
 

 

 

A… jak ambiwalentna rola technologii 

w partycypacji obywatelskiej 

 

Do czego zdolny jest tłum….. 
 

Kuba Wygnański 



Co możesz zrobić łatwiej dzięki ICT? - ICT 

jako przyjaciel działań obywatelskich 

• Mobilizować 

• Koordynować 

• Dokumentować 

• Wyjaśniać 

• Mapować 

• Uwspólniać wiedzę  

• Wyrażać swoją opinię, deliberować, głosować 

• Monitorować  „sprawy” i instytucje, „patrzeć władzy na ręce” 

• Uwolnić informację / ominąć zapory (cenzurę) 

• „Odpatentować” wiedzę 

• Lepiej komunikować się z władzą? 

 



Technologia jako „wróg” społeczeństwa 

obywatelskiego 

• Wirtualizacja życia (real virtuality) 

• „Odlokalizacja” 

• Brutalizacja komunikacji (anonimowość jako zachęta do 

nieodpowiedzialności, wandalizacja przestrzeni 

wspólnej) 

• Digital natives / wykluczenie cyfrowe (ignorowanie 

środowisk spoza sieci) 

• Fragmentaryzacja przestrzeni debaty publicznej  -  

Narrow-casting / DailyMe 

• Epizodyzacja i incydentalizacja zaangażowania / 

clickivism 





Ważne z punktu widzenia użycia ICT 

zwroty w modelu rządzenia 

• dyrektywność –>interaktywność  (Gov 2.0) 

• państwo regulujące –> państwo mobilizujące 

• demokracja agregacyjna –> demokracja deliberatywna 

• wandale –> obywatele 

• konsument –> producent 

• beneficjent -> konsument -> obywatel 

• centralizacja -> decentralizacja -> personalizacja 

• głosy –> poglądy (vote – voice) 

 

 



Typy relacji obywateli z administracją  

• Kontrola obywatelska nad instytucjami władzy  

• Kontrola władzy nad obywatelami 

• Kooperacja  

• Konflikt  

• Konsumpcja usług 

• Obywatelstwo (współdecydowanie)  

 



Raportowanie o przestrzeni publicznej 

http://www.fixmystreet.com/
http://www.thenewyorkworld.com/2011/10/19/publicspace/
http://www.naprawmyto.pl
http://mapa.gdansk.gda.pl/MP/Mapa.aspx


Wybory 

http://www.opensecrets.org/index.php
http://www.mamprawowiedziec.pl/polityk/2184_Jan_Bury%20s.%20Antoniego/biografia
http://www.mojapolis.pl/web/guest/factmine


Wybory 

• 10 Questions 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_

embedded&v=qdnXBgR6468 

 

• Mam Prawo Wiedzieć  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_

embedded&v=5aFjsQFlR_Q 

 

• Mam Prawo Wiedzieć   

http://www.youtube.com/watch?feature=player_

embedded&v=Jv_Yb3vUqDk  

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qdnXBgR6468
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qdnXBgR6468
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5aFjsQFlR_Q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5aFjsQFlR_Q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jv_Yb3vUqDk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jv_Yb3vUqDk


Proces legislacyjny 

http://www.sejmometr.pl/posiedzenia
http://mamprawowiedziec.pl/polityk/2149/glosowania


Konsultacje on-line  

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
http://mamzdanie.org.pl/
http://www.buckscc.gov.uk/bcc/schools/home_to_school_transport.page?


Wizualizacja i planowanie budżetu 

http://wheredoesmymoneygo.org/dashboard/
http://www.budgetsimulator.com/wycombe
http://wheredoesmymoneygo.org/cuts/interactive/
http://www.budgetsimulator.com/lincolnshire-pa/allocation


Crowdsourcing  - Wiki government  

http://peertopatent.org/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100824180635/http://yourfreedom.hmg.gov.uk/
http://maldives.co2.org/
http://www.whitehouse.gov/save-award


 

Recenzowanie usług publicznych 

http://www.fixmytransport.com/
http://www.citizenspace.com/stockport-haveyoursay
http://www.openpublicservices.cabinetoffice.gov.uk/
http://www.carehomemap.co.uk/Map.aspx?Type=OLD%20AGE&Location=cambridge


Czyj ruch? Skąd pojawić się może 

modernizacja wzajemnych relacji z 

użyciem ICT? 

• Czy administracja może być liderem zmian w obszarze 

użycia ICT i pod jakimi warunkami? 

• Ambiwalentna rola firm ICT 

• Czy trzeci sektor może być źródłem zmiany? 

• Jaki jest model tworzenia i upowszechniania zastosowań 

ICT w relacjach władza-obywatele? 

 

 


