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 Zmiana modelu działania 

 z modelu proceduralno-organizacyjnego 

 opisane wszystkie procedury 

 na model nowego zarządzania publicznego 

 współdziałanie z organizacjami, sektorami, obywatelami  

 definiowanie celów organizacji publicznych i ich realizacja  

 stosownie do przewidywanych potrzeb otoczenia 

 Cele osiągane są przez: 

 tworzenie mechanizmów i struktur zadaniowych 

 zarządzanie zmianą  

 wsparcie podmiotów prywatnych i organizacji społecznych 

 

 

Nowe zarządzanie publiczne 
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 Odpowiedź na kryzys demokracji przedstawicielskiej  

 Nie szwajcarski model referendalny, ale Nowa Agora 

 Dialog i aktywny współudział 

 Otwarte dane 
 Formaty maszynowe, API, usługi webowe 

 Nowa filozofia ochrony danych 
 systemy tworzone według zasady Privacy by design 

 administratorzy bezpieczeństwa informacji  

 nie ma zgody domniemanej na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

 

Koncepcja Otwartego Rządu 
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 W miastach będzie mieszkać 65-75% mieszkańców Polski (dziś 60%)… 

 Miasto inteligentne nie tylko automatyka i komputery…  

 …to habitat: 

 przyjazny dla mieszkańców, dobrze zaplanowany i efektywnie zarządzany 

 Monitoring i lokalizacja zjawisk społecznych i gospodarczych… 

 … od patologii (przestępczość, wandalizm)…  

 ...po turystykę i rekreację 

 Podejmowanie optymalnych decyzji: 

 inwestycje, interwencje publiczne 

Inteligentne i otwarte miasto 
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 Proste w użyciu platformy dla realizacji: 
 konsultacji społecznych, budżetów partycypacyjnych 

 Otwarte dane 
 Formaty maszynowe, API, usługi webowe 

 Proste narzędzia do analizy kosztów i korzyści 

 i ich wizualizacji 
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 Obywatele zyskują 

 prawdziwy udział w rządzeniu 

 usługi zaproponowane przez nich samych… 

 … a więc im potrzebne 

 Władze publiczne zyskują: 

 wiedzę i rozwiązania tworzone przez obywateli 

 przejrzystość polityczną 

 możliwość realizacji celów razem z obywatelami (lub bez ich oporu) 

 Wyzwanie: „trudni obywatele” 

 niska jakość wkładu, szum informacyjny 

 destrukcyjne zachowania („hejterzy”), manipulacja treściami, dezinformacja 

 
 

Korzyści i wyzwania 
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