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WstępWstęp

� Globalne trendy obserwowane w świecie to 
miedzy innymi
– przejście od demokracji przedstawicielskiej do 

demokracji uczestniczącej.
– zmiana klienta w konsumenta

� Obywatel ma prawo do dobrej administracji
� Realizacja praw moŜliwa jest dzięki 

zastosowaniu technik ICT 
� Prezentacja niniejsza jest próba pokazania, 

jak władze lokalne mogą (powinny) reagować 
na globalne trendy.



Infrastruktura demokracji Infrastruktura demokracji 
uczestniczącejuczestniczącej
� Prawo obywateli do informacji stanowiącej podstawę rzetelnej 

debaty 
� Przygotowanie administracji i mieszkańców do wprowadzania 

mechanizmów e-demokracji
– Internetowy Asystent Prezydenta IAP
– Internetowy Asystent Radnego

• Elektroniczne glosowania
• Tajne wybory droga elektroniczna
• Procedowanie budŜetu

� Usługi elektroniczne
� Wspieranie współdziałania mieszkańców
� Infrastruktura pasywna:

– Publiczne Punkty Dostępu do Internetu
– Internet bezprzewodowy



Jak powinna odbywa ć się debata Jak powinna odbywa ć się debata 
społeczna?społeczna?

� W demokratycznym 
społecze ństwie problemem 
zawsze jest komunikacja 
między władz ą (lokaln ą lub 
regionaln ą) a obywatelami.

� Problemy komunikacyjne na 
przykładzie polityki 
przestrzennej:
– prawo,
– język,
– przyzwyczajenia,
– specjalizacja i wiedza.

� Dzięki narz ędziom ICT 
moŜliwy jest powrót na 
ateńską Agor ę!



Technologia szans ą komunikacji Technologia szans ą komunikacji 
społecze ństwa obywatelskiegospołecze ństwa obywatelskiego

� Transmisje z debat 
publicznych: dost ęp on-
line , neutralna technologia

� Archiwum audio debat: 
pełny zapis dyskusji i 
wgląd do dokumentów

� Moderowane forum 
dyskusyjne

� Moderowany chat
� Inny styl prezentacji i 

dyskusji o bud Ŝecie 
samorz ądu

� Takie podej ście ułatwia 
przygotowanie polityk i ich 
wdro Ŝenie dzi ęki 
społecznej akceptacji!



Odbiór społeczny wdro Ŝonych Odbiór społeczny wdro Ŝonych 
procedurprocedur

Prace samorz ądu 
miejskiego „bez filtra”:
– kaŜdy mieszkaniec 

moŜe zobaczy ć i 
usłysze ć jak zachowuj ą 
się i pracuj ą 
samorz ądowcy



Udostępnianie danych Udostępnianie danych 
administracyjnychadministracyjnych

� Wirtualny przewodnik przewodnik
� Wyszukiwarka cmentarna X
� System Informacji Przestrzennej SIP
� Obwodowe komisje wyborcze i spis 

wyborców



Przykłady elektronicznych usług Przykłady elektronicznych usług 
administracyjnych: dokumenty stanu administracyjnych: dokumenty stanu 
cywilnegocywilnego

Mieszkaniec składa wniosek o wydanie
potrzebnego dokumentu i płaci 
via Internet za jego wydanie

Płatność jest przetwarzana
(usługa outsourcowana)

Wniosek jest przetwarzany
W Urzędzie Miasta

Dokument zostaje 
Przygotowany i dostarczony
przez miejskiego gońca



Przykłady elektronicznych usług Przykłady elektronicznych usług 
administracyjnych: efektyadministracyjnych: efekty

� Odpisy aktów stanu cywilnego – blisko 5,5 
tysi ąca

� Ewidencja działalno ści gospodarczej –
ponad 43 tysi ące

� Spis wyborców – 1500 osób
� Umawianie na termin – ponad 60 tysi ęcy
� Zawiadamianie o nadej ściu dokumentów 

przy pomocy sms – ca 8,5 tysi ąca



Wspieranie współdziałania Wspieranie współdziałania 
mieszkańców mieszkańców II
� Internetowa Giełda UŜywanych Podręczników
� Internetowa giełda małego biznesu MSP 

„Kontakt”,
� Portal aglomeracyjny
� Portal oświatowy
� Portale samorządów pomocniczych rp
� Cmentarze parafialne
� Superniania (w przygotowaniu)



Publiczne Punkty Dostępu do Publiczne Punkty Dostępu do 
Internetu Internetu PIAPPIAP

� Popularyzacja Internetu zwłaszcza wśród osób z 
róŜnych względów pozbawionych moŜliwości korzystania 
z komputera i usług dostępnych przez Internet

� Ułatwienie dostępu do usług informacyjnych i 
administracyjnych świadczonych przez Internet przez 
administrację miejską i związane z nią instytucje

� Popularyzacja niekomercyjnego oprogramowania 
umoŜliwiającego korzystanie z komputerów i Internetu 
osobom, których nie stać na rozwiązania komercyjne

� Uzupełnienie oferty instytucji miejskich, organizacji 
społecznych itp.

Siedemdziesi ąt komputerów w 
35 lokalizacjach!



Publiczne Punkty Dostępu do Publiczne Punkty Dostępu do 
InternetuInternetu



PodsumowaniePodsumowanie
1. WdroŜenie usług elektronicznych wymaga ponownej analizy 

procesów i ich zmiany

2. Dzięki wdroŜonym procedurom poprawiliśmy  jakości obsługi 
administracyjnej mieszkańców i podmiotów prawnych

3. Bariery w zwiększaniu sfery demokracji uczestniczącej

4. W niniejszej prezentacji pominięto projekty kartowe: „Dobra Karta” i 
Karta PEKA oraz projekty związane z bezprzewodowym dostępem 
do Internetu Trudno w ciągu trzydziestu minut podsumować lata 
współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo 
Sieciowym!

5. Sprawna i transparentna administracja jest 
niezbywalnym prawem obywatelskim! Prawo to 
trzeba aktywnie egzekwowa ć!



Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!
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