obecnego rynku. Takie 

zjawisko jest bardziej charakterystyczne dla miast Afryki i Ameryki 

łacińskiej.  

 

 

e‐Learning 
 

Nowe technologie ewoluują w zawrotnym tempie. W związku z tym 

istotnym jest, aby projektować sale lekcyjne w sposób zakładający 

wykorzystanie i rozwój technologii cyfrowych, co przyczyni się do 



likwidacji przepaści technologicznej. Należałoby też promować 

umiejętności informatyczne nauczycieli i wdrażać nową generację 

edukacyjnych materiałów cyfrowych. Wykorzystanie nowych 

technologii skutkuje poprawą poziomu edukacji i szkolenia ludzi. W 

tym sensie wirtualna edukacja (e‐Learning) oferuje korzyści takie jak 

zmniejszenie kosztów, zapewnia elastyczny czas nauki oraz większą 

interakcję. 

 

 

Szkolenie się przez całe życie 
 

 

Edukacja w ciągu całego życia jest coraz bardziej znaczącym 

elementem na dynamicznym rynku pracy. Dowodem tego trendu jest 

fakt, iż większość miast wdrożyło środki w celu promocji kształcenia 

ustawicznego. Zjawisko to dotyczy w głównej mierze rejonów Eurupy i 

Azji.  

 

 

Kapitał ludzki 
 

Uczelnie wyższe oraz centra badawcze są kluczowymi graczami w 

obszarze innowacji. Z tego powodu miasta są coraz bardziej świadome 

konieczności promocji współpracy pomiędzy firmami oraz ośrodkami 

wiedzy, tak by mogły one przyczynić się do gospodarczego i 

społecznego rozwoju miast. Dowodem tego, 68% miast rozwinęło 

pewne  działania na tym polu, zwłaszcza w Europie, Afryce oraz 

Ameryce łacińskiej. 

 

Badania, Rozwój i Innowacje  (termin z j.ang. R&D&I) 
 

 

Administracja publiczna odgrywa kluczową rolę w transformacji 

systemu innowacji, poprzez swoją zdolność do rozwijania 

infrastruktury, wspierania sektorów rozwijających się oraz zachęcania 

sektora R&D&I. Dlatego większość miast przeznacza procent swoich 

wydatków na sektor badania i rozwoju na swoim terytorium. Średni 

procent tych wydatków wynosi 1,59%.  

 

 

Dobre praktyki 
 

Nr 1. Miasto Bordeaux uruchomiło kompleksowy plan e-learningu. 

Jednym z jego głównych celów jest instalacja interaktywnych tablic w 

każdej z klas lekcyjnych w szkołach podstawowych w mieście. 

http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true 

&_pageLabel=pgPresStand8&classofcontent=presentation 

Standard&id=49506 

   

http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true
http://www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true


Nr 2. Program Szkolny 2.0 

 

Szkolny Program 2.0, baskijskiego rządu, jest zdecydowanym krokiem 

we wprowadzaniu nowych technologii komunikacyjnych i 

informatycznych w kontekście edukacji.  Włączenie Kraju Basków do 

tego programu jest odzwierciedlone w całkowitej cyfryzacji trzeciego 

cyklu edukacji podstawowej, w szkoleniu nauczycieli w wykorzystaniu 

oprogramowania typu open source oraz w nowych metodach 

przygotowywania treści multimedialnych. 

http://www.eskola20.euskadi.net 

 

Nr 3. W Limoges, poprzez ENT (Cyfrowa Przestrzeń do Pracy), 

uczniowie, którzy są nieobecni lub są hospitalizowani mogą 

uczestniczyć w lekcjach poprzez wideokonferencje oraz zdalny dostęp 

do treści edukacyjnych przez Internet. W CBRU – szpitalu Maternity – 

powstała także „cyfrowa szkoła”. 

 

http://ecole.ville‐
limoges.fr/index.php/blog/default/showPage?blog=edito&page=le_port

ail_des_coles  

 

Nr 4.  Program Cibernàrium w Barcelonie: 

 

Wśród działań realizowanych przez miasto, aby zachęcić do uczenie się 

przez całe życie wyróżnić należy „Cibernàrium”.  

Cibernàrium jest szkoleniowym i technologicznym wymiarem 

programu „Barcelona Activa” utworzonego przez Radę Miasta 

Barcelony. Program oferuje ponad 180 szkoleń dla profesjonalistów i 

firm oraz dla wszystkich mieszkańców, z zakresu poruszania się i 

działania w środowisku internetowym.   

Cibernàrium jest miejscem spotkań dla ludzi zainteresowanym 

uczeniem się obsługi narzędzi technologicznych, przyswajaniu wiedzy 

i umiejętnośći potrzebnych w społeczeństwie opartym na wiedzy oraz 

tych, którzy są zainteresowaniu w byciu na bieżąco z rozwojem 

nowoczesnych technologii.  

http://www.cibernarium.cat 

 

Materiał filmowy: 

Learning Smarter - Tutor Views, City of Westminster College, UK 

http://www.youtube.com/watch?v=alRAK3lWl9o  

 

Inteligentniejsze Miasto, jako część inicjatywy „IBM Smarter Planet”  

http://www.youtube.com/watch?v=lmXiXvW-3ac 

 

 

http://www.eskola20.euskadi.net/
http://ecole.ville‐limoges.fr/index.php/blog/default/showPage?blog=edito&page=le_portail_des_coles
http://ecole.ville‐limoges.fr/index.php/blog/default/showPage?blog=edito&page=le_portail_des_coles
http://ecole.ville‐limoges.fr/index.php/blog/default/showPage?blog=edito&page=le_portail_des_coles
http://www.cibenarium.cat/
http://www.youtube.com/watch?v=alRAK3lWl9o
http://www.youtube.com/watch?v=lmXiXvW-3ac


Strategia otwartego rządu w państwach UE oraz 

proces rządzenia         

 

Przez władzę lokalną, poprzez władzę centralną  do 

władzy społeczeństwa  
         

   

 

Materiał filmowy 
           „Następna Era rządzenia.”  

 

Lider brytyjskiej Partii Konserwatywnej mówi, że wkraczamy w nową erę, w 

której same rządy mają mniej władzy (i mniej funduszy), a wspierani przez 

technologie ludzie mają jej więcej.  Bazując na nowych ideach ekonomii 

behawioralnej, odkrywa, jak te trendy mogą przerodzić się w inteligentniejszą 

politykę.  

http://www.ted.com/talks/david_cameron.html  

 

 

Inteligentne zarządzanie 

 
Czym jest inteligentne zarządzanie – w kilku słowach:  

 Partycypacja w procesie podejmowania decyzji 

 Usługi publiczne i socjalne 

 Przejrzyste zarządzanie 

 Polityczne strategie i perspektywy 

 Aktywne wykorzystanie technologii teleinformatycznych  

 Zaangażowanie obywateli w procesy rządzenia 

 

Inteligentne zarządzanie zawiera aktywną partycypację obywateli w życiu 

politycznym, usługi dla obywateli oraz inteligentne wykorzystanie e-

administracji. Ponadto często odnosi się do wykorzystywania nowych kanałów 

komunikacji jak e-administracja czy „e-demokracja”. Nowoczesne technologie 

pozwalają na ustanowienie nowej relacji pomiędzy władzami lokalnymi a 

obywatelami. W szczególności dotyczy to wprowadzenia usług publicznych 

on-line oraz wykorzystania nowoczesnych technologii do zwiększenia 

społecznej partycypacji w procesach decyzyjnych. Ogólnie, e-administracja 

może być uznana, jako koncepcja polegająca na usprawnieniu zarządzania 

publicznego i świadczenia usług publicznych przy pomocy technologii 

http://www.ted.com/talks/david_cameron.html


teleinformatycznych, wspieraniu konsultacji i procesów decyzyjnych 

wykonywanych przy użyciu technologii teleinformatycznych (e-demokracja) 

jak również poprawa kształtowania polityk publicznych z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w całym procesie.  

 

We wszystkich tych aspektach rola, jaką odgrywają obywatele ma szczególny 

wpływ.  

Nowa relacja w ramach e-administracji czy e-zarządzania doprowadziła do 

powstania nowego typu obywatela – e-obywatela. 

 

 

 

Jak przyspieszyć proces budowania otwartego rządu 

 
1 Otwarte dane – upublicznić rządowe dane 

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 polityk.  

3 Wyszkolić publicznych innowatorów 

4 Eksperymentować 

5 Stworzyć animatorów kultury 

6 Wprowadzić publiczne finansowanie kapitału venture 

7 Wspólnie tworzyć prawo 

8 Wykorzystywać możliwości 

 

 

 

 

 

Znaczenie nowych mediów w procesie rządzenia 

              

Materiał filmowy 

Jak (pewnego dnia) Internet zmieni sposób rządzenia 

Świat open source nauczył się radzić sobie z zalewem nowych, często 

kompletnie odmiennych, pomysłów wykorzystujących serwisy hostingowe jak 

np. GitHub – czemu nie postąpić podobnie z rządem? W porywającej 

rozmowie Clay Shirky pokaże, jak demokracje mogą uczyć się z Internetu, aby 

stać się nie tylko przejrzystymi, ale także czerpać wiedzę od swoich obywateli.  

Clay Shirky uważa, że historia współczesnego świata może być rozpatrywana 

jako historia sposobu prowadzenia argumentacji, gdzie zachodzące w mediach 

zmiany wpływały na to, jakiego rodzaju argumenty mogą być użyte w dyskusji 

publicznej.  



 

http://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_the_internet_will_one_day_transfo

rm_government.html  

  

Internet przyszłości skupi się na inteligentniejszym 

 świecie 

 

Cel ogólny:  

Model Rządzenia miastem oparty na  dostępie do sieciowej informacji. 

Teleinformatyka ora platformy usługowe. 

Platformy: Inteligentne Zdrowie, Inteligentny Transport, Intelygentna Energia,   

Inteligentny styl Życia. 

 

Przykłady:                                                                                          

                 
Nr 1 "Smart Cities and Uses Cases" - 4th European Summit on the Future 

Internet (4-ty Europejski Szczyt na temat Przyszłości Internetu).  Moderator: 

João Schwarz da Silva; Aveiro - Portugalia, 13/6/2013.  

 http://www.youtube.com/watch?v=4YXUXJ4QYxU                                          

                  

Nr.2 Carlo Ratti: Smart cities, how internet and new ICT technolgies are 

changing lifestyles („Inteligentne miasta, jak internet i nowoczesne technologie 

teleinformatyczne zmieniają styl życia”) 

http://www.youtube.com/watch?v=98-esJnBvtU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_the_internet_will_one_day_transform_government.html
http://www.ted.com/talks/clay_shirky_how_the_internet_will_one_day_transform_government.html
http://www.youtube.com/watch?v=4YXUXJ4QYxU
http://www.youtube.com/watch?v=98-esJnBvtU


Usługi Otwartego Rządu  w praktyce – przykłady 

dobrych praktyk  

 
Inteligentne zarzadzanie charakteryzuje się następującymi elementami:   

 

•Lokalne wydatki publiczne na technologie teleinformatyczne/ICT 

•Dostępność stron internetowych 

•Strategiczne plany promocji e-administracji i technologii ICT 

•Publiczne usługi on‐line  

 Ilość usług dostępnych on-line 

 Główne usługi oferowane przez miasta są dostępne on-line  

 Urzędnicy administracji wykorzystują komputery z dostępem do 

Internetu 

•Podpis elektroniczny 

•Przejrzyste zarządzanie 

•e‐Demokracja 

 Partycypacja obywatelska 

 Głosowanie elektroniczne 

•Promocja technologii teleinformatycznych i innowacji 

Przykłady: 

Nr 1. Madryt 

Madryt wdraża „mapę drogową” rozwoju e-administracji. Miasto uruchomiło także 

plan wdrożenia Ustawy o Elektronicznym Dostępie Obywateli do Usług Publicznych 

oraz różne plany wdrożenia Narodowego Systemu Bezpieczeństwa i 

Interoperacyjności.  

Nr 2. Helsinki  

W Helsinkach rozwijana jest następna generacja e-usług, które współdziałają z innymi 

systemami informatycznymi miasta. Celem jest poprawa produktywności oraz 

zastąpienie tradycyjnych, manualnych procesów, procesami elektronicznymi.  

https://asiointi.hel.fi/eservices   

Nr 3. Szwajcaria 

Dokument „Mapa drogowa Otwartego Rządu”  jest strategicznym instrumentem 

planistycznym dla strategii wprowadzania e-zarządzania w Szwajcarii. W 

szczególności zawiera najistotniejsze etapy i fazy planowanego wdrażania każdego 

pojedynczego projektu. Plan został przygotowany przez Biuro Programowe i 

zaadoptowane przez Komitet Wykonawczy 5 kwietnia 2012 roku.  

http://www.egovernment.ch/en/umsetzung/roadmap.php   

https://asiointi.hel.fi/eservices
http://www.egovernment.ch/en/umsetzung/roadmap.php


 

Nr 4. Program „Cyfrowe Bilbao 2012” 

Bilbao wprowadza swoją „Cyfrową Agendę” na lata 2007-2012. Jest to strategiczny 

plan mający za zadanie poprawę ludzkiego, ekonomicznego i kulturalnego poziomu 

miasta, zarówno w odniesieniu do pojedynczych jednostek jak i ogółu. Plan zakłada 

promocję wykorzystującą technologie informatyczne i komunikacyjne oraz ma 

zapewnić równy dostęp do tych technologii dla wszystkich obywateli. Program składa 

się z 40 projektów, podzielonych na 9 obszarów tematycznych: media, przestrzeń 

publiczna, infrastruktura i regulacje, grupy, promocja sektora ICT, rozpowszechnianie, 

strategiczne sojusze, współpraca i poprawa zarządzania miastem. 

www.bilbao.net/agendadigital   

Nr 5. Inspirowaniec Demokracji               

„Inspirowanie Demokracji”  jest zasobem dla radnych, służącym do poruszania się w 

zmieniających się.  Serwis ten dziaśła od 2012 roku. Początkowo była to projekt 

badawczy ufundowany przez DCLG* w celu rozpoznania roli, jaką odgrywają lokalni 

działacze samorządowi – od reprezentowania mieszkańców i reagowania na ich 

indywidualne potrzeby, do wspierania lokalnych społeczności, które  mierzą się z 

nowymi inicjatywami z zakresu praw kolektywu  czy planowania przestrzennego.  

Inspirowanie Demokracji to praktyczne źródłow wiedzy, przewodnik, który krok po 

kroku pokazuje radnym, co mogą zrobić, aby pracować efektywniej dla swojej 

lokalnej społeczności. 

Projekt opiera się na doświadczeniach radnych, społeczników, pracowników sektora 

publicznego czy wolontariuszy i działaczy lokalnych, ma za zadanie przekazać cenne 

wskazówki, które pomogą w rozwiązaniu kluczowych kwestii, z którymi będą musieli 

zmierzyć się przyszli samorządowcy.   

http://www.inspiringdemocracy.wordpress.com  

* Department for Communities and Local Government – brytyjski urząd ds. lokalnych 

społeczności i samorządów 

Nr 6. Estonia  

Estonia nie jest pierwszym, ani drugim, czy nawet trzecim krajem, o którym można by 

pomyśleć, jako o liderze sektora e-administracji – a właśnie ona tym liderem jest. Ten 

nieduży, kraj nadbałtycki, z ludnością liczącą mniej niż przeciętne amerykańskie 

miasto (1,3 miliona) , został ostatnio wyróżniony przez Narody Zjednoczone jako 

państwo posiadające najlepsze rozwiązania e-administracji i e-zarządzania w ciągu 

ostatniej dekady. 

http://insights.wired.com/profiles/blogs/tiny-estonia-hailed-best-e-gov-by-un#ixzz2fB5OKC6z  

http://www.bilbao.net/agendadigital
http://www.inspiringdemocracy.wordpress.com/
http://insights.wired.com/profiles/blogs/tiny-estonia-hailed-best-e-gov-by-un#ixzz2fB5OKC6z


Wnioski i rekomendacje 

 

Społeczna i ekonomiczna globalizacja czyni świat „bardziej homogenicznym a miasta 

stają się ośrodkami rozwoju gospodarczego, które rozprzestrzeniają wiedzę i kulturę.  

Duże ośrodki miejskie stwarzają doskonałe warunki  rozwoju. Dowodem tego, w 2008 

roku, po raz pierwszy w historii, aż połowa populacji świata zamieszkuje tereny 

miejskie, a zgodnie z przewidywaniami, w 2050 roku udział ten wzrośnie do 70%.  

Miasta stanowią znaczną część bogactwa ekonomicznego oraz posiadają monopol na 

pewne sektory gospodarki jak np. sektor finansowy. To dlatego wyzwania  z którymi 

muszą się zmierzyć metropolie powinny koncentrować się na stworzeniu nowego 

społeczno-ekonomicznego budulca, bazującego na kreatywności, innowacji i 

nowoczesnych technologiach.  

Miasta potrzebują administracji publicznej, biznesu oraz obywateli mających większe 

zdolności technologiczne, więcej przedsiębiorczości i innowacyjności, więcej 

kreatywności i dostępu do informacji. 

Inteligentne Miasta 

Lokalna strategia na rzecz uczynienia miasta bardziej konkurencyjnym, powinna być 

zaadresowana do kompleksowego rozwoju miasta  na wielu płaszczyznach jak:  

Wiedza: 

Tylko wykwalifikowani oraz kompetentni  obywatele mogą być konkurencyjni w skali 

globalnej. Odnosi się to do zdobywania wiedzy podczas szkolenia zawodowego, 

studiów wyższych oraz uczenia się przez całe życie (studia podyplomowe, studia 

doktoranckie, uczenie ustawiczne). W tej materii, uczelnie wyższe – uniwersytety – 

będą odgrywały kluczową rolę.  

Jednym z wyzwań, przed którym stoimy, jest pełne i właściwe wykorzystanie 

potencjału kapitału ludzkiego. 

Technologia: 

Rozwój technologiczny, wspierany przez innowacje, jest bazą konkurencyjnych 

produktów i usług. Poza sektorem badawczym , musimy także promować innowacje w 

obszarach takich jak marketing czy systemy organizacyjne i zarządzające.  

Przywództwo:  

Instytucje publiczne powinna być liderem na polu nowoczesnych technologii i 

innowacji. Miasto musi posiadać strategie rozwoju, ale jest to niewystarczające, jeżeli 

administracja nie wierzy w tą strategię i nie rozwija się w sposób skoordynowany i 

zorganizowany. 

Współpraca i partnerstwo:  



W dzisiejszym, globalnym świecie, musimy opierać się na koncepcji pracy w „sieciʺ, 

dzięki czemu mamy dostęp do zasobów (wiedzy, funduszy, informacji), których 

potrzebujemy. Krótko mówiąc, musimy pracować tak, aby uczynić miasta 

kreatywnymi, innowacyjnymi i wysoko rozwiniętymi technologicznie.  

 

Angażowanie, przekształcanie i tworzenie społeczności open source 

Nasza publikacja kontynuuje i rozszerza dyskusję skupiającą się na trzech tematach: 

 

1) Społeczności open source: Jak one działają; Jak się w nie zaangażować; Jak nimi 

zarządzać. 

2) Przekształcanie zamkniętych społeczności w otwarte i oświecone Jak budować 

projekty Open Source w twojej lokalnej  spoleczności?  

3) Tworzeniu nowej społeczności  Open Source: Wdrażasz  nowy projekt? Jak 

znajdziesz ludzi z pasją oraz dynamicznych współpracowników?   

Jak  zaangażować… przekształcać… i tworzyć… społeczności open source? 

 

Z ograniczonym  budżetem, ciągłą potrzebą innowacji i wzrostu przedsięwzięć open 

source, powodzenie inicjatywy jest bardzo złożonym zagadnieniem, co wiedzą 

wszyscy Ci, którzy są zaangażowani w projekty z branży IT w sektorze rządowym czy 

społecznościowym. Poniżej znajdują się pytania, które należy zadać: 

Jak open source pomoże nam zredukować koszty obsługi informatycznej? 

Co dzieje się z projektami open source w sektorze publiczym (ochrona zdrowia, 

 obrona, rynek pracy)? 

Załóżmy, że mamy projekt, który gotowi jesteśmy przekształcić na zgodny z ideą 

open source. Co dalej? 

Instytucje są zdezorientowane w kwestii legislacyjnej oraz  procedur związanych ze 

stosowaniem oprogramowania open source. Jak pomóc instytucjom, jak je przekonać 

do kultury Open Source oraz jak informować i szkolić w tym zakresie. Jak odwrócić 

trend rządzenia przez wladze na trend zarządzanie przez społeczności? 

Jakie rezultaty otrzymamy łącząc ideoogie open source z open data? 

Jake akcje podejmują instytucje w celu edukowanie i szkolenia pracowników z 

powyższych tematów? 

 

Wyrażamy nadzieję, że niniejszy e-book objaśni, jak interoperacyjność, systemów 

otwartych standardów jest wykorzystywana w celu poprawy efektywności usług 

publicznych.  

Zastosowanie aplikacji w sektorze publicznym w UE to dobre przykłady rozwoju 

narodowych usług i serwisów, które następnie są wykorzystywane w innych krajach 

Unii. 

Warto podkreślić potrzebę powstania wspólnego, kompatybilnego systemu struktur 

prawnych, informatycznych i kadrowych.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 1 - Mapa drogowa Otwartego Rządu w 

Szwajcarii (czerwiec 2013) 

 

 

 

 

 

 



Link: www.egovernment.ch/umsetzung/00852/index.html?lang=en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egovernment.ch/umsetzung/00852/index.html?lang=en


Załącznik nr 2 - Dodatkowe informacje, narzędzia i 

materiały 

Europejskie bazy danych, usługi, użyteczne linki, publikacje, wytyczne, raporty itp. 

związane z  otwartym rządem. 

Materiały oraz informacje dostępne są w j. angielskim: 

Nr 1 Dla lepszych usług publicznych w Europie  

http://esd-toolkit.eu/  

 

Nr 2 Określenie znaczenia „najlepszych praktyk” opartych o interoperacyjność w 

 europejskich inicjatywach z zakresu e-Administracji czy e-Zarządzania 

 http://www.epractice.eu/   

 

Nr 3 Materiały szkoleniowe i narzędzia do definiowania i zastosowania strategii: 

„Digital Local Agenda” (DLA) w samorządach lokalnych. 

http://www.digitallocalagenda.eu/home/dla-toolkit/dla-handbook   

 

Nr 4 Innowacyjne podejście do poprawy jakości usług publicznych. Głównym celem 

projektu Inteligentnych Miast jest stworzenie innowacyjnej sieci pomiędzy władzami 

miast i rządami a partnerami akademickimi, prowadzącej do doskonałości w 

dziedzinie rozwoju i wykorzystania e-usług na obszarze Morza Pólnocnego. 

http://www.smartcities.info/   

 

Nr 5  

Lista usług – katalog – wszelkich serwisów i usług prowadzonych przez samorządy 

Anglii, Szkocji oraz Belgii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Niemiec. Lista zawiera 

wspólne podejście do usług publicznych i jest wynikiem współpracy prowadzonej w 

ramach projektu Inteligentnych Miast w latach 2009-2011. Każda lista może być 

oglądana oddzielnie poprzez jej wybór w rozwijanym menu po lewej stronie. Listy są  

w języku angielskim, jak również w innych językach. 

http://www.smartcities.info/files/Smart_Cities_Brief_What_is_a_service_list.pdf   

http://doc.esd-toolkit.eu/ServiceList/3.14.html#/?tab=tab-details  

 

 Nr 6 

http://simap.europa.eu/enotices/tutorial/index_en.html  

 

 Nr 7 

http://epsiplatform.eu/content/european-open-data-strategy-announced  

 

 Nr 8 

http://wheelmap.org/en   
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http://www.govdata.eu/en/europeanopen.aspx   

 

Nr 10 

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2358.html   

 

 Nr 11 

http://en.centrumcyfrowe.pl/projects/otwarty-rzad-w-polsce/  

 

 Nr 12 

http://epsiplatform.eu/content/switzerland-open-government-data-move  

 

Nr 13 

Aplikacje łączą obywateli z rządami. Film. 

Czy rządy mogą działać jak Internet – z mniejszą ilością pozwoleń i będąc bardziej 

 otwartymi? Programistka i aktywistka Jennifer Pahlka wierzy, że tak. Szybko i tanio 

 tworzone aplikacje mogą być potężnymi narzędziami łączącymi obywateli ze swoimi 

 rządami czy sąsiadami. 

http://www.ted.com/talks/jennifer_pahlka_coding_a_better_government.html  

 

Nr 14 

Monitorowanie procesu podejmowania decyzji pomiędzy instytucjami. 

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=en   

 

Nr 15 

Innowacyjne partnerstwo na rzecz Inteligentnych Miast i Społeczności - przewodnik 

http://www.eubusiness.com/topics/research/smart-cities  

 

Nr 16 

Przetwarzanie w chmurze: nowa strategia do prowadzenia biznesu i zarządzania. 

http://www.eubusiness.com/topics/research/cloud-computing  

 

Nr 17 

„For the open source, open government, and open data communitiesʺ - „Dla 

 społeczności otwartych źródeł, otwartego rządu i otwartych danych” 

Fundacja Otwartych Miast 

www.theopensourcecity.com   

 

Nr 18 

Dostęp do prawa Unii Europejskiej 

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm  
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http://www.govdata.eu/en/europeanopen.aspx
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Dostęp do prawa państw członkowskich 

http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_en.htm   
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Monitoring procesu decyzyjnego pomiędzy instytucjami 

http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=en  
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