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Podsumowanie

Otwarty rząd jest dwukierunkowym dialogiem pomiędzy 
obywatelami a władzami. 
Otwarty rząd = przejrzystość + partycypacja + 
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

Per approfondimenti:

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/81937 
http://www.youtube.com/
watch?v=U9ZjDQNdp1U&feature=player_embedded
Serwis internetowy:
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 internetowy: 
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/

Czym jest Otwarty Rząd?

W demokratycznym systemie rządów ludzie mają prawo 
wybierać swoich przedstawicieli, ale czy mają siłę 
decydować o tym, co jest dla nich dobre?
Koncepcja Otwartego Rządu umacnia demokrację oraz 
wspiera rozwój społeczeństwa.
Zdefiniowanie czym jest otwarty rząd jest 
skomplikowane, z powodu funkcjonowania rozmaitych 
definicji, motywacji czy znaczeń.
(Justin Longo za GovLab Blog, 5 sierpnia, 2013r.)

Możesz zapoznać się z 

poniższymi definicjami:

thegovlab.org

Otwarty rząd  (ang. Open Government, OG) 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. korupcji, 
nadużywania władzy czy innych malwersacji.

Jak działa Otwarty Rząd?

Jest to zestaw trzech kluczowych wartości Otwartego 
Rządu: przejrzystości, partycypacji i wspołdziałania
Diagram Piramidowy:
Administracja Publiczna jest zobowiązana do 
stworzenia bezprecedensowego poziomu otwartości w 
zarządzaniu publicznym. Wszystkie instytucje publiczne 
powinny działać wspólnie na rzecz wzrostu zaufania 
publicznego oraz ustanowienia systemu opartego na 
transparentności, partycypacji publicznej i współpracy. 
Władza powinna być transparentna. Przejrzystość jest 
gwarantem, że obywatele mają dostęp 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 
rządzących. Wiedza jest upowszechniana przez 
społeczeństwo, a urzędnicy i przedstawiciele władzy 
mogą korzystać z dostępu do niej.

Władza musi być gotowa do współpracy.  Możliwość 
współdziałania oraz współtworzenia aktywnie włączy 
obywateli w pracę Rządu. Instytucje publiczne, wydziały 
czy agencje powinny wykorzystywać najnowsze, 
innowacyjne narzędzia, metody i systemy służące do 
prowadzenia współpracy pomiędzy nimi, na wszystkich 
szczeblach władzy. Powinny również prowadzić 
współpracę 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. korupcji, nadużywania władzy 
czy innych malwersacji.
Im bardziej władze stają się w sposób zrównoważony 
transparentne, obliczalne oraz odpowiedzialne w 
stosunku do obywateli, tym bliżej są ostatecznego celu, 
jakim jest wysoka jakość oraz efektywność rządzenia i 
usług publicznych, które służą obywatelom. „Otwieranie 
rządu” to złożone przedsięwzięcie organizacyjne oraz 
technologiczne. Niezbędne są zmiany legislacyjne, jak 
również zmiany 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, 
dostrzeżemy świetlaną przyszłość dla obywateli. 
Połączenie 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.

Otwarty Rząd jest koncepcją łączącą obywateli z ich 
przedstawicielami, znacznie poprawia sposób, w jaki 
ludzie i rządzący współdziałają. Ciągły, otwarty dialog 
społeczeństwa z rządzącymi daje ludziom możliwości 
do podejmowania działań, wynikających z tego, czego 
dowiedzieli się dzięki transparentności.

collaboration

participation

transparency

http://thegovlab.org/open-government-whats-in-a-name/
http://vimeo.com/29259763
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Czym są Informacje 

Sektora Publicznego?

„Informacje Sektora Publicznego mogą być definiowane 
jako szeroki zakres informacji produkowany, 
przetwarzany, zbierany czy rozpowszechniane przez 
instytucje publiczne w celu realizacji ich zadań.
Informacje te mogą dotyczyć takich zagadnień jak: dane 
społeczne, gospodarcze, geograficzne, katastralne, 
turystyczne czy pogodowe. 
(za LAPSI 2.0The European Thematic Network on Legal 
Aspects of Public Sector Information).

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź:

ePSI Platform(dynamic Public Sector Information (PSI) 
and Open Data re-use market across the EU) – Europejska 
Platforma Informacji Sektora Publicznego (strona w 
języku angielskim)

Otwarte Dane i Informacje 
Sektora Publicznego
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 dalszego dzielenia się nimi.”
Pełna definicja „otwartości” precyzyjnie dookreśla 
wymienione terminy. By podsumować, najważniejszymi 
elementami są:

•  Dostępność: 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, 
przedsiębiorstwa, administracja publiczna. 
Obywatele: dzięki ponownemu wykorzystaniu 
informacji publicznej mają dostęp do informacji 
przetworzonych, przykładem jest serwis dotyczący 
komunikacji publicznej „ Jak dojadę” - http://
jakdojade.pl/ . Przedsiębiorstwa: Pojawia się nowy 
rynek dla przedsiębiorstw, które mogą wprowadzać 
innowacyjne produkty oraz  usługi, 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.

Projekt LAPSI:
Nasze doświadczenia z administracją publiczną i naszymi 
władzami mogłyby być lepsze, ale czy posiadamy 
wystarczająco dużo czasu, energii oraz wystarczającą 
wiedzę i narzędzia aby to zmienić? 
Idea otwartości może być na to odpowiedzią oraz może 
być pomocna dla demokratycznego społeczeństwa.
Obecna, „cyfrowa era”, w której żyjemy, modyfikuje i 
poszerza spektrum możliwości obywateli w dostępie do 
informacji. 
 „Wszelkie treści, dane i informacje, które ludzie 
mogą dowolnie wykorzystywać i rozpowszechniać, bez 
żadnych prawnych, technologicznych czy społecznych 
ograniczeń” ( za Open Knowledge) jest kluczowym 
zasobem społecznych i komercyjnych działań.  
„W tym kontekście tworzenie i zbieranie informacji 
przez podmioty sektora publicznego, dostępne do 
dalszego wykorzystywania jest ważne z następujących 
powodów:

•  zapewnia obywatelom wiedzę na temat poczynań 
władz i instytucji publicznych.

•  Stanowi podstawowy materiał dla publicznych 
i prywatnych przedsiębiorstw kreujących nową 
wartość dodaną w usługach adresowanych do 
obywateli

(LAPSI 2.0 The European Thematic Network 
on Legal Aspects of Public Sector Information 
http://www.lapsi-project.eu/).

•  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.

(Open Data Handbook Documentation, Wydanie 1.0.0 za 
Open Knowledge Foundation, 14 październik 2012r.).

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź:

Materiały filmowe:
“Metody budowania otwartego rządu, korzyści i 
zagrożenia” za CyfrowePanstwo.pl na portalu Vimeo.

Open Knowledge Foundation – otwarte dane na Vimeo

Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej
https://open-data.europa.eu/pl/data

https://vimeo.com/21711338
http://www.epsiplatform.eu/content/about-us
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Czym są Otwarte Dane?

Istnieje wiele danych, które mogą być ponownie wykorzystywane oraz rozpowszechniane i 
mają potencjał do zastosowania w następujących sektorach:

Kultury: Informacje na temat dóbr kultury i zabytków – na przykład zbiory tytułów i autorów – 
przechowywane w bibliotekach, galeriach, archiwach czy muzeach.

Nauki: Dane są tworzone jako część badań naukowych w różnych obszarach - od astrologii po 
zoologię.

Finansów: Dane na temat budżetów publicznych (wpływy i wydatki sektora publicznego) czy 
informacje rynków finansowych (giełdy, akcje, obligacje itp.).

Statystyki: Dane tworzone przez urzędy statystyczne, dotyczące socjoekonomicznych 
wskaźników.

Klimatu: Różnego typu informacje wykorzystywane do wyjaśnienia i przewidzenia zmian 
pogodowych i klimatycznych.

Środowiska naturalnego: Dane na temat stanu środowiska naturalnego, jak poziomu czystości 
rzek i wód gruntowych, zanieczyszczenia powietrza, bogactwa fauny I flory.

Transportu: Dane takie, jak rozkłady jazdy, statystyki punktualności czy trasy przejazdów” 
(za Open Knowledge)

Zasady polityki informacyjnej 
Otwartego Rządu

Informacje publiczne uznaje się za otwarte, jeżeli spełniają następujące kryteria:

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź:

Serwisy internetowe w języku angielskim:
Open Knowledge Foundation

1 Są pełne w pełni kompletne 
Wszystkie informacje publiczne są 
dostępne. Informacje publiczne 
nie są przedmiotem ochrony 
prywatności, bezpieczeństwa 
czy dostępne wyłącznie dla osób 
uprzywilejowanych.

2 Są w formie podstawowej 
Dane są zbierane jako źródło 
z najwyższym poziomem 
szczegółowości. Nie podlegają 
opracowaniom, streszczeniom czy 
modyfikacjomo.

3 Są aktualne 
Dla zachowania swojej wartości 
i użyteczności dane muszą być 
publikowane najszybciej jak to 
możliwe. 4 Są dostępne 

Dane są dostępne dla jak 
najszerszej  grupy użytkowników 
oraz dla jak najszerszego 
wachlarza zastosowań.

5 Są dostosowane do obróbki 
Dane są rozsądnie 
ustrukturyzowane, pozwalając na 
szybkie ich przetworzenie. 6 Nikogo nie wykluczają 

Informacje muszą być dostępne 
dla każdego, bez konieczności 
rejestracji użytkownika.

7 Nie są zastrzeżone 
Dane są dostępne w formacie, 
nad którym żaden podmiot nie ma 
wyłącznej kontroli. 8 Nie są przedmiotem ochrony praw 

autorskich 
Informacje nie mogą być 
przedmiotem żadnych praw 
autorskich, umów handlowych, 
patentów, licencji czy innych 
regulacji.  W szczególnych 
i uzasadnionych zdrowym 
rozsądkiem przypadkach można 
dopuścić ograniczenia ze względu 
na ochronę danych osobowych czy 
pezpieczeństwo publiczne.

(8 niniejszych powyższych zasad zostało stworzonych przez zespół powołany przez Carla Malamuda w grudniu 
2007 roku w Sebastopolu w Kalifornii. Można się z nią zapoznać w serwisie www.opengovdata.org )

The Open Data Handbook

https://okfn.org/opendata/
http://opendatahandbook.org/pdf/OpenDataHandbook.pdf
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Dlaczego władze powinny udostępniać informacje? Są 
trzy główne powody dla którego warto to robić:

•  „Transparentność. W dobrze funkcjonującym, 
demokratycznym społeczeństwie obywatele 
potrzebują wiedzieć czym zajmują się ich 
przedstawiciele. Aby tak się działo muszą mieć 
nieskrępowany dostęp do informacji publicznej 
by móc dzielić się tymi informacjami z innymi 
obywatelami. Przejrzystość nie dotyczy tylko 
samego dostępu – musi także gwarantować prawo 
do dalszego wykorzystywania i udostępniania 
oryginalnych materiałów w celu ich dalszego 
przetworzenia. Wiele danych musi zostać 
prawidłowo opracowanych, aby mieć użyteczną 
wartość dla szerokiego grona odbiorców i być 
przez nich zrozumiałymi. Do tego potrzebne jest 
upublicznianie informacji wraz z możliwością ich 
dalszego wykorzystywania i udostępniania. 

•  Uwolnienie społecznego i komercyjnego 
potencjału. W epoce informacji elektronicznej 
dane stanowią kluczowy zasób dla społecznej 
i komercyjnej działalności.  Wszystko, od 
wyszukiwania najbliższego urzędu, do budowania 
zaawansowanych narzędzi internetowych, wymaga 
dostępu do danych, z których lwią część stanowią 
te tworzone i przechowywane przez instytucje 
publiczne. Upubliczniając dane władze przyczyniają 
się kreowania nowych innowacyjnych rozwiązań, 
zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. 

•  Partycypacja i zaangażowanie – zarządzanie 
partycypacyjne angażuje obywateli (w przypadku 
sektora publicznego) czy użytkowników (w 
sektorze prywatnym).  Zdecydowana większość 
społeczeństwa jest zdolna do zaangażowania 
jedynie raz na pewien czas – np. podczas 
wyborów, czyli raz na 4 czy 5 lat. Dzięki procesowi 
„otwierania” danych obywatele są lepiej 
poinformowani, ale także o wiele mocniej włączeni 

Podsumowanie koncepcji 
Otwartego Rządu i 
Otwartych Danych

W jakim celu 
„otwieramy” dane?

w proces podejmowania decyzji.  To oznacza 
wykroczenie poza samo pojęcie transparentności 
i opiera się na zasadzie „akcji-reakcji”. Obywatel, 
który jest świadomy poczynań władz może 
reagować i zabiegać o podjęcie korzystnych w 
jego mniemaniu działań. Tym samym zostanie 
włączony w proces podejmowania decyzji.” 
(za Knowledge Foundation)

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź:

Czego władze mogą nauczyć się z „rewolucji otwartych 
danych”?  
Materiał zawiera wypowiedź Beth Noveck, byłej 
Dyrektor ds. technologii i otwartego rządu w Białym 
Domu, która dzieli się wizją praktycznej otwartości – 
łączącej urzędników z obywatelami, wymianą danych 
oraz tworzenia prawdziwej demokracji partycypacyjnej.

http://www.ted.com/talks/beth_noveck_demand_a_
more_open_source_government.html

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. 
Zarówno informacje sektora publicznego, jak i otwarte dane są istotne dla 
rozwoju gospodarczego. 
Są odpowiedzialne za lepsze relacje pomiędzy sektorem publicznym a 
obywatelami. Mają niezwykle ważne znaczenie w kontekście wydajności 
i przejrzystości działań  instytucji publicznych, jak również wspierają 
zaangażowanie obywateli w procesy podejmowania decyzji. 
Otwierając dane nie tylko budujemy świadomość i informujemy obywateli, 
ale także włączamy ich w procesy rządzenia.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź:

Prezentacja w języku angielskim:
Czym jest (a czym nie jest) Otwarty Rząd: 
http://prezi.com/okqs-l6tyvtk/what-is-and-what-is-not-open-government/

http://www.ted.com/talks/beth_noveck_demand_a_more_open_source_government#t-103875
https://prezi.com/okqs-l6tyvtk/what-is-and-what-is-not-open-government/
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Na ten moment 20 krajów członkowskich UE jest 
zaangażowanych w Partnerstwo na rzecz Otwartego 
Rządu, a UE, jako całość, spełnia minimalne 
kryteria członkostwa w Partnerstwie: „w ramach 
transparentności finansowej UE każdego roku publikuje 
i objaśnia swój budżet; w sprawie dostępu do informacji 
publicznej Rozporządzenie WE 1049/2001 zapewnia 
obywatelom publiczny dostęp do dokumentów 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji; ujawnianie 
informacji, poglądy i interesy wysokich rangą urzędników 
i przedstawicieli jak komisarzy czy posłów PE następuje 
poprzez publiczne deklaracje; społeczne zaangażowanie 
przejawia się na poziomie rejestrów transparentności, 
konsultacji społecznych czy Europejskiej Inicjatywie 
Obywatelskiej.  
Innym znaczącym przedsięwzięciem UE na rzecz 
wprowadzania idei Otwartego Rządu jest uruchomienie 
Europejskiej Agendy Cyfrowej.
Europejska Agenda Cyfrowa wystartowała w maju 2012 
roku i ma na celu reaktywować europejską gospodarkę 
oraz pomóc unijnym obywatelom i przedsiębiorstwom 
wykorzystać najnowsze technologie cyfrowe. 
Jest to pierwsza z siedmiu flagowych inicjatyw 
Strategii Europa 2020 mającej na celu pobudzenie 
zrównoważonego, inteligentnego rozwoju UE. 
Agenda składa się ze 101 działań, pogrupowanych w 
ramach siedmiu obszarów priorytetowych. Niektóre z 
nich są bezpośrednio związane z koncepcją Otwartego 
Rządu: nowa wirtualna infrastruktura usług publicznych 
w ramach Programu „Łącząc Europę”, propozycje 
z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego czy wsparcie 
rozwoju usług „w chmurze” poprzez system zamówień 
publicznych. 
Zwiększenie wymiany wiedzy i informacji, ulepszenie 
połączeń, otwartość i przejrzystość stanowią nowe 
szanse dla administracji publicznej do bycia bardziej 
efektywnym, do stania się bardziej przyjazną wobec 
obywateli oraz do redukcji kosztów i obciążenia 
urzędów.  
Spojrzenie przez pryzmat Otwartego Rządu może 
przyspieszyć tą transformację, bowiem idea ta jest 
związana z rozpowszechnianiem danych i usług 
publicznych oraz ułatwianiem współpracy na rzecz 
projektowania, produkcji czy dostarczania usług. 
Wiąże się także z uczynnianiem procesu decyzyjnego 
bardziej otwartym, w celu wzmocnienia obywatelskiego 
zaangażowania.
Dostępność informacji publicznych może pomóc w 
procesie powstawania nowych usług, tworzenia nowych 
rynków, przedsiębiorstw czy miejsc pracy, dzięki 
dodawaniu wartości pierwotnym danym dostarczanym 
przez władze. 
Pełne wykorzystanie dużej ilości danych przez 23 
największe unijne kraje może przyczynić się do redukcji 
kosztów w administracji między 15 a 20%. Nowoczesne, 

Strategia rozwoju 
otwartego rządu w UE 
oraz proces rządzenia

Unia Europejska a Otwarty Rząd

Unia Europejska mocno skupia się na szeroko rozumianej problematyce 
związanej z Otwartym Rządem. Pomimo tego jest w tej materii jeszcze 
dużo do zrobienia. Jak stwierdzono w petycji, której celem było przekonanie 
unijnych instytucji do większego zaangażowania się oraz ewentualnego 
członkowska w „Partnerstwie na rzecz Otwartych Rządów”, „Instytucje 
UE są bardziej oddalone od wyborców niż rządy krajów członkowskich. 
Wspólnotowe struktury i procesy zarządzania w nich są trudne do 
zrozumienia dla obywateli. Równocześnie istnieje szerokie przekonanie o 
braku przejrzystości i odpowiedzialności unijnej administracji. Instytucje 
UE dzielą lub ponoszą pełną odpowiedzialność za wiele działań rządów 
narodowych, a ich decyzyjna pozycja wzrosła, w odpowiedzi na kryzys 
ekonomiczny wspólnoty. Przywódcy unijni poświęcili wiele uwagi pracom 
legislacyjnym czy debatom mającym uczynić zarządzanie Unią bardziej 
otwartym, partycypacyjnym czy odpowiedzialnym. Jednak wiele rezultatów 
tej pracy zostało wprowadzonych jedynie częściowo lub nie zostały w jasny 
sposób przekazane europejskiej opinii publicznej. Jak zauważył Europejski 
Rzecznik Praw Obywatelskich w 2013 roku: „Instytucjonalna kultura 
przejrzystości musi dopiero zostać zbudowana”.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź::

„Partnerstwo na Rzecz Otwartego Rządu to inicjatywa rządów ośmiu 
państw, której celem jest zwiększanie przejrzystości działań władzy, walka 
z korupcją, wzmacnianie pozycji obywateli i wdrażanie nowoczesnych 
technologii w celu poprawy jakości pracy administracji.”( Za https://mac.
gov.pl/aktualnosci/polska-na-drodze-do-otwartego-rzadu-michal-boni-na-
open-government-partnership-summit-w ) Obecnie inicjatywa skupia 65 
państw. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź: www.opengovpartnership.org)

otwarte, oparte o modułową budowę publiczne serwisy 
informacje mogą być wykorzystywane przez inne 
administracje i instytucje, a także przez obywateli 
i przedsiębiorstwa do stworzenia innowacyjnych, 
przyjaznych w użytkowaniu, spersonalizowanych 
narzędzi i usług.  
Wcielenie w życie założeń idei Otwartego Rządu, 
zgodnie z oczekiwaniami, powinno przełożyć się na 
powstawanie nowych, wszechobecnych narzędzi i 
spersonalizowanych usług, które będą łączyły w sobie 
informacje dostarczane przez sektor prywatny oraz 
publiczny. Takie podejście powinno dać też rezultaty w 
postaci poprawy procesów decyzyjnych oraz powinno 
zwiększyć zaufanie do instytucji publicznych. 
Otwarty Rząd wspiera rozwój technologii 
teleinformatycznych w sektorze publicznym, który 
będzie korzystał ze zdobyczy techniki, by zapewnić 
obywatelom dostęp do nowoczesnych, odkrywczych 
produktów i usług publicznych, wprowadzając zupełnie 
nową jakość w podejściu do obywateli.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź:

hMonitorowanie procesu podejmowania decyzji 
pomiędzy instytucjami: http://eur-lex.europa.eu/
collection/legislative-procedures.html?locale=pl 
Strategia Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/
index_pl.htm 
Europejska Agenda Cyfrowa:
Tekst dokumentu w języku polskim:  http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:024
5:FIN:PL:PDF 
Serwis internetowy w języku angielskim: http://
ec.europa.eu/digital-agenda/digital-agenda-europe 
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Znaczenie nowych mediów 
w procesie rządzenia

Internet zmienił nasze życie oraz całe procesy 
zarządzania, co niesie ze sobą daleko idące polityczne 
i społeczne implikacje. „Technologia umożliwia 
przedefiniowanie funkcji władzy, wzmacniając 
społeczeństwo obywatelskie. Obecne pokolenie ludzi 
młodych jest świadome możliwości internetu, wie jak 
tworzyć rzeczy wspólnie. Potrzebuje jedynie dobrze 
zaprojektowanych systemów, które mogą wykorzystać 
ten potencjał.ʺ(„Coding a better government”, TED2012,  
Jennifer Pahlka)
Wszyscy oni są częścią nowoczesnej rzeczywistości – 
tzw. Otwartej Kultury. 
Otwarta Kultura wynika z ludzkiej mentalności. Czerpie 
z filozofii Open Source (Otwartych Źródeł)               i 
wykorzystuje jej rozwiązania w tworzeniu kultury 
partycypacji.
Społeczność, która pracuje ramię w ramię z 
przedstawicielami władzy odkrywa inicjatywy związane 
z Otwartym Rządem i tworzy programy i polityki mające 
na celu zwiększenie otwartości. Mówiąc w skrócie jest 
to partnerstwo przedstawicieli wybranych w wyborach, 
urzędników, biznesu i samych obywateli.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź:

„Dla otwartych źródeł, otwartego rządu i społeczności 
otwartych danych”
Fundacja na rzecz miast Open Source:
www.theopensourcecity.com 

(portal w języku angielskim)

Materiał filmowy w języku angielskim: Aplikacje łączące 
obywateli z ich rządami:

Rekomendacje

Jak przyspieszyć procesy „otwierania” rządu: 

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź:

Narzędziownik ESD-toolkit:
Toolkit: http://esd-toolkit.eu/

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 polityk. 

3 Szkolić innowatorów

4 Eksperymentować

5 Stworzyć animatorów kultury

6 Wprowadzić publiczne finansowanie kapitału 
venture

7 Wspólnie tworzyć prawo

Otwarte dane

Wikary 
możliwości

Stworzyć narzędzia 

Eksperymentować

Wprowadzić publiczne 

finansowanie 

kapitału venture

Szkolić innowatorów
Stworzyć animatorów kultury

Wspólnie tworzyć prawo

VMateriał filmowy w języku angielskim: Programowane 
w chmurze: nowa strategia napędzająca europejski 
biznes i produktywność administracji:

http://esd-toolkit.eu/
http://www.theopensourcecity.com/
http://www.ted.com/talks/jennifer_pahlka_coding_a_better_government#t-12477
http://www.eubusiness.com/topics/research/cloud-computing
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Odniesienia:

GovLab Blog by Justin Longo, August 5, 2013, thegovlab.org; 

Open Government Partnership - Partnerstwo na rzecz Otwartego Rządu 
www.opengovpartnership.orgg 

Open Data Handbook Documentation, Release 1.0.0 by 
Open Knowledge Foundation, November 14, 2012;

Open Knowledge Foundation, okfn.org;

LAPSI 2.0 The European Thematic Network on Legal Aspects of Public Sector 
Information; 

The 8 Principles of Open Government Data by a working 
group convened by Carl Malamud on December 8, 2007 
in Sebastopol, California,  opengovdata.org

The European Union and the Open Government Partnership, an open 
statement signet at 1 July2014, opensocietyfoundations.org 

Monitorowanie procesu podejmowania decyzji pomiędzy instytucjami: http://eur-lex.europa.eu/collection/
legislative-procedures.html?locale=pl 
Strategia Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm 
Europejska Agenda Cyfrowa:
Tekst dokumentu w języku polskim:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:P
L:PDF 
Serwis internetowy w języku angielskim: http://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-agenda-europe
Coding a better government,  Luty 2012, TED2012, Jennifer Pahlka. www.ted.com/talks/jennifer_pahlka_coding_a_
better_government.html
8 zasad Otwartych Danych www.opengovdata.org
Fundacja na rzecz miast Open Source: www.theopensourcecity.com 
Materiały filmowe na YouTube, Vimeo, Prezi i innnych kanałach. Odtwórz nagrania, aby poznać ich źródła.

Coding a better government,  Luty 2012, TED2012, Jennifer Pahlka. www.
ted.com/talks/jennifer_pahlka_coding_a_better_government.html

http://thegovlab.org/
http://www.opengovpartnership.org/
https://okfn.org/
http://www.lapsi-project.eu/
http://opendatahandbook.org/
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://www.ted.com/talks/jennifer_pahlka_coding_a_better_government
https://public.resource.org/8_principles.html
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