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Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce kolejny, trzynasty już numer naszego czasopisma,
poświęcony nowoczesnej administracji publicznej – rządowej i samorządowej – takiej, która stając wobec wyzwań współczesności, sięga po najnowsze
rozwiązania technologiczne i poszukuje innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-prawnych, aby sprostać oczekiwaniom obywateli, a przy tym oceny i oczekiwania społeczne bada i ma za istotną wskazówkę co do kierunków zmian.
Autorzy, których teksty pomieszczono w niniejszym zbiorze, na tematykę wyżej zakreśloną spoglądają z czterech perspektyw, które znajdują odzwierciedlenie
w układzie treści. Pierwszy zatem dział odnosi się do koncepcji inteligentnych
miast (smart city), w której ogniskuje się wiele kluczowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnych organizmów miejskich, zwłaszcza
w takich aspektach jak zarządzanie aglomeracją, transport, usługi komunalne
czy środowisko i jakość życia mieszkańców. Dział drugi skrojony jest nieco szerzej – interdyscyplinarnie i holistycznie ujmując kwestie zastosowania technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych do usprawnienia administracji rządowej
i zwiększenia dostępu do usług publicznych, które to kwestie kryją się pod pojemnym i spopularyzowanym w ostatnich latach terminem angielskojęzycznym
e-government. Część trzecia zbioru skupia się na problematyce zarządzania
finansami w sektorze publicznym, w tym więc także i w jednostkach samorządu
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terytorialnego – która to problematyka spaja w sobie wyzwania nowoczesności
z dylematami bezpieczeństwa. Część ostatnia numeru bierze zaś pod lupę sferę
administracji publicznej w jej kontekście społecznym i politycznym, ze szczególną
uwagą przypatrując się realizacji idei samorządności oraz sposobom artykułowania opinii i potrzeb rządzonego społeczeństwa.
Liczymy, że Czytelnik jak zwykle znajdzie na niniejszych łamach wiele
frapującej i pożytecznej lektury, a doceniając bogactwo oferowanych treści, tym
chętniej sięgnie po kolejne numery naszego czasopisma.
Jarosław Szostak, Łukasz Makowski
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Smart city,
czyli miasto jako ekosystem innowacji

Streszczenie. W artykule skoncentroano się na zagadnieniach związanych ze smart city, czyli
miastach stanowiących swoisty ekosystem innowacji. W niniejszej publikacji wskazano główne
katalizatory powstawania inteligentnych miast, znaczenie klastrów, żywych laboratoriów oraz
miejskich hubów w procesie kształtowania się ekosystemów smart cities. W artykule poruszono
konieczność interdyscyplinarnego i holistycznego spojrzenia na kwestię związaną z zarządzaniem
smart cities jako źródłami innowacji. W związku z tym, że nie istnieje jeden idealny model lub
mechanizm wiodący ku smart, miasta powinny znaleźć swoją własną metodę lub wzorować się
na już stosowanych rozwiązaniach, które zostały zaprezentowane w niniejszym artykule.
Słowa kluczowe: smart cities, inteligentne miasta, living labs, poczwórna helisa, ekosystem
innowacji

1. Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zagadnienia smart city jako miasta
stanowiącego ekosystem innowacji. Współczesne miasta muszą sprostać wielu
technologicznym i komunikacyjnym wyzwaniom, dlatego wymagają zarządzania
uwzględniającego złożoność interakcji zachodzących w systemie tworzonym
przez miasto. Według aktualnych prognoz już wkrótce 90% populacji będzie
zamieszkiwać w miastach [City Science Initiative... 2013], co oznacza na przykład, że do 2050 r. mieszkańcy miast będą używać ok. 2,5 mld pojazdów.
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Przełoży się to na wzrost popytu na paliwo, ale także spowoduje nieodwracalne
szkody w środowisku naturalnym [Chin 2013]. Jednocześnie nieustająca presja
konkurencyjności i innowacji sprzyja przekonaniu, że to właśnie miastom należy
oddać pierwszeństwo w działaniu w takich obszarach, jak technologie i wiedza.
Uważa się, że lepiej poradzą sobie one z globalnym rozwiązywaniem problemów
gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

2. Miasta dziś i jutro
Aż do XVIII w. mieszkańcy miast stanowili ok. 10% ludności danego państwa
[Hansen 2011: 18]. Obecnie proporcje się odwróciły. Według badań przeprowadzonych przez McKinsey Global Institute z 2011 r. 600 aglomeracji wytwarza
ok. 60% światowego PKB (zob. tab. 1). W ciągu najbliższych 15 lat główne
ośrodki rozwoju przesuną się na południe i wschód globu. Już dziś 220 największych miast regionów rozwijających się wytwarza kolejne 10% światowego
PKB. Do 2025 r. jedna trzecia miast rynków rozwiniętych znajdzie się poza listą
TOP-600, a w ich miejsce pojawi 136 nowych miast z krajów rozwijających się,
w większości z Chin. Aktualnie 23 megamiasta o 10-milionowej lub większej
populacji generują ok. 10% udziału w światowym PKB; do 2025 r. udział ten
osiągnie prawdopodobnie 14%. Natomiast miasta średniej wielkości o populacji
pomiędzy 150 tys. a 10 mln wytworzą w tym samym czasie ponad połowę światowego PKB. Wówczas miasta z TOP-600 będzie zamieszkiwać o ok. 310 mln
więcej osób w wieku produkcyjnym niż obecnie. Dziś żyje w nich 1,5 mld osób,
co stanowi 22% światowej populacji.
Z badań McKinsey Global Institute wynika również, że starzenie się społeczności miejskiej nie jest zjawiskiem dotykającym tylko kraje rozwinięte. Na przykład
w 216 największych miastach Chin do 2025 r. przybędzie 80 mln starszych osób.
Ekonomiczna rola dużych miast jest bardzo zróżnicowana między regionami. Szybki wzrost gospodarczy Chin wynika z ciągłego rozwoju wielkich miast i pojawiania
się nowych. Urbanizacja w Indiach znajduje się na stosunkowo wczesnym etapie,
natomiast w Ameryce Łacińskiej największe miasta ustępują szybko rozwijającym
się miastom średniej wielkości [Dobbs i in. 2011]. Wiedeńskie PKB w 2010 r.
znajdowało się na poziomie stambulskiego, które wg szacunków do 2025 r. będzie
porównywalne z PKB całej Austrii. Z kolei PKB Auckland w Nowej Zelandii
PKB w 2010 r. zbliżyło się do PKB New Delhi, które do 2025 r. z kolei zwiększy swój dochód na mieszkańca do poziomu krajowego Nowej Zelandii. Rozwój
miast na rynkach wschodzących to jedna z najbardziej znaczących transformacji
gospodarczych w historii [McKinsey Global Institute 2013]. Z kolei według danych
z 2012 r. miasta wygenerowały już ok. 65% światowego PKB [Dobbs i in. 2012].

[15]

Nowy Jork
Tokio
Szanghaj
Londyn
Pekin
Los Angeles
Paryż
Chicago
Ren-Ruhra
Shenzhen
Tiencin
Dallas
Waszyngton
Houston
São Paulo
Moskwa
Chongqing
Randstad
Kanton
Meksyk
Osaka
Filadelfia
Boston
San Francisco
Hong Kong

PKB

Oslo
Ad-Dauha
Bergen
Makau
Trondheim
Bridgeport
Hwasŏng
Asan
San Jose
Yŏsu
Calgary
Al-Ajn
Edynburg
Charlotte
San Francisco
Durham
Ulsan
Waszyngton
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Belfast
Nowy Jork
Grande Vitória
Canberra
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Zurych

PKB
per capita
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Chongqing
Shenzhen
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Hangzhou
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Wuhan
Londyn
Los Angeles
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Moskwa
Singapur
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Tokio
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Dongguan
Bombaj
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Wzrost PKB
Tokio
Bombaj
Szanghaj
Pekin
Delhi
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Dhaka
São Paulo
Meksyk
Nowy Jork
Chongqing
Karaczi
Kinszasa
Londyn
Lagos
Kair
Manila
Shenzhen
Los Angeles
Buenos Aires
Rio de Janeiro
Tiencin
Paryż
Dżakarta
Stambuł

Liczba ludności
Kinszasa
Karaczi
Dhaka
Bombaj
Kalkuta
Lagos
Delhi
Meksyk
Nowy Jork
Manila
Tokio
Kair
Lahaur
São Paulo
Kabul
Buenos Aires
Luanda
Londyn
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Kolombo
Bagdad
Szanghaj
Paryż
Dżakarta
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Dzieci
(do 15. roku życia)

Liczba
gospodarstw
domowych
Tokio
Szanghaj
Pekin
São Paulo
Chongqing
Nowy Jork
Londyn
Bombaj
Delhi
Meksyk
Ren-Ruhra
Paryż
Kalkuta
Lagos
Osaka
Dhaka
Tiencin
Shenzhen
Moskwa
Chengdu
Kair
Rio de Janeiro
Wuhan
Los Angeles
Buenos Aires

Źródło: Dobbs i in. 2011.

Pogrubionym tekstem zapisano nazwy miast z krajów rozwijających się, tekstem bez pogrubienia – z krajów rozwiniętych.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Miejsce

Tabela 1. 25 najszybciej rozwijających się miast do 2025 r. wg rankingu Cityscope
Gospodarstwa
z rocznym dochodem
pow. 20 tys. dolarów
Tokio
Nowy Jork
Londyn
Szanghaj
Pekin
Paryż
Ren-Ruhra
Osaka
Moskwa
Meksyk
Angeles
São Paulo
Seul
Chicago
Mediolan
Bombaj
Kair
Hong Kong
Tajpej
Randstad
Shenzhen
Stambuł
Delhi
Buenos Aires
Madryt
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3. Zagadnienia wstępne
Tytułem wprowadzenia do szczegółowych rozważań jest konieczność wyeksplikowania terminu smart city oraz prezentacja dróg wiodących do idei smart.
Nie istnieje bowiem jedno rozwiązanie, receptura, według której miasto ma
szansę stać się inteligentnym, ale nie jest to możliwe bez zaangażowania się
w ten proces interesariuszy jego rozwoju (podmiotów publicznych, instytucji,
mieszkańców itp.).

3.1. Pojęcie smart cities
Termin smart cities odnosi się nie tylko do urbanistyki i rozwoju, ale także wielu
innych dziedzin, takich jak nauki społeczne, energetyka, ochrona środowiska,
transport, zarządzanie innowacjami i wiedzą czy e-administracją. Jest to pojęcie
interdyscyplinarne [Komninos 2014: 4]. Z tego powodu nie ma jednej uniwersalnej definicji smart city (zob. tab. 2) [Dameri, Rosenthal-Sabroux 2014: 18].
Tabela 2. Niektóre z najczęściej cytowanych definicji smart city
Miasto jest inteligentne wtedy, gdy inwestuje w ludzki i społeczny kapitał oraz
w tradycyjną (transport) i nowoczesną (ICT) infrastrukturę komunikacyjną na
rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości życia, wraz
z mądrym zarządzaniem zasobami naturalnymi poprzez zarządzanie uczestniczące.
Smart city jest definiowane przez IBM jako wykorzystujące ICT dla zrozumienia, analizowania i integracji kluczowych informacji w podstawowym systemie
rozwoju miasta.
Smart city to produkt powstały w wyniku połączenia digital city z Internetem
rzeczy.
Koncepcja smart city stanowi połączenie mieszkańców, przedmiotów, narzędzi
itp. za pomocą wszechobecnych technologii (ubiquitous technologies) w celu
poprawy warunków życia w środowisku miejskim XXI w.
Smart city to określony obszar geograficzny, w którym wysokie technologie
ICT, logistyka, energia itd. są włączane do współpracy w celu wytworzenia
korzyści dla mieszkańców. Współpraca uwzględnia tu jakość życia, włączenie
i partycypację, środowisko oraz inteligentny rozwój. Smart city jest zarządzane
przez podmioty ustalające zasady oraz politykę zarządzania i rozwoju miasta.

Caragliu
2009

IBM 2010

Su 2011
Northstream
2010
Dameri 2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dameri, Rosenthal-Sabroux 2014: 29-30.

Smart city to także ekosystem innowacji służący wspólnemu rozwiązywaniu
problemów przy udziale zdigitalizowanej przestrzeni oraz inteligentnego środowiska [Komninos 2014: 4]. Takie ujęcie odbiega od innych definicji smart cities,
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w których technologie są tylko narzędziem. Tutaj to kreatywność i innowacje
przesądzają o statusie miasta jako smart [Wdowiarz-Bilska 2012].
Procesy prowadzące do otwartych systemów innowacji rozpoczęły się wraz
z tworzeniem systemów lokalizujących innowacje, takich jak klastry, regiony
przemysłowe czy innowacyjne aglomeracje. Przestrzenna bliskość pozwoliła
w nich na współpracę między firmami, a także ułatwiła transfer wiedzy, wzrost
zaufania i podział ryzyka. Dywersyfikacja i sieciowanie opierały się na tworzeniu
większego regionalnego systemu innowacji i na uczeniu się regionów. Instytucjonalna orientacja wzmacniała innowacje za pomocą projektów, infrastruktury,
aliansów potrójnej helisy, mechanizmów finansowania innowacji i odpowiedniej
polityki innowacji. Na kolejnym etapie lokalny i regionalny system innowacji
doprowadził do kontaktu ze zdigitalizowanym światem w postaci World Wide
Web powodując, że miasta i regiony zaczęły stawać się obszarami inteligentnymi.
To spotkanie innowacji i zdigitalizowanego systemu tworzy środowiska uczące
się oraz kolejne innowacje poprzez rzeczywistą i wirtualną przestrzeń wzmocnioną przez platformy Web 2.0., a także innowacje zorientowane na użytkownika
[Komninos 2014: 3].
Ważne są także badania struktury inteligentnych miast i ich ekspansji przes
trzennej, rozpoczynając od pojedynczych klastrów po systemy multiklastrowych
powiązań kooperacyjnych i sieci współpracy w wymiarze globalnym. Ta ekspansja od lokalnego do globalnego systemu innowacji była możliwa dzięki trzywarstwowej strukturze wyrosłej z fizycznej, instytucjonalnej i cyfrowej przestrzeni
oraz wiedzy i sieci innowacji na poziomie lokalnym. Z kolei takie elementy,
jak globalne sieci innowacji i lokalne innowacje zorientowane na użytkownika,
urzeczywistniają się w zdigitalizowanej przestrzeni miasta. Przykładem glokalnego ekosystemu innowacji są miasta wyróżnione przez Intelligent Community
Forum czy European Network of Living Labs (ENoLL). Sednem funkcjonowania
inteligentnych miast jest wzmocnienie współpracy pomiędzy ekosystemem innowacji a zaangażowaniem innowatorów, przedsiębiorstw, instytucji i obywateli.
W środowisku smart cities, klastrach, organizacjach non-profit i w administracji
publicznej można znaleźć zasoby, które pozwolą na zorganizowanie własnego
ekosystemu, poznanie know-how i zaangażowanie partnerów, aby wytwarzać
innowacyjne produkty i usługi [Komninos 2014: 2]. Inteligentne miasto nie
może być postrzegane tylko przez pryzmat wykorzystania technologii ICT, która
poprzez zdolność pozyskiwania i przetwarzania informacji jest zdolna wpłynąć
na innowacyjność ekosystemu, jaki tworzy smart city.
Istnieje wiele koncepcji organizacji przestrzeni miasta. Można tu wymienić
cyber cities, digital cities, intelligent cities aż po smart cities. Różnica między intelligent a smart wynika stąd, że pierwszy termin wywodzący się od
łac. intellegere najczęściej jest używany na określenie zdolności niektórych
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ś rodowisk i wspólnot do gromadzenia oraz przetwarzania informacji, pielęgnowania wiedzy, innowacji czy rozwiązywania problemów. Smart cities jest terminem
częściej używanym w Europie. Pojawił się on w 1992 r. na określenie miejskiego
rozwoju zmierzającego w kierunku technologii, innowacji i globalizacji w publikacji The Technopolis Phenomenon: Smart Cities, Fast Systems, Global Networks
autorstwa Davida V. Gibsona, George’a Kozmetsky’ego i Raymonda W. Smilora.
Określenie smart cities używane jest także w odniesieniu do unikania bezładnej
i chaotycznej zabudowy miejskiej na rzecz zwartych obiektów budowlanych przestrzeni miejskiej, ekonomicznych, o niskim zużyciu energii i wielofunkcyjnym
charakterze. Smart cities dotyczą również działań związanych z zaangażowaniem
w proces realizacji inwestycji miejskich kapitału ludzkiego i społecznego wraz
z infrastrukturą komunikacyjną w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju
i wysokiej jakości życia. Nowe technologie wykorzystujące sieć internetową,
urządzenia mobilne, tzw. Internet rzeczy, to cechy dystynktywne smart cities,
które pozwalają odróżnić je od intelligent cities [Komninos 2014: 20-23].
Na podstawie benchmarkingu europejskich miast średniej wielkości zespół
prof. Rudolfa Giffingera z Vienna University of Technology opracował model
smart city. Do badania wybrano średnie miasta, które muszą sprostać konkurencji
z większymi metropoliami i jednocześnie nie są zbyt dobrze rozpoznawalne
w skali europejskiej, ale często mają kluczowe znaczenie w skali krajowej
i regionalnej. W badaniu wzięły udział miasta liczące od 100 tys. do 500 tys.
mieszkańców, na obszrze których znajduje się minimum jedna uczelnia wyższa,
a tereny podmiejskie zamieszkuje ludność w liczbie poniżej 1,5 mln. Wyniki
benchmarkinu wskazują, że średniej wielkości miasto jest uważane za smart
city, jeśli wykazuje sześć cech:
1) smart economy (konkurencyjność) – innowacyjny duch przedsiębiorczości,
elastyczność rynku pracy,
2) smart living (jakość życia) – ośrodki kultury, atrakcyjność turystyczna,
możliwości edukacyjne, zadowalające warunku mieszkaniowe i bezpieczeństwo,
3) smart environment (zasoby naturalne) – ochrona środowiska, zrównoważone zarządzanie zasobami,
4) smart mobility (transport i ICT) – dostępność infrastruktury ICT, zrównoważone, innowacyjne i bezpieczne systemy transportowe,
5) smart governance (inteligentna adminsitracja publiczna i partycypacja) –
udział w podejmowaniu decyzji, świadczenie usług publicznych i społecznych,
transparentność zarządzania,
6) smart people (kapitał ludzki i społeczny) – kształcenie przez całe życie,
udział w życiu publicznym, kreatywność, kosmopolityzm1.
1

European Smart Cities, www.smart-cities.eu [dostęp: 9.03.2015].
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3.2. Modele i poziomy wprowadzenia koncepcji smart city
Inteligentna administracja to polityczne i aktywne uczestnictwo mieszkańców,
do których kierowane są usługi przy wykorzystaniu rozwiązań informatycznych
w administracji samorządowej, a tej towarzyszy wykorzystanie nowych kanałów komunikacji. Usługi e-administracji nie tylko zwiększają udział obywateli
w procesie podejmowania decyzji, ale także przyczyniają się do stworzenia
nowego rodzaju relacji z przedstawicielami władzy samorządowej (e-demokracja,
e-obywatel). Około 62% miast wprowadziło e-usługi dedykowane swoim mieszkańcom.
Można znaleźć różne drogi prowadzące do statusu smart. Na przykład Hel
sinki to smart city stawiające na rozwój miejskich e-usług wpływających na jakość
życia [Włodarczyk 2014]. Forum Virium Helsinki to jednostka organizacyjna
miasta, która odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu strategii pozwalającej być
Helsinkom inteligentnym i otwartym miastem. Dla stolicy Finlandii ważne jest
też wzmocnienie zaangażowania społeczności miasta w podejmowane inicjatywy. Helsinki Region InfoShare (HRI) realizuje misję udostępnienia danych
publicznych, a Open Ahjo API zapewnia transparentność procesów decyzyjnych
miasta poprzez udostępnienie wszelkich dokumentów. Wzmacnianie innowacyjności miasta odbywa się poprzez udzielenie wsparcia twórcom aplikacji i innym
uczestnikom branży ICT aktywnej w mieście. Dlatego Forum Virium Helsinki
oferuje np. API dla programistów, a także organizuje wydarzenia Helsinki Loves Developers, Apps4Finland czy Open Helsinki – Hack at Home Program.
Natomiast Wiedeń, realizując długoterminową strategię dotyczącą efektywności
energetycznej, uchodzi za miasto o najwyższej jakości życia na świecie. Wiedeń
wdraża swoją strategię na podstawie holistycznego podejścia do zarządzania
miejskimi systemami energetycznymi, wysoko wydajne technologie, inteligentne
sieci i dostawy energii cieplnej czy pasywne budownictwo2.
Można też wyróżnić główne katalizatory powstawania smart city:
1) zmiany demograficzne – wysoki wzrost ludności zamieszkującej obszary
miejskie,
2) zmiany polityczne – miasta stają się centralnym podmiotem zmian społecznych, gospodarczych i politycznych,
3) wielkie wyzwania społeczne – klimat, mobilność, wyzwania ekologiczne,
starzenie się społeczeństwa, wyzwania gospodarcze itp.,
4) techno-optymizm – Internet, e-administracja, Web 2.0, Internet rzeczy,
open data itp.,
Marketplace of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities,
http://eu-smartcities.eu/place/helsinki [dostęp: 21.01.2015].
2
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5) nacisk na innowacje – otwarte innowacje, wzrost konkurencji, spirala
innowacji itp.,
6) wsparcie polityczne – znaczenie finansowania i wsparcia rządowego,
7) marketing miasta – smart jako atrakcyjny atrybut marki miasta [Dameri,
Rosenthal-Sabroux 2014: 153].
Wyróżniamy wiele modeli smart cities w zależności od kryteriów, jakie zos
taną przyjęte. Można wskazać dwa modele wiodące do wprowadzenia koncepcji
inteligentnego miasta:
1) odgórny (top-down model) – wdrażany na podstawia planowania odgórnego, administracji publicznej,
2) oddolny (bottom-up model) – mieszkańcy miasta stają się agentami zmian
w tworzeniu smart cities [Rodríguez-Bolívar (red.) 2015].
Przykładami miast powstałych w planowaniu odgórnym są Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Songdo w Korei Południowej. Podejście
oddolne kwestionuje konwencjonalny model odgórny, który opiera się m.in. na:
1) wykorzystaniu danych dostarczanych przez aplikacje mobilne i mieszkańców (ludzie sensory), zamiast polegać tylko na systemach formalnych osadzonych
w infrastrukturze miasta,
2) dostarczaniu usług typu obywatel – obywatel,
3) umożliwieniu wykorzystania danych gromadzonych przez administrację
publiczną w celu realizacji wizji inteligentnego miasta przez mieszkańców
i przedsiębiorców [Rodríguez-Bolívar 2015].
Z kolei Andrea Caragliu wskazuje na ewolucyjny charakter poziomów inteligentnego miasta:
Poziom 0 – miasto – inteligentne miasto startuje z poziomu „miasta”, a nie
„smart”, smart city powinno posiadać kontekst miejski. Tę warstwę charakteryzują
tradycyjne elementy właściwe każdemu miastu.
Poziom 1 – zielone miasto – cechuje je realizacja polityki zrównoważonego
rozwoju oraz tzw. zielone budownictwo.
Poziom 2 – wzajemne relacje – ekologia, energooszczędność oraz zmniej
szanie zagrożeń dla środowiska są integralną częścią inteligentnego miasta
i rozprzestrzeniają się na całe miasto, również na jego gospodarkę – tzw. zielona
gospodarka.
Poziom 3 – instrumentarium – miasta wymagają reakcji w czasie rzeczywistym na zdarzenia związane z jego funkcjonowaniem: sygnalizacja świetlna,
inteligentne liczniki itd.
Poziom 4 – otwarta integracja – aplikacje powinny być w stanie komunikować
się i dzielić się danymi, treściami i usługami oraz zapewnienić otwarty dostęp
do informacji rozproszonych na różnych platformach technologicznych.
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Poziom 5 – aplikacje – inteligentne miasta odzwierciedlają rzeczywisty
czas pracy miasta jako systemu współpracującego z innymi systemami. Miasto
stanowi rdzeń systemu komunikacyjnego, jest ono oprzyrządowane technologicznie i połączone z elementami składowymi, co zapewnia nowy, wyższy poziom
inteligentnego, szybkiego działania.
Poziom 6 – innowacje – inteligentne miasta tworzą odpowiednie środowisko
dla innowacji oraz nowych możliwości biznesowych. W związku z tym pojawia
się konieczność zwiększenia jakości i efektywności infrastruktury oraz świadczonych usług publicznych. Ponadto smart city powinno być atrakcyjnym miejscem
dla prowadzenia działalności gospodarczej [Albino i in. 2015].
Niemniej koordynacja i integracja działań zmierzających do wdrożenia idei
smart city obejmuje identyfikację i uzgodnienie projektów wysuniętych przez
interesariuszy wszystkich sektorów, a także wykorzystanie instrumentów administracyjnych i prawnych w celu wypracowania spójnych działań planistycznych.
W związku z tym trzeba też wspomnieć o mechanizmach dotyczących zarządzania
i nawiązania partnerstwa, które prowadzą do transformacji miasta w smart city.
Są nimi:
1) partnerstwo na rzecz smart city – ma złożony charakter i obejmuje szeroki
wachlarz partnerów i uczestników pełniących różnorodne role, są to: uczelnie
wyższe i centra badawczo-naukowe, agencje rządowe, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, m.in. z sektora IT, budowlanego, energetycznego itp.,
2) think-thank – jego działania wiążą się głównie ze wsparciem wdrożenia
odpowiednich programów na rzecz koncepcji smart city,
3) administracja publiczna – jej działania obejmują koordynację, integrację
usług, uczestnictwo i współtworzenie, stanowienie odpowiednich regulacji prawnych i polityk [Rodríguez-Bolívar (red.) 2015].
Oprócz transformacji w smart cities miasta podejmują także ideę założenia
nowego miasta spełniającego funkcję smart. Jest to tzw. instant city, okreś
lane w ten sposób ze względu na szybkie tempo budowy. Przykładem są tu
Songdo City w Korei Południowej i Masdar City w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich [Wdowiarz-Bilska 2012]. Zaprojektować miasto to śmiałe marzenie
niejednego architekta. Zrealizował je Norman Foster, główny projektant Masdar
City, powstającego na pustyni w odległości 17 km od Abu Dhabi. Łączy ono
bliskowschodnią ornamentykę z najnowszymi technologiami energooszczędnymi.
Dzięki wsparciu Massachusetts Institute of Technology i poprzez wykorzystanie
energii pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych jest ono zeroenergetyczne,
czyli samowystarczalne energetycznie. Jest ono swoistym żywym laboratorium
zielonych technologii, technopolis, którego jądro stanowi Masdar Institute of
Science and Technology, ośrodek naukowy prowadzący badania w dziedzinach
związanych z energią i zrównoważonym rozwojem. Zadaniem Instytutu jest także
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inspirować miasto w kierunku innowacji i przedsiębiorczości. Masdar stanie się
domem dla ok. 40 tys. mieszkańców i miejscem pracy dla dodatkowych 50 tys.
osób3. Ukończenie budowy, która trwa od 2006 r., jest planowane na lata 2020-2025 [Starting from... 2013]. Z kolei Songdo City to nowo powstałe miasto
niedaleko Incheon w Korei Południowej [Henry 2011], ulokowane na sztucznie
usypanej wyspie o powierzchni 1500 hektarów. Projekt architektury miasta
powierzono firmie Kohn Pedersen Fox. Songdo to aerotropolis, czyli miasto,
którego infrastruktura jest zaprojektowana wokół lotniska. Incheon International
Airport to brama komunikacyjna destynacji azjatyckich. W 2009 r. oddano do
użytkowania pierwszy etap inwestycji4 stanowiący 60% zrealizowanego przedsięwzięcia. W Songdo zamieszka ok. 70 tys. osób [Arbes, Bethea 2014].

4. Ekosystem smart cities
Miasta, takie jak Amsterdam, Manchester, Sztokholm czy Helsinki, wykorzystują
planowanie oddolne poprzez stopniowe wdrażanie kolejnych inicjatyw w zakresie rewitalizacji. Natomiast w Neapolis na Cyprze czy w miastach Arabii
Saudyjskiej w sposób odgórny tworzono inteligentną infrastrukturę poprzez
wdrożenie miejskich systemów operacyjnych i wspólnych platform centralnych.
Można wyróżnić pięć podstawowych aspektów funkcjonowania smart cities – ze
względu na strukturę, inteligencję przestrzenną, funkcję, strategiczne planowanie
i zarządzanie – oraz trzy modele przestrzenne tworzące środowisko innowacji
bazujące na przestrzennej bliskości i rozprzestrzenianiu się wiedzy (klastry),
instytucjach edukacyjnych (innowacyjne regiony) oraz innowacyjnych ekosystemach (inteligentne miasta) [Komninos 2014: 6-14].
Inteligentne miasta są zbudowane jako wielopłaszczyznowe systemy terytorialne innowacji, które dostarczają i łączą aktywność naukową, innowacyjne podmioty
i zdigitalizowaną przestrzeń. Warstwy te odzwierciedlają elementy, które można
znaleźć w definicjach smart cities, jak i w podstawowych wymiarach inteligencji
(ludzkim, zbiorowym, sztucznym) obecnych w miastach. Pierwsza warstwa to
miasto, które zawiera takie jego zasoby, jak mieszkańcy, wiedza, infrastruktura,
produkcja i usługi. Przestrzenna bliskość, integracja przedsiębiorstw, zakładów
produkcyjnych i dostawców usług w spójnym systemie miejskim jest niezwykle
ważna. Kluczowymi czynnikami w tej warstwie jest przestrzenna koncentracja
ludzkiej inteligencji i kapitał intelektualny mieszkańców miasta. Druga warstwa to
3
4

Masdar City, www.masdar.ae [dostęp: 21.01.2015].
Songdo City, www.songdo.com [dostęp: 21.01.2015].
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system innowacji, który zawiera pewne instytucjonalne uwarunkowania związane
z tworzeniem współpracy opartej na wiedzy w dziedzinie technologii i innowacji.
Najważniejsze są tu instytucje wspierające obszar badawczo-rozwojowy (B+R),
zbiorowa inteligencja, finansowanie innowacji, transfer technologii oraz know-how
na rzecz innowacji. Są to jednocześnie filary, które wspierają systemy wiedzy
i innowacji w ramach klastrów. Fundamentalne znaczenie na tym poziomie ma
stopień kooperacji, zaufania i wiedzy wewnątrz danej społeczności. Nie można
przy tym zapominać, że to innowacje są główną siłą napędową rozwoju miast
i regionów. Jest to model adaptowany do lokalnych warunków. Wskazuje, że
w łączeniu innowacji i rozwoju regionalnego pojawia się pojęcie systemu innowacji
oznaczające związek kooperacyjny między ośrodkami B+R, podmiotami z branży
ICT oraz instytucjami finansowymi, które wspólnie stanowią siłę sprawczą innowacji i rozwoju. Jednak najnowsze tendencje wskazują na głęboką transformację
systemów innowacji w kierunku bardziej otwartych i globalnych profili. Do tej
zmiany przyczyniło się kilka czynników, m.in. nowa mobilność geograficzna
ośrodków B+R, offshoring, budowa łańcucha dostaw kształtowana przez sieci
międzynarodowych firm, wzrost globalnych klastrów doskonałości, innowacyjność
produktów oraz Web 2.0. W rezultacie zmiany te tworzą glokalną przestrzeń
innowacji ukształtowaną przez współpracę na poziomie lokalnym z potrzebami
użytkowników związanych z globalną siecią procesów innowacji. Trzecia warstwa to inteligentne środowisko, na które składają się sieci szerokopasmowe oraz
zaawansowane usługi sieciowe, które wzmacniają i poprawiają współpracę oraz
funkcjonowanie miast. Narzędzia tworzące inteligentne środowisko składają się
na ekosystem innowacji miast, który cechuje otwartość [Komninos 2014: 24-25].
Największym wyzwaniem dla budowy inteligentnych miast jest integracja tych trzech warstw i budowa mostów łączących fizyczną, instytucjonalną
i zdigitalizowaną przestrzeń smart cities. Najwięcej owych mostów powstaje
w sposób naturalny i szybki dzięki implementacji technologii informatycznych.
Każda z wymienionych warstw pełni inną rolę w integracji inteligentnego miasta.
Przestrzeń cyfrowa miasta – łącza szerokopasmowe, aplikacje, e-usługi – oferują
wiele procesów informacyjnych, sprawiając, że miasta stają się interaktywne,
zdolne do gromadzenia, przechowywania i upowszechniania informacji. Innowacje określają sposób rozwiązania wyzwań stojących przed miastem, tworzenia
nowych produktów i usług oraz adaptacji do warunków zewnętrznych. Przestrzeń
cyfrowa sprawia, że innowacje stają się bardziej efektywne, ułatwiają współpracę,
angażują społeczność i poszerzają sieci kooperacji. Innowacje, podtrzymując
nowe gałęzie przemysłu i tym samym zwiększając bogactwo miast, sprawiają,
że miasta stają się bardziej kompetentne [Komninos 2014: 27].
Kreatywność i innowacyjność to podstawowe cechy dystynktywne smart
cities wpływające na ich atrakcyjność, rozwój i konkurencyjność. Zwykle te
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terminy są zarezerwowane dla określonych grup społecznych (naukowców, artys
tów itd.), jednakże innowacje społeczne stwarzają szansę poszerzenia przestrzeni
publicznej, w której widoczna byłaby kreatywność i innowacje. Można by to
osiągnąć dzięki projektom wspierającym np. integrację społeczności miejskiej
z grupami marginalizowanymi czy zaangażowanie w działalność gospodarczą
[Komisja Europejska 2011]. Według Richarda Floridy ludzkość, poczynając od
ery rolniczej przez przemysłową, zbudowała społeczeństwo kreatywne. A kre
atywność stanowi najwyższy i prawie nieograniczony kapitał ekonomiczny, natomiast niezbędne jest stworzenie dla niej miejsca – sprzyjającego jej ekosystemu.
Owym miejscem nie są siedziby firm czy określone technologie, lecz miasta,
wielowymiarowe i różnorodne, będące systemami opartymi na zależnościach.
Nowa klasa społeczna to klasa kreatywna, do której należą naukowcy, inżynierowie, artyści i wszyscy inni, dla których kreatywność jest podstawową składową
wykonywanej pracy zawodowej. Kreatywność stała się niemalże towarem,
który przesądza o sile napędowej gospodarki. Z kolei innowacja jest wytworem
kreatywności. Florida podkreśla także, że na powstawanie klastrów firm największy wpływ mają klastry ludzi, skupiska kapitału ludzkiego, bez których nie
miałyby też racji bytu same miasta. Formułuje on finalnie definicję teorii kapitału
kreatywnego, która głosi: „Rozwój gospodarczy na szczeblu regionalnym napędzany jest w znacznym stopniu przez skupiska ludzi kreatywnych – «nosicieli»
kreatywnego kapitału – którzy wolą miejsca różnorodne, tolerancyjne i otwarte
na nowe idee”. Florida eksponuje też znaczenie uczelni wyższych jako źródła
kreatywności danego miejsca [Florida 2010: 9-61, 226-230, 302-303].
Strategie zarządzania miastem mogą być rozszerzane na całe miasta i regiony
przy jednoczesnym zaangażowaniu wielu ekosystemów innowacji, klastrów i gałęzi gospodarki. Wówczas wyłania się środowisko złożone z wielu mniejszych
elementów. W takiej strukturze aglomeracji każdy podmiot ma szansę tworzenia
własnych ekosystemów innowacji poprzez łączenie elementów zasobów fizycznych, społecznych i cyfrowych. Klastry stanowią idealną receptę na wyzwania
wynikające z nowych kierunków rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy
i dostępie do światowych rynków [Komninos 2014: 49, 175]. Klaster to „geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców,
jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach
i związanych z nimi instytucji (uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między
sobą, ale również współpracujących” [Porter 2001]. Definicja klastrów została
wprowadzona do terminologii biznesowej i spopularyzowana przez Michaela
Portera dzięki książce The Competitive Advantage of Nations [1990]. Nikos
Komninos podkreśla też znaczenie ewolucji samych klastrów w ciagu ostatnich
lat. W latach 80. XX w. były to regiony przemysłowe, w latach 90. – regiony
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technologiczne, a od początku XXI w. są to już klastry innowacyjne. Klastry te
kreują globalne rynki i zasoby, które za pomocą infrastruktury informatycznej
tworzą bliskie więzi i miejsca do wymiany wiedzy, bezpośredniej komunikacji
i budowy zaufania. Te nowe cechy klasteringu odzwierciedlają zmianę zmierzającą w kierunku inteligentnych klastrów, które w swej komunikacji z otoczeniem
są dodatkowo wspierane przez sieci cyfrowe, aplikacje webowe oraz wiele
hybrydowych produktów i usług. Od inteligentnych klastrów już tylko krok do
inteligentnych specjalizacji. Duży nacisk na klastry i rozwój lokalnego przemysłu
poprzez inteligentne specjalizacje kładzie strategia Europa 2020 [Komninos 2014:
177-178]. W ramy inteligentnych specjalizacji można też z sukcesem wpleść
koncepcję living labs [ENoLL 2013].
Miasta stanowią centra dla globalnych sieci powiązań o charakterze gospodarczym. Nie są one jedynie przestrzenią do mieszkania czy pracy, ale wraz ze
swoim wzrostem zyskują wymiar interaktywny i globalny. W związku z tym
zwiększa się znaczenie miast na poziomie regionalnym lub metropolitalnym.
Systemy zarządzania są zorganizowane wokół miasta rdzeniowego (typ monocentryczny obszaru miejskiego, np. Berlin, Madryt) lub poprzez policentryczne
sieci (Ren-Ruhra w Niemczech, Randstad w Holandii) czy obszary policentryczne
bez dominującego dużego miasta. Zarządzanie na poziomie metropolitalnym
lub miasta-regionu nie ogranicza się tylko do ram krajowych, ale może również
przekroczyć granice państw, osiągając wymiar transgraniczny, jak np. metropolia
Lille. Ponadlokalny poziom zarządzania ma kluczowe znaczenie dla rozwoju
obszarów miejskich. Istnieje zapotrzebowanie na wielopoziomowe, elastyczne
i skalowalne zarządzanie miastem, które pozwoli na rozwiązywanie problemów
na każdym szczeblu związanym z potrzebami społecznymi. Ważne jest także,
aby uniknąć przenoszenia problemów z jednego poziomu lokalnego do drugiego
lub z centrum miasta na jego obrzeża [Komisja Europejska 2011]. Smart cities
mogą i powinny działać jako inteligentne systemy współpracy. Smart cities
jako ekosystemy w sposób naturalny są powiązanie z living labs oraz modelami
potrójnej (triple) i poczwórnej helisy (quadruple helix). W rezultacie taki rodzaj
współpracy tworzy sieć wiedzy regionalnej przyczyniającej się do inteligentnego
rozwoju miasta w przyszłości, a przykładami takich miast są Amsterdam czy
Genewa [Dameri, Rosenthal-Sabroux 2014: 60, 155, 173]. Model potrójnej
helisy, opierający się na poszukiwaniu efektów synergicznej kooperacji trzech
grup podmiotów: nauki, biznesu i administracji, jest relewantny dla rozwoju
gospodarczego danego regionu. Termin ten został wprowadzony przez Henry’ego
Etzkowitza i Loeta Leydesdorffa w 1995 r. dla określania dynamiki związków
pomiędzy uniwersytetem, przemysłem i administracją. Koncepcja potrójnej helisy
stanowi niejako spiralę innowacji, która rejestruje wiele zróżnicowanych relacji
w procesie kapitalizacji wiedzy. Wymiar modelu potrójnej helisy jest wewnętrzną
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transformacją każdej z helis, np. w zakresie rozwoju więzi czy podejmowania
strategicznych aliansów przez firmy. Ważne jest także oddziaływanie administracji publicznej na transfer technologii i wiedzy np. w środowisku uczelnianym.
Jednakże bardziej istotna od wzajemnego oddziaływania na siebie okazuje się
interakcja pomiędzy tymi trzema uczestnikami helisy, której celem jest tworzenie
innowacji i stymulowanie rozwoju gospodarczego [Etzkowitz, Leydesdorff 1995].
Z kolei poczwórna helisa wyrasta z triple helix i zakłada kooperację nie tylko
pomiędzy uczelniami wyższymi, administracją publiczną, firmami, ale i użytkownikami końcowymi, w tym kontekście obywatelami [Dameri, Rosenthal-Sabroux
2014: 155]. A zatem jest to koncepcja bliska user driven innovation [Arnkil i in.
2010]. Na konieczność pojawienia się społeczeństwa jako czwartego elementu
helisy wskazał Michael Mehta, obserwując rozwój takich dziedzin jak bio- i nanotechnologia w Kanadzie [Mehta 2002]. Patrizia Lombardi do potrójnej helisy
dodała właśnie czwarty element, tj. społeczeństwo obywatelskie, jako wskaźnik
determinujący inteligentnego miasto [Lombardi i in. 2012].

4.1. Huby miejskie
Huby miejskie z kolei stanowią czynnik stymulujący rozwój innowacji w mieś
cie. Termin „huby miejskie” został zaczerpnięty z języka technicznego, gdzie
hub oznacza koncentratora sieci łączącego urządzenia różnych typów funkcjonujących w ramach tej sieci [Mazur 2013]. Huby miejskie to „lokalne centra
miejskie, wspólna przestrzeń dla różnorodnych pomysłów i projektów, tworzone
przez jednostki, grupy społeczne”. Miejski hub jest enklawą, lokalnym źródłem
innowacji poprzez kumulację wiedzy pochodzącej z różnych obszarów miasta:
administracji publicznej, uczelni wyższych, środowisk biznesowych, organizacji
non-profit, instytucji kulturalnych, w celu wspólnego projektowania rozwiązań
służących lokalnej społeczności [Strategia SMART_KOM... 2015].

4.2. Laboratorium w mieście
Przykładem ekosystemu otwartych innowacji smart city są „żywe laboratoria”
(living labs) często funkcjonujące w kontekście terytorialnym, takim jak miasta,
aglomeracje czy region, oraz działające w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego [Claude i in. 2013]. To koncepcja określana również jako ekosystem 4P
(public – private – people – partnership) [Schaffers i in. 2012] integrujący
procesy badawcze i innowacje w celu stworzenia nowych produktów, usług
i infrastruktury społecznej przy zaangażowaniu docelowych użytkowników,
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tj. mieszkańców. Chodzi tu przede wszystkim o rozwiązanie określonego problemu czy zaspokojenie potrzeb społecznych, a miasto stanowi tu swego rodzaju
przestrzeń badawczą, żywe laboratorium [Claude i in. 2013]. Living labs odnoszą
się zarówno do otwartych innowacji (open innovation), jak i innowacji zorientowanych na użytkownika (user driven innovation) [Arabska i in. 2014] oraz
wpisują się w funkcjonowanie smart cities [Wdowiarz-Bilska 2012]. Badania
naukowe wskazują, że 70-80% nowych produktów i usług jest błędnie zaprojektowana nie ze względu na niezastosowanie zaawansowanych technologii,
ale z powodu niezrozumienia potrzeb docelowych odbiorców. Stąd ważne jest
zaangażowanie użytkowników w proces projektowania produktu na wczesnym
etapie prac badawczo-rozwojowych w celu lepszego zrozumienia relacji między nową innowacyjną koncepcją a reakcją jej potencjalnych użytkowników
na oferowane funkcjonalności. W związku z tym living labs stanowią nowy
paradygmat badawczy integrujący multidyscyplinarne badania skoncentrowane
na użytkowniku oraz eksperymenty przeprowadzone w realnym środowisku.
Korzyści, jakich dostarczają „żywe laboratoria”, to:
1) zrozumienie zachodzących zjawisk, badanie i ocena nowych koncepcji
i powiązanych z nimi artefaktów ICT,
2) konfrontacja nowych pomysłów, koncepcji i artefaktów ICT z modelem
wartości użytkowników,
3) wielokrotne wykonanie eksperymentów,
4) uzyskane wyników pozwalających na stworzenie bardziej niezawodnych
produktów i usług,
5) szybsze wprowadzenie na rynek i adaptacja produktu/usługi poprzez
promocję wirusową,
6) pozyskanie wiodących rynków,
7) zbliżenie mieszkańców i innowacji [Pallot 2009].
Przykładem „żywego laboratorium” może być np. platforma Amsterdam
Smart City (ASC), która pozwala na testowanie i rozwijanie innowacyjnych
produktów i usług mających funkcjonować w przestrzeni miasta. Działania
ASC są związane m.in. z tworzeniem miejskich „żywych laboratoriów” w obszarze metropolitalnym, kojarzeniem zainteresowanych podmiotów w konsorcja,
identyfikacją i realizacją lokalnych inwestycji, pozyskiwaniem wiedzy na temat
mieszkańców, określaniem ich potrzeb i oczekiwań oraz transferem wiedzy5.
W rezultacie „laboratorium” przenosi się poza uniwersyteckie mury, jest żywym
otwartym organizmem, który tworzy produkty i usługi na własne potrzeby. Natomiast współpraca i współtworzenie innowacji przy udziale różnych podmiotów,
w tym mieszkańców miasta i administracji publicznej, ośrodków naukowych
5

Amsterdam Smart City, http://amsterdamsmartcity.com [dostęp: 9.03.2015].
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i przedsiębiorców, wykracza poza dotychczas ustalone, tradycyjne granice. Należy też wspomnieć, że w 2006 r. z inicjatywy fińskiej prezydencji UE powstało
mające siedzibę w Brukseli stowarzyszenie Europejska Sieć Żywych Laboratoriów
(European Network of Living Labs – EnoLL), które z czasem stało się filarem
europejskiego systemu innowacji [Prezydencja fińska... 2006]. ENoLL skupia
obecnie ok. 370 „żywych laboratoriów”6.

5. Zakończenie
Reasumując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że ze względu na złożoność procesów społeczno-gospodarczych i urbanizacyjnych zachodzących
w przestrzeni miasta konieczne jest interdyscyplinarne i holistyczne spojrzenie
na kwestie związane z zarządzaniem smart cities jako źródłami innowacji. Smart
city to zarazem siła napędowa rozwoju i jednocześnie innowacyjna koncepcja
zarządzania miastem oraz jego ekosystemem. Smart cities to miasta, które na
swym obszarze wykorzystują kreatywność swoich mieszkańców, skutecznie
funkcjonujące instytucje, rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjno-informatyczną
oraz dolność do innowacji, aby stać się inteligentnymi. De facto inwestycje
w kapitał ludzki wraz ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju, podniesienia
jakości życia z zaangażowaniem w partycypację społeczną również wpływają na
efektywną implementację innowacyjnych rozwiązań w administracji publicznej,
których tematyka została podjęta w niniejszej pracy celem nakreślenia potencjalnych dróg rozwoju i budowy nowoczesnych systemów miejskich. Należy
mieć jednak na uwadze fakt, że nie istnieje jeden wzorcowy, idealny model,
mechanizm wiodący ku smart. Każde miasto powinno samodzielnie poszukiwać
i określić własne metody lub wzorować się na już stosowanych rozwiązaniach,
które zostały zaprezentowane w niniejszym artykule.
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Smart Cities, or City as an Ecosystem of Innovation
Summary. The paper is concerned with the concept of smart city and its perception as an ecosystem of innovation. The authors point to the key catalysts for the formation of smart cities, and
stress the role of clusters, Living Labs and urban hubs in the emergence of an ecosystem of smart
cities. The fact that smart cities are increasingly often defined as generators of innovation calls for
an interdisciplinary and holistic approach to smart city management. There clearly does not exist
a single ideal model or mechanism to make a city smart, hence each city should aim to find its
own way or simply follow the good practices and examples showcased in this paper.
Keywords: smart city, innovation ecosystem, quadruple helix, Living Labs
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Teoria i praktyka

Streszczenie. W artykule poruszono problematykę funkcjonowania inteligentnych miast i roli usług
komunalnych w ich rozwoju, z uwzględnieniem zarówno dorobku teoretycznego w tej dziedzinie,
jak i doświadczeń polskich. Wskazano w nim możliwości wykorzystania rozwiązań technologicznych do lepszego zarządzania usługami komunalnymi z uwzględnieniem władz miasta i służb
miejskich, wyrazem czego są informatyczne platformy zarządzania funkcjonowaniem miast oraz
tzw. inteligentne technologie, które są przydatne w świadczeniu usług komunalnych, związanych np.
z odbiorem odpadów czy dostarczaniem wody i energii cieplnej. Celem poznawczym niniejszego
opracowania jest określenie zakresu i charakteru wykorzystania inteligentnych technologii w sektorze usług komunalnych w Polsce oraz wskazanie korzyści wynikających z ich zastosowania. Do
analizy badanej problematyki jako wiodącego użyto podejścia jakościowego. Pozwoliło to poznać
naturę badanych zjawisk oraz ich pionierski charakter w realiach polskich [Patton 1985: 1]. W celu
zilustrowania opisywanych kwestii zaprezentowano przykłady inteligentnych usług komunalnych,
bazujących na internetowych platformach zarządzania miastami, jak również odnoszących się do
inteligentnych koszy na odpady oraz radiowych mierników poboru wody i ciepła.
Słowa kluczowe: inteligentne technologie, zintegrowane systemy zarządzania, usługi komunalne

1. Wstęp
Mieszkańcy miast żyją obecnie w świecie opartym na inteligentnych technologiach i urządzeniach elektronicznych. Wykorzystują je w codziennym życiu
do wykonywania pracy oraz kontroli i obsługi swoich finansów, płatności czy
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z akupów. Rozwój nowych technologii informacyjnych jest „środowiskiem naturalnym” współczesnego miasta. Tworzy warunki, w których dokonuje się jego
rozwój. Z tradycyjnego ośrodka urbanistycznego, jakim miasto było jeszcze
pod koniec XX w., zmienia się ono obecnie w tzw. smart city – inteligentną
tkankę, w której przenikają się różne płaszczyzny ludzkiej aktywności. Smart
city wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne, aby zwiększyć
interaktywność i wydajność infrastruktury miejskiej i jej poszczególnych komponentów – komunikacji, usług itd. [Raport Smart City… 2015: 6].
W erę urbanizacji świat wkroczył w 2008 r., kiedy po raz pierwszy liczba
ludności zamieszkującej miasta przekroczyła liczbę ludności wiejskiej. Według
ONZ w 2050 r. współczynnik urbanizacji będzie wynosił 70%. Na tereny miejskie
w ciągu kilkudziesięciu lat przybędzie prawie trzy miliardy ludzi, stawiając przed
nimi nowe wyzwania.

2. Istota koncepcji smart cities
Postępująca urbanizacja i związane z nią konsekwencje są obecnie kluczowym
wyzwaniem dla władz zarządzających miastami. Świadczenie usług publicznych
jest coraz kosztowniejsze, a zasoby naturalne są nadmiernie eksploatowane. Na
nieistniejące wcześniej problemy z tym związane stara się odpowiedzieć koncepcja inteligentnego miasta, która pojawiła się na początku XXI w. jako kontynuacja
badań nad zrównoważonym rozwojem wspartym nowoczesnymi technologiami,
w tym zwłaszcza w dziedzinie telekomunikacji i transportu [Kuder 2013: 38-40].
W literaturze brakuje jednoznacznej definicji miasta inteligentnego. Próby
zdefiniowania tej kategorii podejmuje się m.in. Nicos Komninos [2002: 1],
określając miasto inteligentne jako terytorium o wysokiej zdolności uczenia się
i innowacji, kreatywne, z instytucjami badawczo-rozwojowymi, szkolnictwem
wyższym, infrastrukturą cyfrową i technologiami komunikacyjnymi, a także
wysokim poziomem sprawności zarządzania.
Inną definicję smart city przedstawiają Tuba Bakici, Esteve Almirall i Jonathan Wareham [2013: 135], stwierdzając, że miasta tego typu „opierają swoją
strategię na wykorzystaniu technologii informacyjnej i komunikacyjnej w wielu
obszarach, takich jak: gospodarka, środowisko naturalne, mobilność i zarządzanie,
w celu zmiany infrastruktury i usług miejskich”. Rozumieją oni zatem technologię
informacyjną jako narzędzie rozwoju miejskiego, a rola ta w przypadku koncepcji smart cities jest dla nich wyjątkowo istotna, co uzasadnia stwierdzenie, że
skłaniają się oni raczej do rozumienia miasta smart jako miasta inteligentnego.
Celem użycia ICT w zarządzaniu miejskim jest, według wskazanych wyżej

Zarządzanie usługami komunalnymi w funkcjonowaniu inteligentnych miast...

33

autorów, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, tworzenie nowych
miejsc pracy, podnoszenie jakości życia mieszkańców i wzrost innowacyjności.
Zaawansowane technologie zmieniają wiele obszarów miejskich z ekonomicznego i przestrzennego punktu widzenia, jednak niektórzy autorzy wskazują
na użycie terminu „miasto inteligentne” w stosunku do sposobu zarządzania
lub w celu skutecznego rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych w mieście [Van der Meer, Van Winden 2003: 411].
Problemy wynikające z ustalenia, z jakich elementów składają się smart cities
płyną przede wszystkim z niedostrzegania różnorodności funkcji występujących
w miastach.
Miasta oparte na wiedzy (knowledge-based cities) koncentrują się przede
wszystkim na edukacji, rozwoju kapitału intelektualnego, permanentnym uczeniu
się, kreatywności oraz utrzymywaniu wysokiego poziomu innowacyjności. Z kolei
czynnikiem rozwoju miast cyfrowych (digital cities) są znajdujące się w nich
technologie komunikacyjne i informacyjne. Ekomiasta natomiast wykorzystują
źródła energii odnawialnej oraz koncentrują swoje działania na ochronie środowiska naturalnego oraz jego zasobów. W rzeczywistości jednak miasto z etykietką
smart musi łączyć w sobie wszystkie wspomniane powyżej elementy. Powinno
także spełniać określone kryteria ekonomiczne, w szczególności mieć wysoki
poziom rentowności oraz zdolność do konkurowania z innymi miastami w globalnej gospodarce opartej na wiedzy. Spełnienie tych kryteriów i utrzymanie
wysokiego poziomu wydajności wymaga przede wszystkim ciągłego uczenia
się, odpowiedniej kultury innowacyjnej, współpracy i partnerstwa między władzami lokalnymi a poszczególnymi grupami użytkowników miasta. Niezbędne
także staje się przyciągnięcie oraz utrzymanie wysokiej klasy specjalistów oraz
przedsiębiorców [Murray, Minevich 2011: 20].
W literaturze przedmiotu wskazuje się na sześć wymiarów składających się
na koncepcję miasta inteligentnego:
– gospodarka (smart economy) – miasta tego typu powinny wykazywać się wysoką produktywnością, klimatem innowacyjności oraz elastycznością rynku pracy,
– transport i komunikacja (smart mobility) – dzięki sektorowi ITC inteligentne miasto jest gigantyczną siecią powiązań o dużej szybkości łączących
wszystkie zasoby miasta,
– środowisko (smart environment) – miasto inteligentne optymalizuje zużycie energii, m.in. przez wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej, prowadzi
działania zmniejszające emisję zanieczyszczeń do środowiska, a gospodarka
zasobami oparta jest na zasadzie zrównoważonego rozwoju,
– ludzie (smart people) – inicjatorami zmian w inteligentnych miastach powinni być ich mieszkańcy, którzy przy odpowiednim wsparciu technicznym są
w stanie zapobiegać nadmiernemu zużyciu energii, zanieczyszczeniu środowiska
oraz dążyć do poprawy jakości życia,
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– jakość życia (smart living) – miasto inteligentne zapewnia swoim mieszkańcom przyjazne środowisko, w szczególności przez zapewnienie szerokiego
dostępu do usług publicznych, infrastruktury technicznej i społecznej, wysokiego
poziom bezpieczeństwa oraz dzięki odpowiedniej ofercie kulturalno-rozrywkowej,
a także dbałości o stan środowiska i tereny zielone,
– inteligentne zarządzanie (smart governance) – rozwój w tym aspekcie
wymaga stworzenia odpowiedniego systemu zarządzania inteligentnym mias
tem, wypracowania procedur wymagających współdziałania władz lokalnych
i pozostałych użytkowników miasta oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu miasta [Hollands 2008: 307-309].
Pomimo niewątpliwych zalet inteligentnych miast posiadają one także ograniczenia i ryzyka mogące mieć negatywne skutki dla życia zamieszkujących w nich
osób. Obszarem tego typu jest bezpieczeństwo i awaryjność elektronicznych
systemów wchodzących w skład inteligentnych miast. Systemy tego typu narażone są na ataki hackerów, co jednak nie powinno być przesłanką eliminującą
ich wykorzystywanie [Trybus 2017: 14].
Rozwój smart cities niesie ze sobą także negatywne skutki społeczne, o ile
główny nacisk położony jest na ich wymiar technologiczny. Może skutkować
on niedorozwojem nowoczesnej infrastruktury sieciowej, a także ignorowaniem
alternatywnych dróg rozwoju miasta. Wśród możliwych wzorców rozwoju należałoby poważnie brać pod uwagę również te, które nie są oparte na modelu
biznesowym. Immanentną cechą takiego modelu bowiem jest mobilność kapitału,
a ten może równie szybko napłynąć, co odpłynąć z miasta, zwłaszcza gdy inna
lokalizacja oferuje więcej korzyści i można w związku z tym więcej zarobić
[Czupich, Ignasiak-Szulc, Kola-Bezka 2016: 227].
Zagrożeniem dla rozwoju inteligentnych miast może być zjawisko wykluczenia niektórych grup społecznych z możliwości korzystania z usług oferowanych przez smart city – np. nisko uposażonych, starszych, wyłączonych
ze społeczeństwa ze względu na niepełnosprawność, uzależnienia itp. Zwykle
grupy te korzystają z telefonów komórkowych znacznie rzadziej niż pozostali
mieszkańcy miast. W związku z tym, jeżeli sygnał wysyłany przez te urządzenia
jest rejestrowany oraz przetwarzany i na tej podstawie świadczone są pewne
usługi publiczne, to może się okazać, że nie będą one dopasowane do struktury
społeczności miasta [Glasmeier, Christopherson 2015: 10].
W realiach polskich dodatkowymi barierami rozwoju inteligentnych miast
są: brak środków finansowych na tego typu inwestycje, kadencyjność władz negatywnie wpływająca na ciągłość wdrażanych strategii rozwoju miast i państwa,
brak świadomości odbiorców w zakresie racjonalnego korzystania z mediów
i systemów elektronicznych składających się na infrastrukturę inteligentnego
miasta oraz opór społeczny dotyczący wdrażania koncepcji smart cities [Czupich,
Ignasiak-Szulc, Kola-Bezka 2016: 231-232].
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3. Uwarunkowania rozwoju inteligentnych miast w Polsce
Polskie miasta zmagają się obecnie z wieloma zmianami i procesami stymulowanymi zarówno przez mechanizmy zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Do głównych
problemów należą w szczególności ucieczka mieszkańców o średnich i wysokich
dochodach z centrów miast, a tym samym degradacja obszarów centralnych,
postępująca dekapitalizacja infrastruktury technicznej oraz powstające ogromne
rozbieżności w rozwoju miast dużych i średnich. Coraz większym wyzwaniem
stają się kwestie związane z rozwojem zrównoważonym, w każdym jego wymiarze – ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (w tym ekologicznym).
Zbyt niskie wydatki inwestycyjne miast nakierowane, ze względu na sytuację
finansową, przede wszystkim na modernizację i renowację powodują, że duża
część z nich utraciła zdolność do skutecznego pokonywania barier strukturalnych.
Jednocześnie te miasta, które mimo barier rozwojowych stały się w jakimś
zakresie atrakcyjne dla inwestorów, nie są w stanie zaspokoić rosnących oczekiwań mieszkańców dotyczących jakości życia [Majer 2010: 339]. Podstawowym
wyzwaniem polskich miast staje się zatem zaspokajanie zbiorowych potrzeb
powiększających się społeczności miejskich, przy jednoczesnej redukcji zużycia zasobów per capita. Problemem jest też kwestia wdrażania w praktyce
istniejących koncepcji rozwojowych oraz podejmowania decyzji związanych
z funkcjonowaniem jednostek terytorialnych opartych na nowoczesnych metodach
zarządzania, zgodnie z teorią rozwoju zrównoważonego.
Definiując problem inteligencji polskich miast, należy zwrócić uwagę, że
charakteryzują go nowe dla polskiej rzeczywistości zagadnienia poznawcze.
Idea smart city jest w Polsce nowym zagadnieniem. Pomimo tych ograniczeń
coraz więcej polskich miast włącza się w inicjatywę smart cities. Działania te
koncentrują się głównie na podniesieniu efektywności użytkowania energii.
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) skupia kilkadziesiąt polskich miast wdrażających koncepcję bycia smart chociażby częściowo.
Realizowane projekty dotyczą przede wszystkim działań z zakresu zarządzania
energią, wykorzystania energii odnawialnej, modernizacji systemów grzewczych,
budowy infrastruktury kanalizacyjnej oraz systemów oczyszczania ścieków1.
Rozpatrując ideę smart cities z punktu widzenia wykorzystania technik
informatycznych w życiu miasta, należy wziąć pod uwagę wskaźniki dotyczące
czterech podmiotów:
– przedsiębiorstw,
– klientów indywidualnych,
– urzędów,
– organizacji sfery użyteczności publicznej.
1

Strona internetowa PNEC, 2016, www.pnec.org.pl/pl [dostęp: 3.11.2016].
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Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w ostatnich latach
większość przedsiębiorstw wykorzystuje Internet w kontaktach z administracją
publiczną. Z e-administracji w 2014 r. korzystało 92,4% przedsiębiorstw, przy
czym tę formę kontaktu z administracją publiczną stosowały prawie wszystkie
firmy duże i średnie. W 2013 r. odsetek ten wynosił 88% (tab. 1). W 2014 r.
92,4% przedsiębiorstw korzystało z usług e-administracji przynajmniej w jednym
z wymienionych obszarów. Prawie 92% badanych przedsiębiorstw odsyłało wypełnione formularze, a więcej niż trzy czwarte przedsiębiorstw wykorzystywało
Internet do pobierania formularzy.
Tabela 1. Przedsiębiorstwa korzystające z e-administracji w 2013 i 2014 r.
według celów [w %]
Wyszczególnienie

2013

2014

Ogółem

88,0

92,4

Pozyskiwanie informacji

76,4

78,7

Pobieranie formularzy

80,4

82,5

Odsyłanie wypełnionych formularzy

82,7

91,6

Obsługa procedur administracyjnych
całkowicie drogą elektroniczną

61,0

56,1

Źródło: Społeczeństwo informacyjne… 2015.

W porównaniu z rokiem 2013 odnotowano wzrost odsetka przedsiębiorstw
korzystających z e-administracji o 4,4 pkt procentowego [Społeczeństwo informacyjne… 2015].
Gorzej przedstawia się kwestia wykorzystania Internetu do kontaktów z administracją publiczną przez osoby prywatne. Badania Eurostatu z lat 2013-2015 pokazują, że obywatele krajów Unii Europejskiej korzystają ze stron internetowych
urzędów – a więc wchodzą w interakcję z e-administracją – w trzech głównych
celach: aby pobierać wnioski, składać wypełnione wnioski oraz pozyskiwać
informacje. Polscy obywatele korzystają z usług cyfrowych e-administracji
dużo rzadziej niż pozostali Europejczycy w każdym ze wskazanych celów.
Korzystają z nich rzadziej nie tylko od mieszkańców zachodniej Europy, ale
także od obywateli krajów, które stały się członkami Unii w tym samym czasie
co Polska. Jedynie 31% osób w wieku 25-64 lata wchodzi w interakcje cyfrowe
z instytucjami publicznymi w Polsce, co daje nam 25. miejsce pod tym względem
pośród państw należących do UE. Wyniki badań pokazują, że Polacy rzadziej niż
obywatele pozostałych państw Unii Europejskiej wykorzystują kanały cyfrowe
do prywatnych kontaktów z e-administracją. Biorąc pod uwagę 2015 r., jedynie
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20% osób w wieku 25-64 lata za ich pośrednictwem pobierało wnioski, a 19%
składało tą drogą wypełnione wnioski, dotyczące spraw administracyjnych.
Korzystając z kanałów informacyjnych, 22% dorosłych Polaków uzyskiwało
interesujące ich informacje od urzędów państwowych działających w Polsce
[Śledziewska, Zięba 2016: 6-7].
Dane gromadzone na zlecenie Komisji Europejskiej wskazują, że liczba
uczestników rynku zamówień publicznych w UE wykorzystujących narzędzia
elektroniczne stale rośnie. W 2007 r. 58% zamawiających i 42% wykonawców
stosowało te narzędzia w procedurach zamówień. Trzy lata później wartość tych
wskaźników wynosiła już odpowiednio 73% i 82%, przy czym najbardziej popularną praktyką wśród zamawiających było stosunkowo najprostsze w realizacji
i najmniej kosztochłonne publikowanie ogłoszeń o zamówieniach na stronach
internetowych. Według danych 68% zamawiających stosowało tę praktykę przynajmniej czasami. Inne formy elektronizacji zamówień publicznych, związane
chociażby z dopuszczeniem elektronicznych kwestionariuszy prekwalifikacji
wykonawców czy bezpiecznym przechowywaniem dokumentów elektronicznych,
były stosowane już znacznie rzadziej. Elektroniczne kwestionariusze kwalifikacji
do udziału w postępowaniu bowiem zawsze lub bardzo często stosowało tylko
22% zamawiających (liderem była tu Wielka Brytania), a często lub czasami
robiło tak kolejnych 10%. Mechanizmy szyfrowania i bezpiecznego przechowywania ofert zostały wdrożone przez 28% zamawiających w Unii Europejskiej,
przy czym zawsze lub bardzo często stosowało je 18% z nich.
Na tle prezentowanych powyżej danych w zakresie wykorzystania narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych w UE Polska nie wypada
zbyt korzystnie. Co prawda informacje na temat szeroko rozumianego systemu
elektronicznych zamówień publicznych nie są w Polsce gromadzone na taką
skalę jak w UE – utrudnia to bezpośrednie ich porównywanie – jednak pewien
obraz sytuacji w naszym kraju w tym obszarze może dać statystyka dotycząca
korzystania przez zamawiających z elektronicznych trybów i metod wyłaniania
wykonawców zamówień [Orłowska 2010].
W 2010 r., według danych Urzędu Zamówień Publicznych, z ogólnej liczby
206 382 opublikowanych ogłoszeń o udzieleniu zamówienia jedynie 0,19%
dotyczyło zamówień udzielonych w trybie licytacji elektronicznej. Dla roku
2011 wskaźnik ten wynosił jedynie 0,15%. Wzrost zainteresowania zamawiających nastąpił natomiast w zakresie aukcji elektronicznej. W 2010 r. została ona
przewidziana do wykorzystania przy ocenie ofert w 968 postępowaniach, co
stanowiło 72-procentowy wzrost w stosunku do roku 2009. Jeśli natomiast chodzi
o dynamiczny system zakupów, to należy stwierdzić, że w 2010 r. opublikowano
jedynie 10 ogłoszeń o jego ustanowieniu, jednak liczba ta jest wynikiem błędu
zamawiających w zakresie klasyfikacji ogłoszenia. A zatem do 2010 r. w Polsce
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nie został ustanowiony ani jeden dynamiczny system zakupów. Widać więc, że
rola elektronicznych zamówień publicznych w naszym kraju jest obecnie dość
nikła [Orłowska 2010].
Potwierdzają to także wyniki badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z lat 2010-2013. Pokazują one, że jedynie 7% zamawiających miało
kiedykolwiek do czynienia z licytacją elektroniczną, mimo że 73% z nich zna
(choćby ze słyszenia) ten tryb wyłaniania wykonawców. Co oczywiste, znajomość
i stosowanie go jest tym większe, im bardziej aktywny na rynku zamówień pub
licznych jest zamawiający. Jednak nawet w grupie tych najbardziej aktywnych
(ponad 25 postępowań w 2010 r.) jakiekolwiek praktyczne doświadczenia ze
stosowaniem licytacji elektronicznej miało jedynie 8% zamawiających. Taka
sama niewielka liczba zamawiających (8%) miała doświadczenia w stosowaniu
aukcji elektronicznej [Orłowska 2010].
W świetle powyższych danych wydaje się, że w Polsce istnieje duży potencjał
rozwoju elektronicznych zamówień publicznych. Należy jednak systematycznie
usuwać bariery i tworzyć przyjazne ramy prawne i instytucjonalne. W obecnym
stanie prawnym zamówienia elektroniczne w Polsce, z uwagi na wyłączne kryterium ceny, nie są wykorzystywane do zamawiania i stymulowania innowacyjnych
produktów i usług, choć mogłyby odegrać istotną rolę w tym zakresie. Zamówienia elektroniczne już dziś mogłyby być w większym stopniu wykorzystywane jako
środek do zmniejszenia kosztów zakupu produktów standardowych, jak chociażby
powiązanych z codziennym funkcjonowaniem urzędów. Jest to możliwe także
w obecnym stanie prawnym, ale wydaje się, że praktyczna realizacja tego postulatu wymaga zmian w zakresie mentalności nie tylko wykonawców, lecz także,
a może przede wszystkim, zamawiających. Uczestnicy rynku zamówień publicznych bowiem powinni zdawać sobie sprawę z tego, że rozwój e-zamówień jest
istotny z uwagi na ich rolę w pobudzaniu transakcji międzynarodowych i otwieraniu rynku zamówień publicznych dla nowych podmiotów, zatem sprzyja wyższej
konkurencyjności tego obszaru gospodarki [Orłowska 2010].

4. Wykorzystanie
informatycznych platform zarządzania miastem
do koordynacji służb odpowiadających za usługi komunalne –
przykład platformy Metropolis
Technologie cyfrowe umożliwiają realizację zadań państwa w sposób bardziej
wydajny, spersonalizowany i partycypacyjny. Rozwój cywilizacyjny oraz stały
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rozwój Internetu i technologii cyfrowych w społecznych stosunkach wpływa na
dynamiczną przemianę polskiego społeczeństwa. W tej sytuacji państwo oraz
administracja powinny dotrzymać kroku obywatelom i skorzystać z możliwości
związanych z cyfryzacją do efektywniejszego wykonywania zadań [por. Bielińska-Kuniszewska 2010].
Większość działań samorządów w Polsce skupia się wciąż na najbardziej
niezbędnych inwestycjach w „twardą” infrastrukturę (takich jak utrzymanie
dróg). Niestety w ten sposób trudno jest Polsce dogonić sprawnie działające
inteligentne ośrodki miejskie Skandynawii, Austrii, Włoch, Holandii czy Wielkiej
Brytanii. W rankingu liczby miast inteligentnych nie plasujemy się zbyt wysoko.
Co ciekawe, nie wynika to wyłącznie z zamożności czy wielkości populacji
miast, gdyż podobnie plasują się (pod względem liczby miast inteligentnych)
np. miasta niemieckie. Inwestycje podejmowane czy to przez ośrodki centralne
(modernizacja oświetlenia – program SOWA), czy lokalnie (takie jak wprowadzanie systemów monitoringu wizyjnego, ogólnodostępnych stref WiFi) często
nie zawierają niezbędnych cech modularności i otwartości na współdziałanie
z innymi systemami miasta. Rozwiązania punktowe – implementacja odmiennych
technologii niewspółdziałających ze sobą – skutkuje problemami związanymi
z konserwacją i serwisem urządzeń działających w systemach, a w konsekwencji
z dodatkowymi kosztami obciążającymi budżet miasta [PMP... 2016].
Tymczasem umiejętnie wprowadzona koncepcja inteligentnego miasta niesie
wymierny potencjał nie tylko w postaci odciążenia budżetu, ale przede wszystkim
poprawy warunków życia mieszkańców, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa
i aktywnego uczestnictwa obywateli w życiu miasta.
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym administracji współczesnego
miasta, firma Asseco wraz z partnerami proponuje kompletną architekturę systemową Metropolis, obejmującą poszczególne komponenty inteligentnego miasta.
Poniżej przedstawiono elementy składające się na architekturę analizowanej
platformy zarządzania miastem (zob. schemat 1).
Elementy wchodzące w skład architektury omawianej platformy obejmują
takie dziedziny funkcjonowania miasta, jak:
1) transport:
– centralne gromadzenie informacji o przepływach ruchu, sterowanie syg
nalizacją świetlną i przepływami uzależnione od aktualnej sytuacji drogowej,
zdarzeń drogowych w czasie rzeczywistym, poprawiające przepustowość systemu
komunikacji drogowej miasta,
– zarządzanie komunikacją miejską umożliwiające monitorowanie taboru,
efektywną informację pasażerską, budowanie dynamicznych rozkładów, umożliwiając bardziej komfortowe korzystanie z komunikacji miejskiej, lepsze planowanie zasobów i oszczędności związane z efektywniejszym wykorzystaniem taboru,
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Schemat 1. Architektura platformy zarządzania miastem Metropolis

Źródło: Sokołowski 2016.

– zarządzanie miejscami parkingowymi wraz z systemem naprowadzania dla
użytkowników dróg, umożliwiające sprawne naprowadzanie na wolne miejsca,
parkingowe,
2) bezpieczeństwo publiczne:
– monitoring wizyjny wsparty automatyczną analityką obrazu, zapewniający
automatyzację wykrywania niepożądanych działań (np. wykroczenia, akty wandalizmu), poprawiający poziom bezpieczeństwa i umożliwiający błyskawiczną
reakcję służb porządkowych, monitorowanie imprez masowych (np. wydarzeń
sportowych) umożliwiające sprawne działania służb szybkiego reagowania,
– wsparcie zarządzania kryzysowego, zapewniające efektywne mechanizmy
komunikacyjne (stałe i tymczasowe), zarówno przy codziennej pracy, jak i przy
organizacji sztabów kryzysowych,
3) zarządzanie zużyciem energii – mechanizmy monitorowania i sterowania
zużyciem energii w budynkach publicznych (urzędy, szkoły), umożliwiające
uzyskanie znacznych oszczędności,
4) energia elektryczna – moduł umożliwiający płynne sterowanie oświetleniem prowadzące do oszczędności energii oraz poprawy komfortu i poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców,
5) środowisko – moduł dostarczający na bieżąco informacji o stanie zanieczyszczeń w mieście oraz pokazujący aktualne informacje na temat temperatury
powietrza,
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6) mechanizmy gromadzenia i analizy danych – moduł ten umożliwia
korelację pozyskanych informacji i budowę bazy wiedzy o aktualnym stanie
infrastruktury miejskiej, a także pozwala udostępniać pozyskane dane instytucjom
i organizacjom zewnętrznym, wspierając współpracę z nimi oraz zapewniając
przejrzystość procesów decyzyjnych [Sokołowski 2016].
Uwzględniając zaprezentowane wyżej funkcje platformy cyfrowej Metropolis, dwie z nich pokrywają się z obszarami dotyczącymi usług komunalnych.
Są nimi moduł dotyczący transportu oraz moduł zużycia energii elektrycznej.
Informacje z nich płynące mają istotną wartość dla firm odpowiadających za te
obszary funkcjonowania miast oraz stanowią podstawę analiz popytu i podaży
tych usług wykonywanych przez władze miejskie. Informacje tego typu przydatne
są również do budowania i modyfikowania dotychczasowych strategii rozwoju
miast oraz określania przez nie koniecznych działań inwestycyjnych w dziedzinie
infrastruktury technicznej miast.

5. Przykłady wykorzystania inteligentnych technologii
w branży usług komunalnych
Inteligentne technologie w coraz większym zakresie są wykorzystywane w sektorze usług komunalnych. Dobrym przykładem tego rodzaju jest wynaleziony
przez Jakuba Lubońskiego i Marcina Łotysza inteligentny kosz na śmieci.
Inteligentny kosz na śmieci jest rozwiązaniem przydatnym w życiu codziennym zarówno dla osób indywidualnych, jak i dla firm. Powszechnie wiadomo,
że liczba odpadów rośnie, a segregowanie ich może spowodować wzrost ilości
odzyskiwanych z nich surowców. W ten właśnie sposób powstał BIN-e (inteligentny kosz na śmieci). Jego twórcy są przekonani, że ich wynalazek zdobędzie
popularność. Nie bez przyczyny powstał on właśnie w Polsce. Okazuje się, że
w naszym kraju tylko 20% odpadów trafia do ponownego przetworzenia – w Belgii oraz Niemczech odsetek ten jest trzykrotnie wyższy. Badanie TNS Polska
„Czy Polacy segregują kartony do płynnej żywności?” zrealizowane na zlecenie
Fundacji ProKarton (maj 2015 r.) jasno mówi, że 61% Polaków systematycznie
segreguje śmieci, a czasami robi to 17% z nich. Należy brać pod uwagę, że te
statystyki segregowania mogą być zawyżone, ponieważ nikt nie chce przyznawać się do tego, że nie segreguje śmieci. To oznacza, że ludzie nie potrafią albo
nie chcą tego robić.
Korzystanie z BIN-e jest bardzo proste. Wystarczy wrzucić do kosza odpady,
a sprzęt rozpozna je, podzieli na kategorie i posortuje. Co więcej, po zapełnieniu
kosza urządzenie poinformuje o tym fakcie firmę odpowiadającą za zbiórkę
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odpadów. BIN-e potrafi rozpoznać wrzucone śmieci i może poddać je wstępnej
obróbce. Do działań takich należy zgniatanie plastiku, które pozwala wykorzystać
całkowitą pojemność pojemnika na odpady. Dzięki temu, że BIN-e jest cały
czas podłączony do Internetu może uczyć się nowych parametrów dotyczących
odpadów. Wystarczy aktualizacja oprogramowania, by kosz na śmieci zdobył
nowe dane i zastosował je w praktyce. W 2017 r. miała zadebiutować na rynku
jego finalna wersja. BIN-e od początku ma być produktem globalnym. Jeśli
będzie działać tak, jak obiecują jego twórcy, to nie będą oni mieć problemów
ze znalezieniem nabywców na swój produkt.
Opisywany produkt będzie mieć najprawdopodobniej formę stojącego przed
domem lub na osiedlu kontenera. Będzie podlegać rejestracji przez firmę zajmującą się wywozem śmieci, która będzie dbać o jego kondycję. BIN-e będzie
informować firmę komunalną o zapełnieniu pojemnika. Nie należy spodziewać
się, że za każdym razem, gdy zapełni się tego typu kosz, to będzie natychmiast
opróżniany przez firmę zajmującą się wywozem odpadów. Z pewnością będzie
odbywało się to zgodnie z określonym harmonogramem [Kosiński 2016].
Podobne rozwiązanie dotyczące inteligentnych koszy na odpady funkcjonuje
w USA. Firma BigBely produkuje zasilane panelem słonecznym pojemniki na
odpady o pojemności 800 litrów. Wewnątrz tego typu kosza znajduje się prasa
ściskająca odpady oraz sensory mierzące zakres jego wypełnienia. Jeżeli śmieci
przekroczą określony poziom, czujniki automatycznie uruchamiają prasę, która
zmniejsza ich objętość. Śmietnik mieści minimum 606 litrów odpadów z możliwością zapełnienia pojemnika do 800 litrów. Opcjonalnie kosze te mogą być
wyposażone w bezprzewodowy system monitoringu informujący służby miejskie
o stopniu ich wypełnienia. Jeżeli znajdujące się w koszu odpady przekroczą 85%
jego objętości, wyśle on automatycznie sms lub e-mail z informacją o konieczności jego opróżnienia. Dzięki tym rozwiązaniom służby miejskie jeżdżą osiem razy
rzadziej w celu zbierania odpadów niż w przypadku tradycyjnych pojemników.
Używanie tych pojemników zmniejsza koszty zakupu i eksploatacji o 70%. Do
tej pory na całym świecie zainstalowano 10 000 tego typu kontenerów. Władze
Chicago zdecydowały się na instalację 1600 tego typu pojemników na odpady
[Jerin 2015: 16].
Inną dziedziną związaną z branżą usług komunalnych, w której mogą być
stosowane inteligentne technologie, są wodomierze i ciepłomierze. Wodomierze
radiowe są przydatne do określania należności za dostarczane media i coraz
więcej firm dostarczających wodę do odbiorców grupowych i indywidualnych
prowadzi działania związane z ich instalacją. Umożliwiają one precyzyjny odczyt
wykorzystanej wody praktycznie w każdym momencie. Poza tym pracownik firmy
komunalnej odczytujący stan licznika nie musi wkraczać do mieszkania czy na
teren posesji. Wystarczy, że posiada przenośny komputer, który drogą radiową
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odczyta stan licznika. Aby korzystać z takiego rozwiązania, wymagana jest
legalizacja wodomierzy oraz ewentualny serwis. Usługi tego typu oferuje wiele
spółek, które wydają specjalne zaświadczenia. Należy nadmienić, że wodomierze
radiowe pozwalają na o wiele dokładniejsze wyliczenie, ile wody zużyto, aniżeli
urządzenia tradycyjne. Jeśli potrzebne są informacje, jak dużo wody w danym
przedziale czasowym zużyto, to tego typu informacje również możliwe są do
uzyskania z wodomierzy radiowych. Okazuje się, że liczniki tego typu mogą
powiadamiać zakład dostarczający wodę o tym, że ktoś robi modyfikacje w samym urządzaniu albo że zbliżał do niego magnes. Eliminuje to konieczność
dopłacania do osób nieuczciwych. Zaletą posiadania takich liczników jest fakt,
że odczyt może odbyć się bez konieczności przebywania w lokalu mieszkalnym.
Nie trzeba w związku z tym czekać na pracowników odczytujących wodomierze.
Na podobnej zasadzie, jak opisano wyżej, funkcjonują ciepłomierze radiowe, mierzące zużycie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń [Inteligentne... 2016].

6. Podsumowanie
Mieszkańcy współczesnych miast posługują się w życiu zawodowym i codziennym nowoczesnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak smartfony, tablety
i komputery. Coraz szersze wykorzystywanie technologii informacyjnych stało się
trwałym elementem funkcjonowania współczesnego miasta. Zjawisko to okazało
się istotne dla jego rozwoju. Z tradycyjnego ośrodka urbanistycznego, jakim
miasto było jeszcze pod koniec XX w., zmienia się ono obecnie w tzw. smart
city – inteligentną tkankę, w której przenikają się różne płaszczyzny ludzkiej
działalności. Sprzyjają tym tendencjom technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwiają zwiększenie interaktywności i wydajności infrastruktury
miejskiej.
Niewątpliwymi korzyściami płynącymi z funkcjonowania inteligentnych miast
jest wykorzystywanie przez nie nowoczesnych technologii, umożliwiających
uproszczenie procesu załatwiania spraw w urzędach, co ma znaczący wpływ
na budowanie dobrego wizerunku urzędnika i urzędu. Inną korzyścią tego
typu rozwiązań dla władz może być modyfikowanie zakresu usług publicznych
zgodnie z preferencjami mieszkańców oraz tworzenie przestrzeni do aktywności
przedsiębiorców w tym zakresie. Wdrożenie inteligentnych rozwiązań pozwala
oszczędzić energię niezbędną do oświetlenia miasta, a przez to również obniżyć
koszty (np. poprzez zastosowanie inteligentnego sterowania lampami ulicznymi,
dostosowującego natężenie oświetlenia do pory dnia, pogody, intensywności
ruchu ulicznego itd.). Daje także możliwość usprawnienia komunikacji miejskiej
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(np. poprzez wprowadzenie bieżącego monitoringu i pomiaru stopnia wykorzystania autobusów i tramwajów). Pozwala zwiększyć przychody i poprawić
płynność spółek miejskich, np. poprzez wprowadzenie systemu automatycznego
pomiaru zużycia mediów i monitorowania sieci wodociągowych, energetycznych
czy gazowych. Może być czynnikiem optymalizowania kosztów świadczenia
usług publicznych, np. kosztów usług wywozu odpadów komunalnych poprzez
wprowadzenie systemu monitorującego zapełnianie się śmietników. Ułatwia
tworzenie wizerunku miasta jako nowoczesnego i funkcjonalnego. Pozwala
więc budować markę, sprzyjając tym samym napływowi nowych mieszkańców,
inwestorów i turystów [Przyszłość miast… 2013].
Pomimo tych pozytywnych aspektów funkcjonowania inteligentnych miast
mogą występować w nich negatywne zjawiska. Są nimi marginalizacja niektórych grup społecznych np. nisko uposażonych, starszych, wyłączonych ze
społeczeństwa ze względu na niepełnosprawność, uzależnienia, korzystających
w mniejszym stopniu niż pozostali obywatele z urządzeń umożliwiających dostęp
do Internetu, co może spowodować, że usługi publiczne nie będą odpowiednio
dopasowane do struktury społeczności miasta.
W realiach polskich dodatkowymi barierami rozwoju inteligentnych miast
są: brak adekwatnych środków finansowych na tego typu inwestycje, kadencyjność władz na poziomie regionalnym i krajowym negatywnie wpływająca
na ciągłość wdrażanych strategii rozwoju miast i państwa, brak świadomości
odbiorców w zakresie właściwego korzystania z mediów i systemów elektronicznych składających się na system inteligentnego miasta oraz opór społeczny
dotyczący wdrażania koncepcji smart cities.
W niniejszym artykule wskazano powiązania koncepcji smart cities z uwzglę
dnieniem jej odniesień do realizacji usług komunalnych. Praktycznym wyrazem
tych zjawisk jest funkcjonowanie informatycznych platform zarządzania miastami, których elementami funkcjonalnymi są moduły odnoszące się do działania
podmiotów i firm zajmujących się usługami komunalnymi, takimi jak transport
publiczny, zarządzanie parkingami, zarządzaniem oświetleniem miejskim.
Celem poznawczym opracowania było określenie zakresu i charakteru wykorzystania inteligentnych technologii w sektorze usług komunalnych w Polsce
oraz wskazanie korzyści wynikających z ich zastosowania. W celu zilustrowania
tych zagadnień zaprezentowano przykłady usług komunalnych, związanych
z wykorzystaniem inteligentnych koszy na odpady oraz radiowych mierników
poboru wody i ciepła. Jeśli chodzi o inteligentne kosze, to są one rozwiązaniem innowacyjnym w skali polskiej i mają dopiero być upowszechnione.
Uwzględniając podobne systemy działające w USA, ich zastosowanie powinno zracjonalizować koszty zbiórki odpadów i ograniczyć koszty świadczenia
tych usług. Analizując z kolei wykorzystanie radiowych mierników poboru
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wody i ciepła, można stwierdzić, że są one wygodnym rozwiązaniem z punktu
widzenia ich posiadaczy, eliminującym konieczność oczekiwania na pracowników
dokonujących odczytu oraz mobilizującym klientów firm zaopatrujących ich
w media do podejmowania działań mających na celu racjonalizowanie zużycia
wody i energii cieplnej. Dla firm komunalnych stosujących te rozwiązania są
one źródłem oszczędności, ponieważ nie potrzeba personelu odczytującego
wodomierze i ciepłomierze, a także pozwalają w lepszy sposób niż dotąd zapobiegać nieuczciwym działaniom klientów związanym z nielegalnym poborem
wody i ciepła.
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Utility Services Management in Smart Cities.
Theory and Practice
Summary. The paper is centered on the emergence and operation of smart cities and their role in
the evolution of municipal services. Drawing on relevant theoretical insights as well as on local
Polish experiences, it delineates the technology potential that can be exploited to enhance the
management of municipal services and that is reflected in the proliferation of IT platforms and
smart technologies employed by cities in managing e.g. waste collection or water and heat supply.
The research objective of the paper is to determine the extent to which smart technologies have
been embraced by Poland’s utilities sector and to point out the benefits that can be derived from
their application. To investigate the issue, the author adopts a qualitative approach that has proven
effective in revealing the nature of changes associated with the deployment of smart technologies
as well as the related opportunities and challenges [Patton 1985: 1]. To illustrate the pioneering
implementations, the paper uses the examples of intelligent municipal services based on smart
city management platforms alongside e.g. smart waste baskets or radio water and heat meters.
Keywords: smart city, intelligent technologies, integrated management systems, public utilities
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Streszczenie. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyzwań stojących przed samorządami
na drodze budowania inteligentnego miasta, a także przegląd dotychczasowych rozwiązań w administracji stanowiących często o jej innowacyjnym podejściu do komunikacji z mieszkańcami,
takich jak: crowdsourcing oraz crowdsensing, finansowanie społecznościowe, big data, Internet
rzeczy czy ekonomia dzielenia. W artykule przedstawiono problematykę współczesnych miast
europejskich, politykę unijną wobec smart cities, możliwości finansowania inteligentnego miasta,
a także poddano rozważaniom rolę samorządu w stosunku do smart cities oraz możliwości partycypacyjnego tworzenia inteligentnego miasta.
Słowa kluczowe: smart cities, inteligentne miasta, innowacyjna administracja publiczna, samorząd

1. Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyzwań stojących przed samorządami
na drodze budowania inteligentnego miasta, a także przegląd dotychczasowych
rozwiązań w administracji stanowiących często o jej innowacyjnym podejściu
do komunikacji z mieszkańcami. Około 70% populacji Unii Europejskiej, czyli
blisko 350 mln ludzi, żyje w aglomeracjach miejskich. W porównaniu do USA
czy Chin Europę charakteryzuje większa policentryczność i jednocześnie mniej
skoncentrowana struktura miejska. 23 miasta UE liczą ponad 1 mln mieszkańców, a 345 miast zamieszkuje ponad 100 tys. osób, co łącznie stanowi
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populację ok. 143 mln mieszkańców. Tylko 7% ludności UE mieszka w ponad
pięciomilionowych miastach, dla porównania w Stanach Zjednoczonych jest
to 25% mieszkańców. Ponadto 56% europejskiej ludności miejskiej stanowi
ok. 38% całkowitej populacji w Europie. Większość zamieszkuje małe i średniej
wielkości miasteczka liczące między 5 tys. a 100 tys. mieszkańców [Komisja
Europejska 2011].

2. Problematyka współczesnych miast europejskich
Miasta są kluczem do zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej. Europa to
jeden z najbardziej zurbanizowanych kontynentów świata. Ponad dwie trzecie
mieszkańców Europy żyje na obszarach miejskich, a ich liczba stale wzrasta.
Miasta, łącząc w sobie kreatywność i innowacyjność, stanowią także o sile
gospodarki. Ale rosnąca liczba skupisk miejskich oznacza również nowe wyzwania. Miasta odznaczają się dużą emisją dwutlenku węgla; borykają się również
z takimi problemami, jak bezrobocie i ubóstwo energetyczne, dotykają je procesy
segregacji przestrzennej będącej efektem polaryzacji społecznej. Ekosystemy
miejskie podlegają ponadto presji związanej z niekontrolowanym rozwojem miast
i są narażone na wynikające z niej zagrożenia dla różnorodności biologicznej
danego obszaru. Dlatego tak ważny jest zrównoważony rozwój terytorialny. To
właśnie miasta są niezbędne do udanej realizacji strategii „Europa 2020”, która
odgrywa kluczową rolę w rozwoju polityki regionalnej Europy. Europejskie
miasta obierają różne trajektorie rozwoju w celu wykorzystania własnej różnorodności, kompetencji, zasobów lokalnych, partycypacji społecznej i innowacji
stanowiących o konkurencyjności gospodarki na rynku globalnym. Dla władz
lokalnych konieczne jest przyjęcie holistycznego podejścia w spojrzeniu na
ekosystem miasta, w którym w niepowtarzalny sposób przeplatają się kwestie
społeczne, gospodarcze, kulturalne i polityczne. Istotne jest także, aby gospodarka
miasta nie była monosektorowa. Zarządzanie powinno przebiegać horyzontalnie i wertykalnie, dążąc do wzmocnienia współpracy nie tylko na poziomie
lokalnym, ale i nawiązania kooperacji z innymi miastami w celu realizacji
inwestycji, przedsięwzięć czy usług wymagających większej skali terytorialnej.
Ważne jest również zarządzanie opierające się na wzmocnieniu pozycji obywateli angażujących się w sprawy związane z przestrzenią publiczną [Komisja
Europejska 2011].
Miasta mają zasadnicze znaczenie w rozwoju gospodarki, ponieważ to
właśnie na ich obszarze znajduje się skupisko konsumentów, pracowników
i firm powiązanych formalnie i nieformalnie; poza tym cechuje je powszechna
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dostępność i różnorodność zasobów. Dzięki temu aglomeracja zyskuje spójność
i zewnętrzny potencjał produkcyjny, pozwalając na jednoczesne zwiększenie skali.
W Europie 67% PKB generowane jest w regionach metropolitalnych. Oczekuje
się, że miasta odegrają nadrzędną rolę w realizacji flagowych inicjatyw strategii
„Europa 2020”, zwłaszcza w odniesieniu do inteligentnego wzrostu, włączenia
społecznego oraz green growth. Miasta koncentrują najwyższą liczbę ludności
z wyższym wykształceniem, występuje też w nich większy wskaźnik innowacyjności. Inicjatywy strategii „Europa 2020”, takie jak „Młodzież w drodze”,
„Europejska agenda cyfrowa” czy „Unia innowacji”, pozwolą rozwiązać wiele
problemów miast. Do ich celów należą m.in. wykorzystanie pełnego potencjału
informacji i technologii komunikacyjnych dla lepszej opieki zdrowotnej, czys
tsze środowisko naturalne i łatwiejszy dostęp do usług publicznych, rozwijanie
partnerstw innowacji, zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę
szkolną czy wsparcie samozatrudnienia. W zakresie zwiększenia energooszczędności miast znaczenie będą miały takie unijne inicjatywy przewodnie, jak „Europa
efektywnie korzystająca z zasobów” oraz „Zintegrowana polityka przemysłowa
w erze globalizacji”.
Miasta mogą przyczynić się do wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu,
szczególnie w zakresie zwalczania polaryzacji społecznej i ubóstwa. Z pomocą
przyjdą tu takie inicjatywy UE, jak „Program na rzecz nowych umiejętności
i zatrudnienia” oraz „Europejski program walki z ubóstwem”. Nie bez znaczenia
pozostaje także dynamika demograficzna. Według danych ONZ w Europie liczba
mieszkańców wzrosła o 90% w latach 50. XX w., natomiast do 2009 r. łączna
liczba ludności wzrosła jedynie o 34%. Według prognoz w okresie 2009-2050
populacja w Europie wzrośnie o 10%. Znaczącą rolę odgrywa też wpływ migracji do dużych miast, takich jak Paryż, Londyn, Madryt, Barcelona, Ateny,
Wiedeń i Berlin. Wśród imigrantów 20% stanowią osoby poniżej 25. roku
życia. Według prognoz liczba imigrantów napływających do dużych aglomeracji
miejskich UE w ciągu najbliższych lat będzie stale wzrastać. Proces ten będzie
generować też nowe wyzwania, z którymi będą mierzyć się miasta, w szczególności w odniesieniu do zmieniających się warunków gospodarczych. Spójność
gospodarcza, społeczna i terytorialna ma silny wymiar miejski. W ogromnej
większości Europejczycy żyją w miastach lub zależą od rozwoju swoich miast
[Komisja Europejska 2011]. Unia Europejska poprzez realizację polityki spójności
i fundusze strukturalne odgrywa naczelną rolę we wspieraniu rozwoju miast
w Europie. Według danych z Mapping Smart Cities in the EU [2014] dwie
trzecie miast przechodzi transformację w smart cities bądź znajduje się w fazie
planowania takiej transformacji w ramach unijnych projektów pilotażowych
[Grisel 2014].
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3. Zagadnienia wstępne
Wstępem do rozważań na temat roli samorządów wobec smart cities oraz wyzwań
i prowadzących do implementacji innowacyjnych rozwiązań w administracji
publicznej jest konieczność przedstawienia polityki unijnej w kontekście inteligentnych miast oraz możliwości ich finansowania.

3.1. Smart cities a polityka UE
Europejski model miasta jest oparty na zrównoważonej policentrycznej strukturze
miejskiej, która wpływa na rozwój całego europejskiego terytorium. Miasta wys
tępują jako centra usług, biznesu i kultury. Dzięki nim również tereny wiejskie
znajdujące się w ich otoczeniu zyskują sprzyjające warunki do własnego rozwoju
i wzrostu rentowności. Stąd też ważny jest harmonijny rozwój miasta i jego
okolic we wzajemnym oddziaływaniu ośrodków miejskich i ich otoczenia na
tereny wiejskie [Komisja Europejska 2011].
Istnieją różne definicje miast, zarówno w odniesieniu do ich wielkości,
populacji, jak i funkcjonalnej roli. Rozwój miast jest też postrzegany jako
wynik złożonych relacji wzajemnych wpływów między czynnikami geograficznymi, instytucjonalnymi a dynamiką społeczno-gospodarczą [Demazière i in.
2013]. Wielopoziomowe sprawowanie rządów (multilevel governance – MLG)
w Europie jest kluczem do osiągnięcia efektywnego i zintegrowanego podejścia
w rozwoju obszarów miejskich. Miasta na całym świecie borykają się z problemami wzrostu liczby ludności, starzenia się społeczeństw, rosnących nierówności
społecznych czy spowolnienia gospodarki. Władze lokalne i regionalne mają do
odegrania ważną rolę w kształtowaniu europejskiej strategii rozwoju miast, która
byłaby adekwatna do lokalnych realiów. Istotna jest także promocja policentrycznego podejścia do rozwoju obszarów miejskich, poszukiwanie nowych modeli
zarządzania i instrumentów kształtowania polityki oraz wzmocnienie pozycji
władz lokalnych i regionalnych działających zarówno w obszarach miejskich, jak
i na poziomie krajowym i ponadpaństwowym. Dnia 3 kwietnia 2014 r. Komitet
Regionów przyjął „Kartę wielopoziomowego sprawowania rządów w Europie”,
do której mogą się przyłączyć przedstawiciele administracji wszystkich szczebli
[Komitet Regionów… 2014]. MLG jest ściśle związane z demokracją uczestniczącą, znajdując również swoje odzwierciedlenie w strategii „Europa 2020”
i funduszach unijnych na lata 2014-2020 [Multilevel Governance… 2014].
Odnosi się do relacji wewnątrz UE, jak i do kontaktów z państwami sąsiadującymi [Słomczyńska 2013]. W tym kontekście nabierają znaczenia regiony
metropolitalne. Dzieje się tak nie tylko ze względu na fakt, że w najbliższych
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dziesięcioleciach zamieszka tam blisko 90% populacji oraz że są one motorem
dla krajowej i globalnej gospodarki. Główne wyzwania w zakresie zarządzania
metropolitalnego to m.in. stworzenie i legitymizacja wizji przyszłości metropolii,
zarządzanie zróżnicowaną społecznością mieszkańców metropolii oraz konflikty
na poziomie politycznym [Governance of… 2011]. W MLG osadzona jest strategia makroregionalna UE [Słomczyńska 2013].
Niekontrolowany rozwój miast jest trudny do odwrócenia. Procesem rozwoju
miasta można odpowiednio pokierować, dążąc do zminimalizowania jego negatywnych skutków. Gęstość zaludnienia, skupiska miejsc pracy, jak i węzły komunikacyjne mają w tym duży udział. W niektórych przypadkach nawet do 80%
osób wykonujących swoją pracę w mieście mieszka poza nim. Stąd tak ważna
jest tzw. contactability miast w obszarze planowania transportu publicznego, ale
także innych połączeń komunikacyjnych: kolejowych i lotniczych. Wymaga to
zaangażowania i partnerskiej współpracy wszystkich zainteresowanych [Komisja
Europejska 2011].
Unia Europejska na rzecz kooperacji miast i wsi w okresie 2012-2014 rea
lizowała m.in. projekt URMA (Urban-Rural Partnerships in Metropolitan Areas) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu
INTERREG IVC. URMA jest też związana z projektem RURBAN (Partnership
for Sustainable Urban-Rural Development)1. Komisja Europejska 10 lipca 2012 r.
[Orłowski 2012] uruchomiła inicjatywę „Europejskie partnerstwo innowacyjne –
inteligentne miasta i społeczności” (The European Innovation Partnership on Smart
Cities and Communities – EIP-SCC), której celem jest przyczynienie się do poprawy jakości życia obywateli, wzrostu konkurencyjności przemysłu i innowacyjnych
MŚP w Europie wraz z realizacją polityki zrównoważonego rozwoju. Natomiast
w Strategic Implementation Plan EIP-SCC z 14 października 2013 r. smart cities
zostały zdefiniowane jako systemy osób współdziałających przy wykorzystaniu
materiałów, usług i finansowania w celu przyspieszenia zrównoważonego rozwoju
gospodarczego i osiągnięcia wysokiej jakości życia. Z kolei interakcje stają się
inteligentne poprzez wykorzystanie informacji i infrastruktury komunikacyjnej oraz
usług w procesie przejrzystego planowania urbanistycznego i zarządzania, które
reagują na społeczne i gospodarcze potrzeby społeczeństwa2. Inicjatywa zintegruje
dotychczasowe działania realizowane m.in. w ramach programów Civitas, Concerto,
Intelligent Energy Europe czy inicjatywy Solar and Electricity Grid wraz z Covenant of Mayors [Kulisiewicz 2014], które jest europejskim porozumieniem bur
mistrzów na rzecz podniesienia efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii3. Do instrumentów wspierających rozwój miast
1
2
3

URMA, www.urma-project.eu [dostęp: 20.01.2015].
Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/eip/smartcities/index_en.htm [dostęp: 21.01.2015].
Covenant of Mayors, www.covenantofmayors.eu [dostęp: 21.01.2015].

52

Monika Kidyba, Łukasz Makowski

należy też zaliczyć platformę interesariuszy miast inteligentnych (Smart Cities
Stakeholders Platform) oraz doroczną konferencję miast inteligentnych (Annual
Smart CitiesConference). W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020,
w tym w ramach programu Horyzont 20204, również przewidziano instrumenty
finansowego wsparcia rozwoju smart cities [Pilewicz 2014].

3.2. Finansowanie smart cities
Smart Cities Council, amerykańskie stowarzyszenie zrzeszające przedsiębiorstwa
sektora smart cities, do którego należą m.in: IBM, Cisco, Mercedes-Benz, ABB5,
wydało publikację Smart Cities Financing Guide [Smart City Council 2014] dotyczącą finansowania infrastruktury z zakresu inteligentnych technologii. Podkreśla
w niej, że są to inwestycje nie tylko kosztowne, ale także wymagające kreatywnego
podejścia – tylko wówczas pozwolą zrealizować zarówno krótko-, jak i długoterminowe cele. Mądre finansowanie inwestycji technologicznych ma fundamentalne
znaczenie dla funkcjonowania inteligentnych miast. Niektóre inwestycje technologiczne są incydentalne, jednak większość to bardzo złożone projekty, rozłożone
w czasie oraz angażujące wielu interesariuszy i niosące ze sobą duże ryzyko.
Za przykład może posłużyć tu energia odnawialna, której rozwiązania są niezwykle kapitałochłonne. Partnerstwo publiczno-prywatne może być realną szansą
na pokrycie kosztów tego rodzaju projektów. Ponadto finansowanie smart cities
wykorzystuje głównie środki publiczne oraz prywatne. Publiczne finansowanie
zwykle opiera się na źródłach przychodu pochodzących z podatków. Niemniej obligacje komunalne są równie ważnym sposobem finansowania smart cities. Można
je wykorzystać zwłaszcza przy realizacji inwestycyjnych projektów energetycznych,
które występują najczęściej jako obligacje dochodowe, komunalne obligacje przemysłowe (industrial revenue bonds – IRB), zielone obligacje, obligacje kwalifikowane poszanowania energii (qualified energy conservation bond – QECB), obligacje
wpływu społecznego, obligacje pożytku publicznego, linked deposit program
(LDP) czy też pożyczki przeznaczone na inwestycje związane z podnoszeniem
efektywności energetycznej [Smart Cities Council 2014]. Niemniej obligacje służą
nie tylko realizacji działań związanych z energooszczędnością. Obligacje wpływu
społecznego, zwane także obligacjami społecznymi (social impast bonds), to instrumenty finansowe wykorzystywane głównie w USA, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
Służą przede wszystkim finansowaniu projektów przedsiębiorstw społecznych oraz
organizacji pozarządowych (non governmental organisation, NGO).
4
Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=A2
BB2E69-0D3D-13D9-D927C5762E197D63 [dostęp: 21.01.2015].
5
Smart Cities Council, www.smartcitiescouncil.com/category-vision [dostęp: 12.01.2015].
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Za przykład działania finansowanego za pomocą obligacji społecznych może
posłużyć inwestycja Goldman Sachs. Poprzez współpracę z nowojorskimi władzami wsparła ona organizację MDRC, której zadaniem jest obniżenie o 10%
recydywy wśród młodych mężczyzn z Rikers Island. W przypadku sukcesu
inwestor otrzyma zwrot poniesionych nakładów, a w przypadku zwiększenia
zakładanego wyniku Goldman Sachs zarobi 2 mln dolarów. Jest to oczywiście
pewnego rodzaju prywatyzowanie działalności społecznej [Wajszczak 2014].
Realizacja inwestycji, opierając się na obligacjach społecznych, nie zapewnia
określonego zwrotu z inwestycji. Zależy on od osiągnięcia założonych efektów
społecznych. Niemniej tego rodzaju działania nie tylko zachęcają do podejmowania innowacyjnych rozwiązań w sferze kwestii społecznych, ale także przyczyniają się do powstawania nowych partnerstw na linii NGO – administracja
publiczna – sektor prywatny [Social Impact Bonds… 2009].
Z kolei crowdfunding, polegający na finansowaniu projektu poprzez zorganizowanie internetowej zbiórki pieniężnej, wkracza również w sferę zaspokajania
potrzeb społecznych w zakresie wykluczenia i walki z ubóstwem należących do
wyzwań stojących przed smart cities. Jako przykład może tu posłużyć start-up
HandUp6, zwycięzca 1776 Challenge Cup w 2014 r. To przedsiębiorstwo społeczne z San Francisco stworzyło platformę internetową pozwalającą dokonać
drobnych darowizn na rzecz osób bezdomnych i innych potrzebujących [Overly
2014]. W Mansfield w Wielkiej Brytanii crowdfunding został z kolei wykorzys
tany do udostępnienia mieszkańcom bezpłatnego, bezprzewodowego połączenia
z Internetem. Akcja została zrealizowana za pośrednictwem brytyjskiej platformy
Spacehive. W Kansas City w USA użytkownicy platformy internetowej neighbor.ly
wspierają zbiórkę środków finansowych na wprowadzenie zaproponowanych przez
obywateli zmian, które mają im pomóc w codziennym funkcjonowaniu w mieście.
Korzystając z neighbor.ly, The City of Fountains Foundation realizuje akcję,
dzięki której chce przeprowadzić renowację miejskich fontann [Enbysk 2014].
Przedstawione powyżej sposoby pozyskania finansowania działań znajdujących
się w obszarze smart cities nie wyczerpują wszystkich dostępnych możliwości.

4. Zagadnienie władzy i polityki
w kontekście smart cities
Benjamin R. Barber w swej ostatniej publikacji Gdyby burmistrzowie rządzili
światem z 20137 r. ogłasza kres rządów państw narodowych, które zawodzą
6
7

HandUp, www.handup.us [dostęp: 12.01.2015].
Polskie wydanie z 2014 r.
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w skali globalnej, jednocześnie wskazując na miasta jako źródło demokracji.
Swoje nadzieje lokuje w stworzeniu globalnego rządu, czyli instytucji demokratycznej na skalę globalną, która pozwoliłaby się ustrzec przed negatywnymi
skutkami globalizacji, takimi jak wojna i terroryzm oraz korporacje ponadnarodowe. Funkcjonowanie demokracji w granicach określonych umową społeczną
jest już według niego niewystarczające, wymaga wymiaru globalnego. „Państwa
nie będą rządziły światem”. Według Barbera „glokalność” buduje lokalna partycypacja wraz z globalną współpracą prowadzącą do usieciowienia danego miasta.
Glokalności mogliby doświadczyć mieszkańcy żyjący w miastach pod warunkiem,
że to właśnie burmistrzowie i prezydenci miast „rządziliby światem”. Ważne jest
też oddolne obywatelstwo, którego aktywność prowadziłaby do nowatorskich
mechanizmów współpracy i budowy wspólnoty ponad granicami, zwłaszcza że
już w chwili obecnej miasta tworzą interaktywne sieci wpływów. Istotna jest tu
również dywersyfikacja sieci współpracy prowadząca do tworzenia metasieci
(zob. tab. 1). Barber podkreśla, że stolice stały się usieciowionymi megamiastami,
które poprzez różnorakie synaptyczne połączenia z innymi ośrodkami miejskimi
tworzą megalopolis i megaregiony. Przywołuje tu futurologiczny termin ekumenopolis ukuty w 1967 r. przez ojca ekistyki Constantinosa Doxiadisa, który
definiuje miasto jako twór obejmujący swym zasięgiem całą planetę.
Barber określa też przymioty burmistrzów sprawujących władzę we właściwy
sposób. Są to: „1) silna osobowość – zarazem niepokorna i dowcipna; 2) pragmatyczny stosunek do sprawowania rządów; 3) osobiste zaangażowanie w sprawy
miasta […]; 4) oddanie miastu jako unikalnemu podmiotowi społecznemu, który
może stanowić końcowy punkt kariery”. Jako pozytywne przykłady z polskiej
sceny samorządowej Barber podaje Pawła Adamowicza – prezydenta Gdańska
oraz Rafała Dutkiewicza – prezydenta Wrocławia [Barber 2014: 17-38, 107].
Warto podkreślić, że od pewnego czasu sami włodarze zauważali potrzebę
współpracy. Na przykład w 1986 r. prezydenci sześciu dużych miast europejskich,
Barcelony, Birmingham, Frankfurtu, Lyonu, Mediolanu i Rotterdamu, założyli
EUROCITIES – Międzynarodowe Stowarzyszenie Wielkich Miast Europejskich.
Dziś skupia ono przedstawicieli ponad 130 największych miast Europy, a jego
celem jest wzmocnienie roli samorządów w wielopoziomowej strukturze zarządzania oraz reprezentowanie interesów miast wobec instytucji UE8. Rada Gmin
i Regionów Europy (Council of European Municipalities and Regions – CEMR)
jest najstarszym europejskim stowarzyszeniem władz lokalnych i regionalnych,
które skupia krajowe stowarzyszenia administracji publicznej wszystkich szczebli
z 41 europejskich krajów. Od 1951 r. CEMR promuje budowę zjednoczonej,
spokojnej i demokratycznej Europy opartej na samorządności lokalnej. CEMR
8

Eurocities, www.eurocities.eu [dostęp: 17.01.2015].
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Tabela 1. Miejskie sieci współpracy
Główne sieci miejskie
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

C40 Cities
Cities for Mobility
City Protocol
CityNet
CLAIR – Rada Stosunków
Międzynarodowych pomiędzy
Władzami Lokalnymi
Climate Alliance
Davos – Światowe Forum
Ekonomiczne
DELGOSEA – Partnerstwo
na rzecz Demokratycznej
Samorządności w Azji
Południowo-Wschodniej
ICLEI – Międzynarodowa
Rada na rzecz Lokalnych
Inicjatyw Środowiskowych
ICMA – Międzynarodowe
Stowarzyszenie Administracji
Lokalnej
INTA – Międzynarodowe
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Miast
ISPA – Międzynarodowe
Stowarzyszenie Sztuk
Performatywnych
League of Historical Cities
(Liga Miast Historycznych)
Mayors for Peace
(Burmistrzowie dla Pokoju)
Metropolis – Światowe
Stowarzyszenie Największych
Metropolii
Organization of World
Heritage Cities (OWHC –
Organizacja Miast
Światowego Dziedzictwa)
SCI – Międzynarodowe
Stowarzyszenie Miast
Partnerskich
UITP – Międzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu
Publicznego
United Cities and Local
Governments

Miejskie
sieci bezpieczeństwa

Międzymiejskie
sieci ekologiczne

– ECAD – Miasta
Europejskie Przeciwko
Narkotykom
– EFUS – Europejskie
Forum Bezpieczeństwa
Miejskiego
– Global Network on Safer
Cities (Globalna Sieć na
Rzecz Bezpieczniejszych
Miast)
– Mayors Against Illegal
Guns (Burmistrzowie
Przeciwko Nielegalnej
Broni Palnej)
– Mayors for Peace
(uprzednio Światowa
Konferencja Burmistrzów
na Rzecz Pokoju
w ramach Międzymiejskiej Solidarności)
– WICI – Women in Cities
(Kobiety w Miastach)

– Alliance in the Alps
– C40 Cities Climate
Leadership Group
– Climate Alliance (Sojusz
Klimatyczny)
– Covenant of Mayors
(Porozumienie między
Burmistrzami)
– Energy Cities
– ICLEI – International Council for Loal
Environmental Initiatives
(Międzynarodowa Rada
na Rzecz Lokalnych
Inicjatyw
Środowiskowych
– MedCities
– World Mayors Council
on Climate Change
(Światowa Rada
Burmistrzów do Spraw
Zmian Klimatycznych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Barber 2014: 142-145,148-149, 158-161.
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jest europejską sekcją międzynarodowej organizacji Zjednoczonych Miast i Władz
Lokalnych (United Cities and Local Governments – UCLG), która reprezentuje
europejski samorząd lokalny i regionalny na arenie międzynarodowej9.
Aktywność miast wykracza także poza sferę lokalnej polityki, przybierając
formę lokalnej polityki międzynarodowej, a samorządowcy stają się dyplomatami
miasta. Dzieje się tak mimo braku faktycznych podstaw prawnych, na podstawie których mogłaby funkcjonować swoista dyplomacja miasta. W procesie
jej uprawiania poprzez osobiste zaangażowanie biorą udział burmistrzowie,
prezydenci miast, radni i wyżsi urzędnicy. Jej charakter jest mniej oficjalny niż
w przypadku dyplomacji międzypaństwowej, co tworzy sprzyjającą atmosferę
do utrwalania osobistych wpływów. Polityka zagraniczna miasta przybiera różne
formy. Najczęściej dotyczy zagadnień ułatwienia komunikacji, negocjowania
umów, pozyskania informacji, zapobiegania konfliktom, bezpieczeństwa, rozwoju,
kultury czy działalności inwestycyjnej [Pluijm, Melissen 2007].
Jednakże próba usieciowienia miast oraz kooperacji pomiędzy władzami
dużych miast to nie jedyne wyzwanie na przyszłość. W rozważaniach o smart
cities ważnym ze względów strategicznych w procesie zarządzania decyzyjnego
aspektem ich funkcjonowania jest kwestia sprawowania władzy i uprawiania
polityki. Każda z inicjatyw smart cities, opierając się na technologiach ICT,
ma szansę odnieść sukces, ale też wpływać na wzmocnienie lokalnej dynamiki
politycznej. Prawdziwe smart cities to nie tylko miasta wykorzystujące technologie ICT, ale także takie, w których ich włodarze i inni przedstawiciele samorządu terytorialnego, sprawując swą władzę, mogą jednocześnie współpracować
z dostawcami produktów i usług w celu realizacji wizji inteligentnego miasta
bez jakichkolwiek barier organizacyjnych i instytucjonalnych [Anderson 2011].
Pozwala to władzom miasta budować swoje wizje strategiczne na podstawie
nowo nawiązanej kooperacji z dostawcami.
Inteligentnego podejścia wymaga również holistyczne zarządzanie miastem
przy szczególnym uwzględnieniu propagowania kultury współpracy. Wymaga to
koordynacji podejmowanych inicjatyw poprzez odpowiednią platformę umożliwiającą skuteczną wymianę danych i wspólne podejmowanie decyzji. Wszystkie
zainteresowane strony muszą być zaproszone do udziału w podejmowaniu decyzji.
Na przykład: aktywne zaangażowanie się podmiotów publicznych i prywatnych,
uczelni wyższych oraz mieszkańców Wiednia zostało uznane za główną przyczynę
osiągnięcia przez nie pozycji lidera wśród smart cities. Z kolei w Helsinkach
społeczność miasta postrzega siebie jako smartness, a nie tylko jako konsumentów
usług, ponieważ jest też traktowana jako aktywna część społeczeństwa: autorzy
informacji, pomysłów, rozwiązań i innowacji [How Cities Can… 2013].
9

CEMR, www.ccre.org [dostęp: 21.01.2015].
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Można stwierdzić, że to właśnie brak zaangażowania przedstawicieli lokalnej
sceny politycznej stanowi największe wyzwanie wobec aspiracji danego miasta
do uzyskania statusu smart, a tym samym wdrożenia technologii inżynierskich,
które cechowałaby skalowalność, interoperacyjność i bezpieczeństwo. Nie istnieje
też jedna uniwersalna definicja smart city, która określałaby kierunki pozwalające
każdemu z miast stać się inteligentnym. Miasta są zróżnicowane pod względem
historycznego rozwoju gospodarczego i politycznego, form geograficznych,
źródeł energii, struktury demograficznej itp. Tymczasem to właśnie te czynniki
składają się na dziedzictwo miasta, z którego wynikają jego frustracje. Dlatego
miasta z podobnymi zapisami w strategicznych dokumentach rozwoju będą się
różnić od innych aglomeracji właśnie sposobem sprawowania administracji politycznej i odmiennością politycznych priorytetów, np. ograniczenie emisji CO2
przez Kopenhagę do 2025 r., inteligentne rozwiązania związane z oszczędzaniem
wody w Madrycie. Jako czynniki hamujące miasto w procesie stawania się smart
najczęściej wymienia się brak jasnej wizji (zaawansowane technologie mogą
być niezrozumiałe przez postrzeganie ich jako abstrakcyjnych i takich, które
nie rozwiążą problemów danej społeczności z dnia na dzień), niezdolność do
wyartykułowania wartości (zwykle podnoszona jest kwestia wartości ekonomicznej posiadającej najczęściej krótkotrwały charakter, nie wskazuje się wartości
tworzonych przez użycie nowoczesnych technologii), rozwój ekonomii zakresu
i skali (wyizolowane obszary miasta nie mają szans na efektywne wykorzystanie
infrastruktury technologicznej; istotne jest, aby miasta funkcjonowały jako jeden
zintegrowany system), brak odpowiedniego modelu biznesowego i innowacji
finansowych oraz zarządzanie przez wielu interesariuszy (prowadzi to do realizacji
sprzecznych celów w zakresie rozwoju miasta).
W celu przyspieszenia rozwoju miasta i wdrożenia inteligentnych strategii
eksperci zalecają zdefiniowanie mierzalnej wizji, z którą utożsamiałby się zarówno sektor publiczny, jak i prywatny oraz społeczeństwo obywatelskie; strategiczne
i biznesowe podejście do ICT przez administrację samorządową w procesie
planowania zintegrowanego rozwoju miasta; innowacje w modelach zarządzania;
tworzenie kultury zaangażowania obywateli, będących de facto głównym powodem istnienia polityki miasta – jest to szczególnie istotne, gdy obywatele stają się
prosumentami, a nie wyłącznie biernymi konsumentami usług. Na etapie transformacji miasta do smart city szczególnie ważne jest zaangażowanie lokalnych
polityków i obywateli, a dyskurs powinien przechodzić od kwestii zarządzania do
technologii zorientowanych na wynik [Giles 2012]. Warto też pamiętać, że smart
cities są również politycznym wyborem oraz prowadzą do politycznej, społecznej
i ekonomicznej zmiany w strukturze miasta, stając się jej centrum. Wpływa to
także na układ sił politycznych na arenie międzynarodowej. Najwięcej smart
cities znajduje się w Azji – 49%, w Europie 36%, Ameryce Północnej 9%, na
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pozostałych obszarach jest to ok. 1%. W Europie można wyróżnić dwa skupiska
występowania smart citiies: w obszarze Morza Północnego (Holandia, Belgia,
Wielka Brytania, kraje skandynawskie) oraz Morza Śródziemnego (Hiszpania,
Francja, Włochy) [Dameri, Rosenthal-Sabroux 2014: 36-37, 69, 159].

4.1. Rola samorządu wobec smart cities
Pojęcie smart cities jest wszechobecne w dyskusjach o miastach i modelach rozwoju miast na całym świecie. Inteligentne miasta przyczyniają się do tworzenia
interdyscyplinarnych strategii rozwoju urbanistycznego. Alberto Vanolo z Uniwersytetu Turyńskiego twierdzi, że inteligentne miasta wpływają na kreowanie
nowej geometrii stosunków władzy i mechanizmów politycznej legitymizacji,
prowadząc w efekcie do smartmentalization [Vanolo 2014].
Ponad połowa światowej populacji mieszka obecnie w miastach, dlatego
władze lokalne (miejskie) zaczęły być postrzegane jako ważny element przyczyniający się do rozwiązywania wielu ważnych problemów współczesności.
Rola samorządu we współczesnym świecie zmienia się, rośnie znaczenie demokracji lokalnej. W Europie najpilniejszą kwestią jest aktualnie wzmocnienie
struktur miejskich i międzygminnych, regionalizacja oraz rozwiązanie problemów dotyczących organizacji przestrzeni miejskiej. Europejskie samorządy
odgrywają coraz większą rolę w gospodarce, a także przy realizacji głównych
funkcji zbiorowych (przejmując w ten sposób zadania rządu centralnego) poszerza się zakres samorządności. Decentralizacja sprawia, że to właśnie samorządy regionów metropolitalnych mierzą się z największymi wyzwaniami
dotyczącymi zmian demograficznych, gospodarczych i społecznych. W związku
z tym przed samorządami stoi również wiele trudnych zadań związanych z odpowiednim zarządzaniem finansami, infrastrukturą i usługami. Jednocześnie
rekomendacje dla jednego regionu prawdopodobnie nie znajdą zastosowania
w innych.
W dużej mierze na rozdrobnienie organizacyjne administracji samorządowej
wewnątrz regionu metropolitalnego mają wpływ czynniki geograficzne i społeczno-polityczne (np. Izrael, Szwajcaria, Niemcy, USA, Francja). Jednak zwolennicy teorii wyboru publicznego podkreślają, że argumentem na rzecz małych
jednostek lokalnych jest wzajemna konkurencja (analogicznie do prywatnych
firm) w zakresie świadczenia usług publicznych (co jest lepsze aniżeli pozostawienie ich w rękach jednej, monolitycznej jednostki administracji rządowej).
Ponadto współistnienie różnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzi
do powstania szerokiej oferty skierowanej do mieszkańców. Wówczas mieszkańcy mogą wybrać społeczność w ramach obszaru metropolitalnego, w którym
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oferowane usługi publiczne są na najwyższym poziomie [Decentralization...
2008]. Należy tu zaznaczyć, że crowdsourcing i odpowiednia analiza nastrojów
społecznych może dać włodarzom miast nieocenioną informację zwrotną na
temat kwestii społecznych bezpośrednio dotykających mieszkańców, co może
przełożyć się na uwolnienie administracji publicznej od wielu biurokratycznych
obciążeń. Przykładem może być tu zastosowanie aplikacji mobilnej pozwalającej na zgłaszanie jej użytkownikom (mieszkańcom) problemów z dostępnością obiektów użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnością czy
informowanie o miejscach, w których jest uszkodzona infrastruktura drogowa
[Enbysk 2013].
Zmianie podejścia w zarządzaniu gospodarką i ładem przestrzennym towarzyszy proces decentralizacji politycznej i administracyjnej z poziomu krajowego na
poziom lokalny. Liberalizacja rynków krajowych oraz przyciąganie inwestorów
zagranicznych przyczyniło się do pewnego rodzaju niezależności samorządów
i podmiotów prywatnych w ramach współpracy i realizowanych działań na postawie partnerstwa publiczno-prywatnego. Polityka miejska i procesy planistyczne
nie są już wyłączną domeną rządu krajowego, ale są zarządzane i obsługiwane
również przez elity lokalne i regionalne. Te ostatnie jednak niechętnie pozwalają
angażować się w procesy decyzyjne nowym aktorom i grupom społecznym. Najbardziej zmarginalizowaną grupą wg Ugo Rossi’ego i Alberto Vanolo są wiejscy
migranci zamieszkujący na obszarach miejskich i tworzący „miejskie wioski”.
Przemiany związane z globalizacją skutkują również pojawieniem się „nowej
polityki miejskiej” (konkurowanie między miastami i ich umiędzynarodowienie),
która nie tylko rodzi miejskie strategie sukcesu, ale także mobilizuje różne grupy
aktorów, koalicji i partnerstw, w rezultacie tworząc „globalne miasta”. W tym
kontekście miasta i ich elity przyjmują style działań i komunikacji na wzór
prywatnych firm, np. odwołując się do marketingu miejsc i brandingu [Rossi,
Vanolo 2012: 3-9, 27].

4.2. Partycypacyjny model budowy inteligentnego miasta
Samorząd, który chce stworzyć smart city, powinien działać przede wszystkim
jako koordynator, reżyser, a jednocześnie aktor we współpracy z licznymi podmiotami działającymi na jego terytorium, aby móc wdrożyć koprodukcję w usługach
publicznych. Są to usługi świadczone dla obywateli i we współpracy z nimi, co
odbywa się poprzez planowanie partycypacyjne, nawiązanie relacji z mieszkańcami w celu zwiększenia ich zaangażowania w realizowane projekty oraz udziału
w końcowych działaniach monitorujących, czyli kontrolę uczestniczącą. Dla
zapewnienia sukcesu takiego procesu konieczne jest stworzenie odpowiedniego
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systemu pomiaru wyników w celu dalszego rozwijania skutecznego systemu
angażowania wszystkich podmiotów (zob. tab. 2). W procesie identyfikowania
smart city kluczowe jest, aby administracja samorządowa stanowiła wewnętrzną siłę napędową, a nie jej słabe ogniwo [Dameri, Rosenthal-Sabroux 2014:
136-137].
Tabela 2. Modele pomiaru efektów inteligentnego miasta
Modele
Wymiary

Vienna University
of Technology 2007
– konkurencyjność,
– kapitał społeczny
i ludzki,
– partycypacja,
– transport i ICT,
– zasoby naturalne,
– jakość życia.

Komninos 2008

The European House –
Ambrosetti 2012

– wykształcenie i umiejętności – zarządzanie mobilnością,
mieszkańców,
– zarządzanie zasobami,
– instytucje naukowe
– jakość życia obywateli.
i innowacji,
– infrastruktura cyfrowa
i e-usługi,
– innowacyjność.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dameri, Rosenthal-Sabroux 2014: 138.

Taką możliwość stwarza partycypacja deliberatywna, które daje mieszkańcom
miasta szansę uczestnictwa w dyskusji z przedstawicielami administracji lokalnej
prowadzącej do podjęcia decyzji uwzględniających potrzeby mieszkańców. Owa
dyskusja to czynnik odróżniający demokrację deliberatywną od bezpośredniej,
w której nie występuje konfrontacja, debata. Deliberację cechuje dynamika
[Konopelko 2012], argumentatywność ze względu na przedstawienie sądów
uczestników dyskusji i wyrażenie towarzyszących im emocji oraz inkluzywność polegająca na dopuszczeniu wszelkich poglądów nawet tych, które budzą
kontrowersje [Goworek 2015]. Podsumowując, deliberację można określić jako
„publiczny proces komunikacji zorientowany na poszukiwanie odpowiednich
argumentów przemawiających za określonymi ocenami i rozwiązaniami dyskutowanych kwestii” [Noworól 2012].
Inteligentne zarządzanie jest związane z upowszechnianiem partycypacji
społecznej jako sposobu na zdefiniowanie celów rozwojowych miasta. Partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym miasta mogą realizować
poprzez kształtowanie prawa lokalnego, wprowadzając pozaustawowa metody
partycypacji, takie jak np. konsultacje planistyczne, debaty deliberatywne, sądy
obywatelskie, analizy wielokryterialne czy budżety obywatelskie. Te działania
związane z planowaniem partycypacyjnym w postaci dodatkowych dyskusji
publicznych są przeprowadzane jeszcze w fazie konstruowania koncepcji dokumentów planistyczno-ubranistycznych, odnoszących się również do zagospodarowania przestrzeni publicznej, rewitalizacji czy ochrony środowiska [Czepkiewicz
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2013]. Narzędziem dla zarządzania uczestniczącego jest także formuła warsztatów
projektowych typu charrette. Jest to rodzaj warsztatów urbanistycznych, których
celem jest „zaangażowanie osób zainteresowanych rozwojem danego terenu
w jego projektowanie poprzez intensywne uczestnictwo w kilkudniowych sesjach,
w których udział biorą przedstawiciele urzędu miejskiego, urbaniści, deweloperzy,
ale także mieszkańcy i inni zainteresowani danym obszarem. Efektem tych sesji
jest wypracowanie w drodze wzajemnych uzgodnień i konsultacji koncepcji
zagospodarowania danego terenu” [Strategia SMART_KOM... 2015].

4.3. Nowe rozwiązania w administracji publicznej
Inteligentna administracja w coraz większym stopniu wprowadza rozwiązania
informatyczne oraz nowe kanały komunikacyjne w celu zaktywizowania mieszkańców. W niniejszym podrozdziale zostanie zaprezentowanych kilka z nich.
4.3.1. Internet rzeczy
Internet rzeczy (Internet of Things, IoT) zakłada połączenie w sieci wszelkich
możliwych urządzeń, w tym codziennego użytku, w celu dostarczenia nowych
usług. Koncepcja ta bazuje na trzech pojęciach: zawsze (anytime), wszędzie
(anyplace) ze wszystkim (anything). Jednocześnie IoT opiera się na trzech filarach
w odniesieniu do cech inteligentnych obiektów, tj. identyfikacji siebie (wszystko
może się przedstawić), zapewnienia komunikacji (wszystko może się komunikować) oraz współdziałania (wszystko może na siebie oddziaływać) [Brachman
2013]. W rezultacie „Internet przestanie być siecią połączonych komputerów,
a stanie się siecią połączonych obiektów”. Transfer danych w Internecie rzeczy
odbywa się aktualnie za pomocą takich systemów, jak GSM, WiFi, Bluetooth,
ZigBee, Z-Wave, ale także beaconów, femtokomórek10 czy poprzez bezprzewodowe sieci sensorowe11 (Wireless Sensor Networks) [Wierżyński 2015].
Możliwe zastosowania Internetu rzeczy są praktycznie nieograniczone. Najczęściej IoT można spotkać w inteligentnych budynkach, przemyśle, energetyce,
systemach pomiarowych czy monitoringu środowiska i potencjalnych zagrożeń.
W smart cities można wykorzystywać Internet rzeczy do śledzenia natężenia
ruchu drogowego i kierowania nim bądź sterowania oświetleniem ulicznym.
10
Femtokomórka (femtocell) to niewielki nadajnik telefonii komórkowej, który zapewnia
użytkownikowi dostęp do usług sieci 3G lub 4G w domu lub biurze.
11
WSN to sieć złożona z wielu urządzeń rozmieszczonych na określonym terenie w celu
realizacji wspólnego zadania.
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Sieć czujników IoT może również posłużyć do wykrywania przestępstw, aktów
wandalizmu itp. [Brachman 2013].
4.3.2. Beacony
Beacon to rodzaj czujnika emitującego stały, unikalny sygnał radiowy przy
wykorzystaniu technologii Bluetooth przesyłający informacje kontekstowe typu
push lub poprzez aplikacje mobilne do osób znajdujących się w niewielkiej odległości od nadajnika. Urządzenie zasilane niewielkich rozmiarów baterią może
służyć około roku, ale przy pobieraniu energii z fal elektromagnetycznych nie jest
konieczna wymiana baterii. Wykorzystanie beaconów w administracji publicznej
zastosowało Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Generała
Andersa 5 w Warszawie w ramach projektu Virtualna Warszawa. Odpowiednia
aplikacja zawiera wirtualną mapę urzędu wraz ze wskazaniem lokalizacji użytkownika w budynku, dzięki czemu możliwa jest dalsza nawigacja do innych
pomieszczeń w obiekcie. Za pomocą aplikacji interesant może pobrać numerek
kolejkowy i zostanie powiadomiony, gdy nadejdzie wywołanie jego numerku.
Aplikacja dla inteligentnego urzędu została zaprojektowana z myślą o osobach
niewidomych. Dzięki funkcji Voice-Over osoba niewidoma bez przeszkód może
korzystać z aplikacji i poruszać się po budynku. Beacon posiada niejako właściwości polegające na przypisaniu cyfrowych informacji przedmiotom fizycznym,
co stanowi szansę na wykorzystanie ich w Internecie rzeczy [Okopień 2014].
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie również wykorzystało
beacony do nawigowania po ekspozycjach umiejscowionych w pięciu różnych budynkach tej instytucji kultury. MOCAK planuje za pomocą beaconów zwiększyć
interakcje i zaangażowanie zwiedzających wystawy muzealne poprzez używane
przez nich urządzenia mobilne, a także pragnie stworzyć kolejne aplikacje edukacyjne dedykowane dzieciom. Muzeum chce też rozbudować system beaconów
poprzez montaż większej ich liczby [Zbozień 2016].
Z kolei Uniwersytet Łódzki dla studentów zagranicznych i kandydatów
na studia przygotował w kwietniu 2015 r. aplikację SmartUni, która umożliwia uzyskanie informacji o uczelni i jest rodzajem przewodnika. Aplikacja
wykorzystuje mapy cyfrowe, opierając się na beaconach, które rozmieszczono
w 38 budynkach dydaktycznych, administracyjnych i akademikach, pomagających wraz z aplikacją poruszać się po kampusie. Na przykład student, przechodząc obok gabinetu dziekana, otrzymuje wiadomość na swoje urządzenie
mobilne na temat spraw, które może tam załatwić. Od czasu uruchomienia
SmartUni 80% studentów pobrało aplikację, a beacony wysłały ponad 200 tys.
wiadomości. To tylko wybrane możliwości zastosowania beaconów w adminis
tracji publicznej, które mają szeroki wachlarz użycia zwłaszcza w komunikacji
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marketingowej w ramach tzw. marketingu sąsiedztwa (proximity marketing)
[Szoszkiewicz 2016].
4.3.3. Big data
Według definicji Douglasa Laney’a z 2001 r. big data to ogromny wolumen
danych generowanych w bardzo szybkim tempie i zawierający duże ilości treści,
który opiera się na metodzie 4V zawierającej w sobie takie elementy, jak: objętość
(volume) – duża ilość danych, różnorodność (variety) – dowolne typy danych,
prędkość (velocity) – duża zmienność, dynamiczne dane, wartość (value) –
ocena wyrażana przez weryfikację [Gutkowski 2014]. Big data w administracji
publicznej jest możliwe do zastosowania w celu poprawy funkcjonowania służby
zdrowia, wykrywania zagrożeń epidemiologicznych, sanitarnych, przewidywania
klęsk żywiołowych, zarządzania transportem publicznym, w systemie edukacji,
zapewnieniu cyberbezpieczeństwa, systemie fiskalnym, analizie rynku pracy.
Administracja publiczna ma dostęp do dużej ilości danych o wysokim potencjale
ich wykorzystania zwłaszcza w zarządzaniu usługami publicznymi i bezpieczeństwem [Wieczorkowski 2014].
4.3.4. Open data
Open data to idea swobodnego, bezpłatnego dostępu przez każdego zainteresowanego do danych i możliwość ich wtórnego wykorzystania bez ograniczeń
prawnych, społecznych i technicznych. Otwarte dane mogą pochodzić z dowolnego źródła. Można wskazać główne trzy rodzaje otwartych danych: dane instytucji kultury, dane sektora nauki, dane administracji publicznej. Miasta generują
ogromne ilości danych, niemalże są fabrykami danych, stąd coraz bardziej zyskuje
na wadze kwestia ich przetwarzania. W celu transparentnego, odpowiedzialnego
i innowacyjnego zarządzania administracja publiczna coraz częściej wprowadza
dostęp do danych publicznych w sposób otwarty. Wiąże się z tym procesem pojęcie otwartej administracji (open government). Otwarty dostęp do danych polega
na jawnym publikowaniu danych generowanych przez administrację publiczną.
Mieszkańcy stają się w ten sposób nie tylko lepiej poinformowani, ale też tak
pozyskana wiedza może przełożyć się na stworzenie, na podstawie udostępnionych
danych, nowych usług dedykowanych mieszkańcom; przyczynia się to również
do zmniejszenia biurokracji i zwiększenia innowacyjności miasta [Bakici 2011].
Od 2012 r. funkcjonuje EU Open Data Portal12, który jest punktem dostępu
do szerokiego zakresu danych gromadzonych przez instytucje Unii Europejskiej.
12

EU Open Data Portal, http://data.europa.eu/euodp [dostęp: 8.06.2016].
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Portal jest kluczowym elementem unijnej strategii otwartych danych. Dane
z portalu można wykorzystać bezpłatnie za podaniem źródła. W Polsce z dniem
16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego13, która stwarza nowe możliwości dostępu do zasobów publicznych dla obywateli, ale także da szansę na użycie
ich w celach komercyjnych. Te otwarte dane w postaci zdigitalizowanych zasobów
bibliotecznych, muzealnych, danych statystycznych, gospodarczych itp. mogą
posłużyć do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów [Mirowska-Łoskot
2016]. Według zapisów wspomnianej ustawy prawo do ponownego wykorzys
tywania informacji sektora publicznego podlega ograniczeniu ze względu na
prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, chyba że zrezygnują
z przysługującego im prawa; nie dotyczy to osób pełniących funkcje publiczne.
Ponadto ograniczenie obejmuje użycie danych w zakresie i na zasadach okreś
lonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych
tajemnic ustawowo chronionych14.
4.3.5. Uberyzacja
Przenoszenie usług do Internetu i do aplikacji mobilnych określane jest mianem
uberyzacji lub ODMS (On Demand Mobile Services). Termin „uberyzacja”
pochodzi od nazwy firmy Uber założonej w 2009 r. w San Francisco w USA.
Tego rodzaju usługi polegają na składaniu zamówień online i realizacji ich offline.
Przed wejściem na rynek aplikacji mobilnych proces zakupowy był rozłożony
na kilka etapów: wyszukanie określonej firmy w wyszukiwarce internetowej,
złożenie zamówienia telefonicznie lub via e-mail, umówienie dogodnego terminu
dostawy oraz dokonanie płatności kartą lub gotówką. Aktualnie wszystkie te fazy
realizacji zamówienia są zintegrowane w ramach jednej aplikacji. Segmenty usług
ODMS, które cieszą się największą popularnością, to transport osób, prace domowe (sprzątanie, naprawy), usługi logistyczne usługi hotelowo-gastronomiczne,
rozrywka (sprzedaż biletów), zdrowie i uroda [Schlafman 2014]. Uber, od którego
pochodzi nazwa wspomnianego modelu biznesowego, to firma świadcząca usługi
transportu publicznego. Inne popularne firmy wpisujące się w trend ODMS to
Airbnb pośredniczący w znalezieniu zakwaterowania u osób prywatnych za opłatą
czy Handy – aplikacja pomagająca znaleźć odpowiednią osobę do sprzątania lub
wykonania drobnych napraw i tym podobnych prac.
13
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora pub
licznego, Dz.U. poz. 352.
14
Art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji
sektora publicznego, Dz.U. poz. 352.
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Dystrybucja usług zaprojektowana w tym modelu biznesowym określana
jest ekonomią dzielenia (sharing economy lub collaborative economy), ponieważ
wykonawcy, wykorzystując własne, osobiste zasoby, takie jak samochód, pokój,
umiejętności, podejmują się dodatkowej pracy zarobkowej niewymagającej wysokich nakładów inwestycyjnych [Remisiewicz 2015]. Uberyzacja mimo wielu zalet
ma wielu przeciwników, dlatego że wpisuje się w tzw. technologie zakłócające
(disruptive technologies), czyli „innowacje, które owocują pogorszeniem się
funkcjonalności produktów” i odpowiadają za upadek wiodących przedsiębiorstw.
Są to „technologie przerywające tok rozwoju”, a więc cechuje je destrukcyjność
wobec aktualnie panującego porządku. W ten sposób w 1995 r. zdefiniował
owe przełomowe innowacje Clayton M. Christensen z Harvard Business School
[Christensen 2010: 22], które są ogromną konkurencją dla dotychczasowych
uczestników rynkowych poszczególnych branż. W związku z tym w niektórych
krajach unijnych wprowadzono zakazy lub ograniczenia możliwości świadczenia tego typu usług, np. w Belgii. Niemniej Komisji Europejskiej zależy na
rozwijaniu usług ekonomii dzielenia się, dlatego też 2 czerwca 2016 r. ogłosiła
wytyczne mające na celu wspieranie konsumentów, przedsiębiorstw i organy
publiczne w zakresie uregulowania prowadzenia dzielności w ramach nowej
gałęzi gospodarki. Przychody brutto w UE z platform ODMS w 2015 r. oszacowano na 28 mld euro w pięciu kluczowych sektorach (krótkoterminowy wynajem,
transport pasażerski, usługi dla gospodarstw domowych, usługi specjalistyczne i techniczne, usługi finansowe), które niemal podwoiły się w porównaniu
z 2014 r. i są nadal rozwijane, stanowiąc duży potencjał dla nowych podmiotów
gospodarczych na rynku. Komisja Europejska wskazuje na uregulowanie takich
kwestii, jak ochrona konsumentów, warunków zatrudnienia oraz opodatkowania
bez ograniczania dostępu do rynku firmom świadczącym usługi z wykorzystaniem
aplikacji ODMS. Działania KE wpisują się w realizację strategii Europejskiego
Jednolitego Rynku Cyfrowego15.
4.3.6. Crowdsourcing
Termin crowdsourcing to połączenie dwóch angielskich wyrazów: crowd i outsourcing (crowd – tłum i outsourcing – zlecanie zadań firmy zewnętrznym
podmiotom). Został ukuty w 2005 r. przez Jeffa Howe’a i Marka Robinsona
z „Wired Magazine”. Crowdsourcing polega na wystosowaniu przez firmę
lub organizację zaproszenia do szerszej społeczności, np. internetowej, w celu
rozwikłania jakiegoś problemu. Dany podmiot angażuje pasjonatów lub fanów
15

2016].

Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/news/2016/06/20160602_en.htm [dostęp: 4.06.
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p roduktów przezeń oferowanych, a w rezultacie otrzymuje od tej społeczności
ogromną liczbę potencjalnych usprawnień lub propozycji wprowadzenia nowego produktu. Często takie zapytanie przyjmuje formę konkursu z nagrodami.
Crowdsourcing jest wykorzystywany do wykonywania różnych zadań. Na przykład ów „tłum” może zostać zaproszony do opracowania nowej technologii,
realizacji zadania projektowego, udoskonalenia algorytmu czy uporządkowania
dużej ilości danych [Howe 2006]. W kontekście omawianego tematu przykładem
crowdsourcingu jest również Volunteered Geographic Information (VGI), tj.
społecznościowa informacja geograficzna, która ma wpływ na rozwój Systemów
Informacji Geograficznej (Geographic Information System – GIS). VGI jest też
określane zamiennie terminem crowdsourcing geodata.
Rozwiązania społecznościowego pozyskiwania informacji wykorzystywane
są w interdyscyplinarnych badaniach, cieszą się również coraz większą popularnością wśród podmiotów gospodarczych [Jawgiel 2015]. Dane pozyskiwane
są przez wolontariuszy, ochotników, określoną społeczność, „tłum”. Przykładem
VGI jest projekt GeoCommons czy OpenStreetMap, w ramach którego ogłoszono np. konkurs, którego celem było stworzenie interaktywnej mapy bocianich
gniazd16. Z VGI wiąże się również tworzenie internetowych aplikacji hybrydowych, tzw. mash-up, które zawierają treści z wielu źródeł (często na podstawie
Application Programming Interface – API) prezentowane w jednym interfejsie
graficznym jako nowy produkt webowy [Goodchild 2007]. Można wyróżnić
cztery elementy systemów VGI:
1) technologia – urządzenia służące do przeglądania zasobów Internetu:
komputery, smartfony, tablety,
2) Internet – medium globalne umożliwiające wymianę informacji,
3) społeczność – ogół użytkowników, sensorów umożliwiających pozyskanie
wiedzy,
4) dane przestrzenne – informacje, które można zamieścić w przestrzeni
geograficznej [Myszczuk 2012].
4.3.7. Crowdsensing
Każdy człowiek wyposażony przez naturę w pięć zmysłów i inteligencję może
odpowiednio zinterpretować własne odczucia. Sieć ludzkich sensorów jest równa
liczbie mieszkańców Ziemi. W rezultacie VGI stwarza dogodne warunki włączenia sieci ludzkich sensorów przy wykorzystaniu technologii szerokopasmowych
i Web 2.0 [Goodchild 2007]. Ludzie sami okazują się najlepszymi sensoremi,
wiele danych i informacji dostarczają bez żadnego dodatkowego wysiłku, bezOsmtools, http://osmtools.org/gniazda/bocian/#lat=51.998&lon=18.699&z=6 [dostęp:
29.02.2016].
16
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wiednie, po prostu nosząc ze sobą telefon komórkowy. W związku z tym pojawił
się nowy termin crowdsensing (zbitka wyrazowa crowd – tłum i sensing – odbieranie wrażeń) oznaczający aktywne gromadzenie i przekazywanie informacji
przez ludzi, m.in. za pomocą mediów społecznościowych, powiadamiając innych
o swoich opiniach czy odczuciach w odniesieniu do określonych miejsc bądź
sytuacji. W rezultacie powoduje to generowanie olbrzymich ilości danych, a te
z kolei są przedmiotem tzw. analizy sentymentu (sentiment analysis), czyli
określenia, które z wytworzonych treści mają charakter pozytywny, negatywny,
a które neutralny [Siegele 2010]. W mediach społecznościowych coraz bardziej
na znaczeniu zyskuje głębsza analiza treści, ta dotycząca wyrażanych emocji, co
odbywa się w sposób zautomatyzowany lub półautomatyczny [Tomanek 2014].
W crowdsensingu nie tylko urządzenia elektroniczne dostarczają danych, ale
również ludzie generują miarodajne dane wynikające z ich subiektywnej oceny
czy indywidualnych obserwacji. Te ludzkie sensory mogą stanowić doskonałe
uzupełnienie dla drogich i wysoko zaawansowanych technologicznie elektronicznych sensorów. Niemniej stworzenie usług standaryzowanych, opierając się
na infrastrukturze pomiarowej przy użyciu określonych danych, jest głównym
technicznym wyzwaniem [Resch 2013].
Rewolucyjnym rozwiązaniem jest śledzenie ludzkich emocji przy wykorzystaniu technologii i gromadzenie pozyskanych danych w celu lepszej obserwacji życia miejskiego. Zbiór wielu niegeograficznych informacji wskazuje na konkretne
miejsce, które można zidentyfikować w kategoriach przestrzennych i czasowych.
Ponadto do wizualizowania sieci geospołecznych w czasie rzeczywistym można
wykorzystać media społecznościowe, takie jak Flickr, Twitter, Facebook itp.
Mapowanie emocji w przestrzeni miejskiej może dostarczyć nowych informacji
co do fizycznej i społecznej struktury dynamicznie zmieniającego się środowiska
miejskiego, zwłaszcza w kontekście poczucia bezpieczeństwa w mieście, w tym
prywatności i odpowiedniej jej ochrony [Zeile i in. 2015]. Badania emocji
w mediach społecznościowych najczęściej odbywają się za pomocą technik
ekstrakcji sentymentu z treści bazujących na emotikonach, ontologii17, słownikach, zwrotach i frazach nacechowanych emocjonalnie. Media społecznościowe
wraz technologiami sensorycznymi niosą ogromny potencjał wykorzystania ich
na rzecz rozwijania i zarządzania smart cities [Doran i in. 2015]. Do badania
emocji w przestrzeni mogą posłużyć też opinie wyrażane np. na portalach turys
tycznych czy tytuły, opisy i tagi na portalach społecznościowych, które tworzą
w rezultacie mapę nastrojów. Wykorzystanie aplikacji na urządzenia mobilne
17
Ontologia w informatyce jest formalną, jawną specyfikacją wspólnej konceptualizacji,
opisem fragmentu rzeczywistości, który służy realizacji zadań tworzenia i przetwarzania wiedzy. Najczęściej wykorzystywana w semantycznych sieciach WWW [więcej Grzelak 2013:
159-168].
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może pozwolić także na określenie wpływu cech środowiska na występowanie
i częstotliwość reakcji emocjonalnych ludzi, a także w jakim stopniu te reakcje
różnią się oraz od jakich czynników są zależne. Wszystko to przyczynia się do
lepszego zrozumienia interakcji na linii człowiek – środowisko. Jednocześnie
należy wskazać, że studia nad emocjami nie tylko w smart cities, ale w każdej
innej zurbanizowanej przestrzeni mają charakter interdyscyplinarny, w którym
udział mają takie dziedziny, jak psychologia środowiskowa, geografia, urbanistyka
i architektura. Pozyskane dane można użyć do stworzenia aplikacji prezentującej zbiorowe mapy emocji dla miejsc ciekawych w mieście pod względem
turystycznym lub kulturalnym czy też niebezpiecznych, de facto dostarczając
użytkownikowi usługę na podstawie danych lokalizacyjnych, tzw. usługę LBS
(Location Based Services) [Klettner i in. 2013].
Innym przykładem na możliwości wykorzystania crowdsensingu jest CROWD
4ROADS – CROWD sensing and ride sharing FOR ROAD Sustainability
finansowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020.
Jako że sieć dróg publicznych odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym i ma wpływ na konkurencyjność gospodarki, to jednocześnie
drogi mają ogromny wpływ na środowisko i związane z tym koszty utrzymania.
Natomiast samochody osobowe generują 73,7% ogółu przewozów pasażerskich
wewnątrz UE, przy średniej obecności poniżej dwóch pasażerów w aucie. Taki
stan rzeczy wpływa na 12-procentowy udział ruchu samochodów osobowych
w emitowaniu CO2, wpływa też niekorzystnie na bezpieczeństwo na drogach
i wysokie koszty interwencji służb ratunkowych. W związku z tym celem projektu CROWD4ROADS jest wykorzystanie danych dostarczanych przez tłum,
tj. kierowców i podróżujących, aby w bardziej zrównoważony sposób zarządzać
ruchem drogowym. Zadaniem CROWD4ROADS jest synergia dotychczasowych
rozwiązań dostarczanych przez takie aplikacje, jak BlaBlaCar (blablacar.com)
oraz SmartRoadSense (smartroadsense.it), polegających na wykorzystaniu efektu
społecznościowego w pozyskaniu danych. Projekt ma charakter badania pilotażowego z udziałem ponad 1 mln osób na ponad 1 mln km dróg18.
4.3.8. Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe
Finansowanie społecznościowe to polskie określenie crowdfundingu, który jest
zbitką dwóch angielskich wyrazów crowd – tłum oraz funding – finansowanie.
Alternatywna formuła finansowania przedsięwzięć czy projektów poprzez zaangażowanie internetowej społeczności, tj. „tłumu”, cieszy się ogromną popularnością
CORDIS Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju, http://cordis.europa.eu/
project/rcn/199846_pl.html [dostęp: 30.05.2016].
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i uznaniem. Najbardziej rozpoznawalną platformą tego typu jest amerykański
Kickstarter19. Wolumen transakcji opartych na platformach crowdfundingowych
z roku na rok znacząco wzrasta [The European Alternative… 2015]. Finansowanie społecznościowe jest również możliwe do wykorzystania przez organy
administracji publicznej poprzez włączenie mieszkańców w sprawy lokalne,
ważne społecznie. W tym modelu zwykle to organizacja non-profit (fundacja,
stowarzyszenie, przedsiębiorstwa społeczne) na platformie crowdfundingowej
zbiera środki na realizację określonego celu lub tworzy własną platformę, poprzez
którą dokonują zbiórki.
Crowdfunding obywatelski lub też obywatelskie finansowanie społecznościowe (civic crowdfunding), polega on na zaangażowaniu mieszkańców w sfinansowanie przedsięwzięć, na które administracja publiczna nie ma możliwości
zebrać wystarczających środków w inny sposób aniżeli za pomocą obywatelskiego wsparcia. Przykładami takich platform obywatelskiego finansowania
społecznościowego jest amerykańska Citizinvestor (citizinvestor.com) czy brytyjska Spacehive (spacehive.com). De facto można stwierdzić, że tego rodzaju
platformy tworzą nowe formy partnerstwa publiczno-prywatnego realizowane
dla osiągnięcia celów społecznych oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców w procesy związane z zarządzaniem miastem. Ponadto mieszkańcy miasta
mogą dostarczyć kreatywnych pomysłów, które mogą podnieść jakość życia
i rozwinąć lokalną gospodarkę. Niemniej należy mieć na uwadze, że platformy
crowdfundingu obywatelskiego powinny stanowić przede wszystkim narzędzie
komunikacyjne dla przedstawicieli administracji, a nie sposób na finansowanie miejskich inwestycji przez obywateli zamiast ze środków budżetu miasta
[Davies 2014].
4.3.9. Potrzeby kontekstowe, czyli living services
Rozwiązania typu living services są pilną potrzebą wobec wyzwań związanych
z szybko rosnącą populacją miejską [The Era… 2015]. Są to usługi związane
z zaspokojeniem bieżących potrzeb konsumenta, czyli tzw. potrzeb kontekstowych, które znajdą także swoje zastosowanie w odniesieniu do zarządzania miastem, jego infrastrukturą, oświetleniem, komunikacją itp. Digitalizacja
wszystkiego (digitization of everything) przy uwzględnieniu wzrostu liczby
urządzeń podłączonych do Internetu, liczby sensorów, przetwarzania danych
w tzw. chmurze (cloud computing), to czynniki wpływające na konieczność zaspokojenia spersonalizowanych potrzeb kontekstowych użytkowników wymienionych
19

Kickstarter, www.kickstarter.com [dostęp: 8.06.2015].
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technologii. Proces ten ma znaczący wpływ na dynamiczną zmianę relacji pomiędzy użytkownikami, klientami, mieszkańcami a dystrybutorami określonych
usług. Dotyczy to także świadczenia usług publicznych, które są im oferowane
w zależności od czasu, miejsca i sytuacji, w jakiej się znaleźli. Oczekiwania
konsumentów mają więc charakter płynny z powodu ciągle zmieniających się
potrzeb. W rezultacie prowadzi to do atomizacji marek i usług [The Era… 2015].
Ważne jest także, aby rozwiązania związane z Internetem rzeczy były odpowiednio zaprojektowane pod względem ergonomicznym, ale i emocjonalnym oraz
pod względem wzbudzanych reakcji o charakterze fizjologicznym na działanie
bodźców dostarczanych przez aplikacje kontekstowe. Należy również wskazać
na fakt, że dane wytworzone w smart city dostarczają dużych zbiorów danych,
z których możliwe jest generowanie wiedzy (knowledge discovery in databases)
oraz eksploracja baz danych (data mining)20.

5. Zakończenie
Polska administracja publiczna w ostatnich latach rozpoczęła stawianie pierwszych kroków w kierunku budowy miast inteligentnych. Smart city to koncep
cja, która zawiera wielopoziomowy potencjał tworzenia wartości współpracy, za którym kryje się złożoność tych procesów, zwłaszcza dla administracji
partycypacyjnej. Miasta są postrzegane jako główny czynnik zmian aktywnie
stawiający czoła wyzwaniom cywilizacyjnym. Niemniej należy też podkreślić,
że projekty smart city w większości są finansowane ze środków publicznych,
a tego rodzaju wsparcie zwykle ma charakter tymczasowy, co zamyka drogę
do planowania i realizacji długoterminowych strategii rozwoju miasta [Dameri,
Rosenthal-Sabroux 2014: 172]. Należy mieć też na uwadze, że wszelkie aktualnie
stosowane innowacyjne rozwiązania w administracji publicznej, nie tylko w sferze
związanej z zarządzaniem miastem czy smart cities, stanowią ogromne wyzwanie
w kontekście stanowienia prawa lokalnego, ale także w zakresie tworzenia aktów
prawnych regulujących kwestię nowych technologii.
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Local Governments vs. Smart Cities – Challenges to Face
Summary. The objective of this paper is to outline the challenges facing local governments committed to embracing the idea of smart city, and to review existing solutions in public administration
that are emblematic of an innovative approach toward communicating with the local community,
such as crowdsourcing, crowdsensing, crowdfunding, Big Bata, the Internet of Things, or sharing
economy. The paper touches upon a number of issues pertinent to contemporary European cities,
including the EU policies toward smart cities and the relevant funding opportunities. Finally, it
discusses the role of local governments in implementing the smart city concept and brings out the
rationale for engaging local populations in participatory development of smart cities.
Keywords: smart city, local government, innovation in public administration, participatory creation
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Elektroniczna forma
prowadzenia rejestrów dla przedsiębiorców
jako przejaw nowoczesnej administracji

Streszczenie. W niniejszym artykule zaprezentowano nowoczesne formy działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne. W szczególności dotyczy to zagadnień związanych z wdrażaniem
i korzystaniem z szeroko rozumianych systemów teleinformatycznych w ramach konkretnych
zadań statutowych organów jednostek rządowych oraz samorządowych, jak również w niewielkim
wymiarze sądownictwa. Poniższe wywody mają na celu przede wszystkim przegląd sposobów
prowadzenia wybranych rejestrów publicznych, których cechą charakterystyczną jest korzystanie
z nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Opracowanie ogranicza się do kręgu podmiotów objętych samym rejestrem, istotą działania i charakterem prawnym wybranych rejestrów.
Zakres podmiotowy dotyczy osób podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą, bez
względu na formę prawną, u których występuje obowiązek wpisu do wyżej określonego rejestru.
Został również wspomniany rys historyczny rozwoju systemów teleinformatycznych w państwie
polskim w ujęciu właściwych przepisów powszechnie obowiązujących. Kolejno można odnaleźć
opis relacji przedsiębiorcy względem organów prowadzących właściwe rejestry, a także specyfikę
tychże rejestrów w ujęciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych.
Słowa kluczowe: administracja, system teleinformatyczny, rejestr, przedsiębiorca

1. Wstęp
W ślad za stale rozwijającą się nowoczesną technologią w wielu obszarach
życia dokonują się zmiany, które pomimo różnorodności dziedzin łączy pojęcie
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informatyzacji1. Pod tym względem ewolucja dotyczy wszystkich – zarówno osób
fizycznych, jak i prawnych, organów administracji rządowej, samorządowej czy
też szeroko rozumianego sądownictwa. Niniejszy artykuł przedstawia nowoczesne
formy działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Należy przez
to rozumieć aktywność we wdrażaniu i korzystaniu z szeroko rozumianych
systemów informatycznych w ramach konkretnych zadań statutowych. Poniższe
wywody mają na celu przede wszystkim przegląd sposobów prowadzenia wybranych rejestrów publicznych, których cechą charakterystyczną jest korzystanie
z nowoczesnych technologii teleinformatycznych.
Z racji tego, że zagadnienie to jest wielowątkowe i rozległe, opracowanie
ogranicza się do kręgu podmiotów objętych samym rejestrem, istotą działania
i charakterem prawnym wybranych rejestrów. Zakres podmiotowy dotyczy
osób podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą, bez względu
na formę prawną, u których występuje obowiązek wpisu do wyżej określonego
rejestru. Zatem odnaleźć można opis relacji przedsiębiorcy względem organów
prowadzących właściwe rejestry, a także specyfikę tychże rejestrów w ujęciu
nowoczesnych technologii teleinformatycznych.
Istotne jest również określenie roli administracji i państwa w zakresie przedmiotowo-funkcjonalnym na tle definicji działalności gospodarczej. Wynik tych
rozważań decyduje o statusie prawnym przedsiębiorcy [Powałowski 2009: 21],
a co za tym idzie – o obowiązku wpisu do właściwego rejestru. To natomiast
wiąże się bezpośrednio z zagadnieniem określonym w tytule niniejszego artykułu.
W ramach opracowania konieczne było również wskazanie najistotniejszych
regulacji prawnych, w ramach których są ustalane wymagania dla systemów
teleinformatycznych realizujących zadania publiczne, m.in. takie jak rejestry
przeznaczone dla przedsiębiorców. Podstawą tych rozważań jest ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne2. Ten akt
prawny ma na celu wprowadzenie nowych technologii do aparatu administracji
i organów państwa.
Nowoczesna administracja, a tym samym informatyzacja powinna polegać
na udostępnianiu obywatelom i przedsiębiorcom usług realizujących zadania
publiczne. Projektodawcy szczególny nacisk położyli na ustanowienie prawidłowych podstaw prawnych dla usług publicznych, takich jak: ePUAP, centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, realizacja zadań
wynikających ze Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
Tworzenie warunków dla współpracy pomiędzy systemami (zwanymi zagad1
„Informatyzacja – wykorzystywanie nowoczesnych metod przetwarzania inform acji
w gospodarce, technice itp.”, http://sjp.pwn.pl/szukaj/informatyzacja.html [dostęp: 8.02.2017].
2
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, t.j. Dz.U. 2014, poz 1114 (dalej: ustawa o informatyzacji).
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nieniami interoperacyjności), których używają zarówno osoby fizyczne, jak
i przedsiębiorcy, ułatwianie komunikacji z systemami (identyfikacja i uwierzytelnianie w systemach) i w końcu usuwanie barier prawnych oraz proceduralnych
w dostępie do usług oferowanych przez podmioty publiczne powinny stanowić
podstawy wprowadzania zmian w procedurze administracyjnej i instrukcjach kancelaryjnych. Dodatkowo należy podkreślić prawa osób niepełnosprawnych, które
łącznie powinny się składać na systemową informatyzację organów państwa3.
Drugim kluczowym aktem prawnym jest ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej4. Ten akt prawny stanowi jedno z podstawowych źródeł prawa
w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, kształtuje
też definicję legalną przedsiębiorcy w ramach art. 4 USDG5 jako podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, licującą z definicją określaną w art. 431
Kodeksu cywilnego6 (szerzej na temat definicji przedsiębiorcy w dalszej części
opracowania).
Z punktu widzenia tych dwóch aktów prawnych – ustawy o informatyzacji
oraz USDG – możliwe jest dokonanie przeglądu różnych rejestrów opierających swoje działanie na technologiach informatycznych, które dedykowane są
przedsiębiorcom. Ostatecznie podjęta została również próba oceny ich działania
i przydatności dla tak sprecyzowanej grupy podmiotów, która jest zobligowana do
tego, by z nich korzystać – dokonywać wpisów przy rozpoczynaniu działalności,
ale również w toku jej prowadzenia czy też rezygnując ze statusu przedsiębiorcy.

2. Informatyzacja działalności administracji państwowej
w obszarach publicznych
Przeprowadzając deskrypcję działalności nowoczesnej administracji, a w szczególności wykonywania władztwa administracyjnego organów państwowych, należy
zdefiniować termin „informatyzacja”, gdyż zjawisko to stanowi jeden z filarów
3
Uzasadnienie do ustawy o informatyzacji 44/05/BS, s. 2, http://bip.kprm.gov.pl/download.
php?s=75&id=12537 [dostęp: 8.02.2017].
4
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz.U. 2016,
poz. 1807 (dalej: USDG).
5
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca
we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników
spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
6
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa
w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2016, poz. 380.
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rozwoju nowoczesnej administracji. Istota tego pojęcia jest o tyle ważna, że
w ramach jego znaczenia odnajdziemy również główny wątek niniejszego opracowania, tj. prowadzenie rejestrów w formie elektronicznej, które dedykowane
są m.in. przedsiębiorcom.
Termin „informatyzacja” według Polskich Norm to dyscyplina naukowo-techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów.
Podobnie określa ten termin Stefan Węgrzyn, który wskazuje wprost, że pojęcie
to stanowi „dyscyplinę naukową badającą procesy i prawa rządzące kodowaniem, przekształcaniem, przekazywaniem informacji oraz wykorzystaniem tych
praw do tworzenia tego zakresu dla potrzeb ludzi, urządzeń, metod, systemów”
[Węgrzyn 1999: 37].
Informatyzacja jako zagadnienie naukowe, ale również jako element funkcjonowania państwa wraz z rozwojem cywilizacyjnym zyskiwała coraz większe
znaczenie dzięki praktyce jej stosowania. Przełomowym momentem dla dziedziny
informatyzacji wydaje się utworzenie działu administracji rządowej zgodnie
z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach w administracji rządowej7. Przez
lata dokonywano różnego rodzaju modyfikacji obszaru informatyzacji, który
w ramach swojej struktury organizacyjnej czy prawnej obejmował wiele elementów. W ramach dyspozycji art. 12a8 wymienionej ustawy można odnaleźć m.in.
delegowanie przez ustawodawcę zadań z zakresu informatyzacji administracji
publicznej, wdrażania nowych technologii informatycznych, przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu, wspierania inwestycji w dziedzinie informatyzacji
czy też realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej
w dziedzinie informatyzacji i telekomunikacji.
Przechodząc do ustawy o informatyzacji, należy w pierwszej kolejności
ustalić, do jakiej dziedziny źródeł prawa przynależy omawiany akt prawny.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach w administracji rządowej, t.j. Dz.U. 2013,
poz. 743.
8
1. Dział „informatyzacja” obejmuje sprawy: 1) informatyzacji administracji publicznej oraz
podmiotów wykonujących zadania publiczne; 2) systemów i sieci teleinformatycznych administracji
publicznej; 3) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyzacji; 4) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji i telekomunikacji; 5) udziału
w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji; 6) rozwoju społeczeństwa
informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu; 7) rozwoju usług świadczonych
drogą elektroniczną; 8) kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych;
9) telekomunikacji; 10) bezpieczeństwa cyberprzestrzeni; 11) rejestru PESEL, Rejestru Dowodów
Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych
Dokumentów Paszportowych; 12) ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców oraz ewidencji posiadaczy kart parkingowych; 13) nadzoru nad świadczeniem usług zaufania w rozumieniu przepisów
o usługach zaufania; 14) infrastruktury informacji przestrzennej. 2. Minister właściwy do spraw
informatyzacji sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej – art. 12a.
ustawy o działach w administracji rządowej, t.j. Dz.U. 2013, poz. 743.
7

Elektroniczna forma prowadzenia rejestrów dla przedsiębiorców...

81

W ramach niniejszego opracowania ustalenie to jest ważne z uwagi na stronę
podmiotową – adresatów stosowania poszczególnych przepisów. Najbardziej
adekwatną dziedziną, która obejmowałaby swoim zakresem przedmiotowe
przepisy, wydaje się prawo administracyjne. Wynika to z interpretacji zapisów
ustawy, w tym sposobu klasyfikowania pojęć charakterystycznych dla dziedziny
prawa administracyjnego.
Trzeba jednak podkreślić, że ustawodawca nie ogranicza obowiązku stosowania ustawy o informatyzacji jedynie do podmiotów określanych mianem
administracji publicznej. Co więcej, jej adresatami są nie tylko organy państwowe,
ale pośrednio każda osoba fizyczna lub prawna, która w wybranych obszarach
będzie miała styczność z władztwem administracyjnym organów państwowych.
Zobligowane do stosowania ustawy są podmioty z kręgu władzy wykonawczej,
ustawodawczej i sądowniczej, czyli wszystkie osoby fizyczne i prawne w różnym
stopniu. Grażyna Szpor słusznie zauważa, że przepisy ustawy wprowadzają
informatyzację państwa jako proces związany z działalnością administracyjną wszystkich organów, podmiotów publicznych działających, występujących
w imieniu i na rzecz państwa [Szpor 2015: 20]. Ustawa o informatyzacji stanowi
zatem przejaw regulacji publiczno-prawnej w aspekcie prawa administracyjnego.
Podobne stanowisko zostało przyjęte w doktrynie na kanwie stanowiska
Sądu Najwyższego. Przykładowo w glosie do postanowienia Sądu Najwyższego
wskazano „normę nakazującą każdemu organowi władzy publicznej równorzędne
traktowanie danych w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz dokumentów opatrzonych podpisem własnoręcznym.
Zakres zastosowania tych norm rozciąga się zarówno na czynności prawne, jak
i na czynności urzędowe, chyba że przepis ustawy szczególnej stanowi inaczej.
W każdej sytuacji, gdy prawo wymaga dokonania czynności w drodze pisemnej,
norma ta pozwala na wygenerowanie dokumentu opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, który powinien wywrzeć ten sam skutek” [Jackowski
2017].
Celem omawianego aktu prawnego jest stworzenie ram prawnych dla jednej
z wielu funkcji administracji publicznej, jaką jest zarządzanie zasobami administracji w ramach rozwoju instytucjonalnego [Szpor 2015: 20]. Zatem procesy
takie, jak zarządzanie czy świadczenie usług w sektorze publicznym, w omawianym obszarze powinny odbywać się właśnie przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii, w tym dzięki informatyzacji.
Należy dodać, że ustawa o informatyzacji stanowi również naturalną konsekwencję istnienia i rozwoju Polski w strukturach europejskich. Postuluje się
o prawo obywatela do dobrej administracji, która nie funkcjonuje bez informatyzacji. Postulat ten wywodzi się jeszcze z czasów Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej z grudnia 2000 r. przyjętej w Nicei, a jego źródłem w szczególności
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jest przepis art. 419. Ostatecznie dopiero Traktat z Lizbony zmieniający Traktat
o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający wspólnotę Europejską był formalnym aktem prawnym, który nadał postulatowi prawa do dobrej administracji
charakter wiążący. Zgodnie bowiem z art. 6 Traktatu w wersji skonsolidowanej
uznano prawa, zasady i wolności określone w Kracie Praw Podstawowych z dnia
7 grudnia 2000 r. w brzmieniu ustalonym dnia 20 grudnia 2007 r. w Strasburgu
[Szpor 2015: 24].
Wprowadzenie systemów informatycznych, które unowocześniają adminis
trację, miało na celu również obniżenie kosztów działalności poszczególnych
organów. W uzasadnieniu ustawy o informatyzacji z 2010 r. podjęto nawet
próbę przeliczenia korzyści finansowych wynikających z wprowadzenia nowych
regulacji. Oczywiście koszty funkcjonowania państwa nie były wiodącym argumentem. Dość interesująco jawi się przedstawione wyliczenie przeprowadzone
na podstawie Metod Kosztu Standardowego. W wyniku tej analizy wyliczono
korzyść, jaka powstała w związku z redukcją obciążeń administracyjnych w przeliczeniu na PLN. W konsekwencji przeprowadzonych badań ustalono, że korzyść
społeczna w związku z załatwieniem jednej sprawy drogą elektroniczną wynosi
około 34,50 zł, a korzyść po stronie administracji to wartość przeliczona na
kwotę od 5,00 zł do maksymalnie 6,90 zł [Szpor 2015: 115-116].
Postęp informatyzacji w sektorze publicznym wiąże się również ze zjawiskiem inflacji prawa. Zakres tego zjawiska i powody występowania stanowią bardzo obszerną materię. Mając jednak na względzie ramy niniejszego
opracowania, kwestia ta nie jest szczegółowo omawiana, a jedynie zasygnalizowana jako problem występujący w związku z permanentnym rozwojem informatyzacji.
Konieczne wydaje się jednak omówienie regulacji zawartych w rozdziale
trzecim ustawy o informatyzacji, który odnosi się do zagadnień związanych
z prowadzeniem przez podmioty publiczne m.in. rejestrów elektronicznych.
Zanim jednak zostaną przedstawione uwagi dotyczące rejestrów prowadzonych w formie elektronicznej, dedykowanych przedsiębiorcom, należy przybliżyć
9
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326/02 z 6.10.2012. Art. 41.
Prawo do dobrej Administracji: 1. Każdy ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia
swojej sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. 2.
Prawo to obejmuje: a) prawo każdego do bycia wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne
środki mogące negatywnie wpłynąć na jego sytuację; b) prawo każdego do dostępu do akt jego
sprawy, przy poszanowaniu uprawnionych interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej; c) obowiązek administracji uzasadniania swoich decyzji. 3. Każdy ma prawo domagania się
od Unii naprawienia, zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw Państw Członkowskich,
szkody wyrządzonej przez instytucje lub ich pracowników przy wykonywaniu ich funkcji. 4. Każdy
może zwrócić się pisemnie do instytucji Unii w jednym z języków Traktatów i musi otrzymać
odpowiedź w tym samym języku.
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związane z omawianą ustawą wybrane zagadnienia, które obrazują zmianę
sposobu działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jakie zaistniały
po 2010 r.
Po pierwsze, trzeba odnieść się do przepisów art. 13-15 ustawy o informatyzacji. Intencją ustawodawcy w tej części aktu prawnego było podjęcie trudnej
próby doprowadzenia do współdziałania systemów informatycznych i różnych
rejestrów prowadzonych przez różne organy, przy jednoczesnej możliwości
wymiany informacji w formie elektronicznej pomiędzy podmiotami realizującymi działalność publiczną. Dodatkowo w ramach nowelizacji ustawy z 2010 r.
wprowadzono obowiązek stosowania Krajowych Ram Interoperacyjności zgodnie
z dyspozycją art. 18 ustawy o informatyzacji. Przepis ten deleguje uprawnienie
do ustanawiania odpowiednich standardów informatycznych dla podmiotów
realizujących funkcje publiczne do Rady Ministrów poprzez ministra właściwego
do spraw informatyzacji.
Wyłączeniem podmiotowym jako lex specialis dla wymogów określonych
powyżej są objęte jedynie cele naukowe i dydaktyczne w ramach szeroko rozumianych ośrodków naukowych, badawczych i dydaktycznych, gdyż wyłączenie
to może powodować niemożliwość prowadzenia prac statutowych z uwagi na
koszty lub czas, w jakim jednostki te powinny dostosować swoje standardy
[Szpor 2015: 115-116].
Wprowadzenie jednolitego standardu informatycznego, wedle założeń ustawodawcy, miało prowadzić do usprawnienia przepływu informacji, zwiększyć
szybkość i skuteczność działania, a także usprawnić współdziałanie pomiędzy
podmiotami w ramach wspólnoty europejskiej10.
Po drugie, trzeba nadmienić, że na kanwie regulacji ustawy o informatyzacji
powstało wiele portali informatycznych, które można scharakteryzować jako
rejestry lub miejsca wymiany i pozyskiwania informacji.
Przykładem może być powszechnie znany Biuletyn Informacji Publicznej
(BIP ). Ten urzędowy publikator teleinformatyczny wpisuje się w postulaty nowoczesnej administracji określone w ustawie o informatyzacji. Natomiast podstawę
prawną jego powstania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Pu
blicznej11. Informacje zawarte w BIP stanowią bazy danych, które są w sposób
odpowiedni organizowane, gromadzone, aktualizowane, a w konsekwencji
udostępniane [Szpor 2015: 124]. Działania BIP opierają się przede wszystkim
na systemach informatycznych, a dostęp do danych w nich zgromadzonych
10
Uzasadnienie do ustawy o informatyzacji 44/05/BS, http://bip.kprm.gov.pl/download.
php?s=75&id =12537 [dostęp:8.02.2017].
11
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Dz.U. nr 10, poz. 68.
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o dbywa się poprzez korzystanie z odpowiednich stron internetowych (world
wide web) utworzonych przez administratorów. Strony te mają charakter jawny,
tylko i wyłącznie informacyjny. Nie mogą na nich znajdować się jakiekolwiek
elementy komercyjno-reklamowe czy też o treści niezgodnej z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. Oczywiście ich funkcjonowanie powinno
zostać opatrzone odpowiednimi standardami bezpieczeństwa informatycznego.
Dodatkowo można wspomnieć, że w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego
do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej12 została
powołana platforma dostępu do informacji publicznej DanePubliczne.gov.pl13,
gdzie również można pozyskiwać dane związane z bieżącym funkcjonowaniem
państwa.
Po trzecie, w kontekście omawianego rozdziału trzeciego ustawy o informatyzacji nie sposób pominąć bardzo ważnego systemu informatycznego
przeznaczonego dla podmiotów realizujących zadania publiczne, jakim jest
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, znana powszechnie jako
ePUAP. Umożliwia ona komunikację i przesyłanie drogą elektroniczną danych,
z których korzystają podmioty realizujące zadania publiczne.
System ten należy rozpatrywać z punktu widzenia autorskich praw majątkowych. Genezą powstania ePUAP jako systemu umożliwiającego elektroniczną
i zautomatyzowaną wymianę danych jest elektroniczny system zarządzania dokumentami, który powstał w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
Został on stworzony przez pracowników tamtejszego urzędu, ale jest własnością
Skarbu Państwa (zgodnie z dyspozycją art. 13a ustawy o informatyzacji, która
stanowi, że możliwe jest nieodpłatne korzystanie z takiego rodzaju programu
komputerowego). Zarówno elektroniczny system zarządzania dokumentami
z Podlasia, jak i ePUAP są w pełni niekomercyjne, a ich rozwój odbywa się
na podstawie wdrożenia w kolejnych podmiotach uprawnionych [Szpor 2015:
129-130]. Katalog podmiotów, które mogą skorzystać z takiego zwolnienia, jest
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej,
Dz.U. poz. 361.
13
W dniu 18 maja 2015 r. udostępniona została nowa wersja Centralnego Repozytorium
Informacji Publicznej pod nazwą DanePubliczne.gov.pl. Obecna wersja oparta jest na narzędziach
wykorzystywanych w największych portalach danych na świecie, m.in. brytyjskim data.gov.uk,
amerykańskim data.gov oraz portalu danych Unii Europejskiej open-data.europa.eu. Pod koniec
czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia, która poszerzyła listę danych dostępnych w portalu. Obecnie w portalu dostępne są m.in. dane Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
Ministerstwa Finansów oraz Głównego Urzędu Statystycznego – https://epodrecznik.mac.gov.
pl/mediawiki/index.php?title=Centralne_Repozytorium_Informacji_Publicznej_(CRIP) [dostęp:
8.02.2017].
12
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zamknięty i obejmuje podmioty publiczne określone w art. 2 ust. 1 pkt 1-7 ustawy
o informatyzacji14.
Podsumowując, trzeba podkreślić, że wszelkie zadania związane z informatyzacją działalności organów państwowych opierają się na założeniu ograniczenia
kosztów i nieodpłatności korzystania przy jednoczesnym postulacie skrócenia
czasu prowadzonych postępowań przed tymi organami. Należy również dodać, że
omawiana ustawa jest nie tylko elementem regulacji sposobu i formy działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne. Stanowi ona również olbrzymi postęp w funkcjonowaniu całego państwa, ponieważ do 2010 r. praktycznie w ogóle
nie było możliwe prowadzenie jakichkolwiek postępowań czy rejestrów lub
otrzymywanie informacji w formie elektronicznej. Powód był dość prozaiczny –
brak stosownych regulacji w tym zakresie.
W kolejnej części artykułu przedstawiono zagadnienia związane z rejestrami
publicznymi, także w kontekście art. 3 ust. 5 ustawy o informatyzacji. Dokonany
został przegląd wybranych rejestrów prowadzonych w formie elektronicznej
dedykowanych dla przedsiębiorców, a prowadzonych przez podmioty realizujące
zadania publiczne.

3. Rejestr przedsiębiorców jako forma rejestru publicznego
w kontekście postępującej informatyzacji organów państwa
Omawiając nowoczesny sposób prowadzenia rejestrów, w tym rejestru dedykowanego dla przedsiębiorców, należy rozpocząć od ustalenia, czym jest de facto
rejestr publiczny jako instytucja prawna. Pozornie może wydawać się, że jest to
dość oczywisty termin. Niemniej jednak znacząca liczba powstających i istniejących już rejestrów oraz ich różnorodność może powodować rozmycie tegoż
pojęcia, a zarazem instytucji prawnej. Na początku należy ustalić zakres pojęć
rejestru i ewidencji. W doktrynie oraz judykaturze ugruntowany został pogląd
rozróżniający te dwa terminy z uwagi na zakres kontroli, jaką organ gromadzący
może przeprowadzić w związku z pozyskaniem i gromadzeniem różnego rodzaju
Art. 2. Zakres podmiotowy ustawy. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2-4 przepisy ustawy stosuje się
do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy: 1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także
jednostek samorządu terytorialnego i ich organów, 2) jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych, 3) funduszy celowych, 4) samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, 5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6) Narodowego Funduszu Zdrowia, 7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych.
14
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informacji. W przypadku gdy podmiot posiada uprawnienie do kontroli treści
zgłaszanych danych, może odmówić przyjęcia informacji, zażądać wprowadzenia
określonych zmian, zmusić do złożenia informacji czy samodzielnie interpretować
pozyskane dane, mówimy o rejestrze. Natomiast jeśli podmiot realizujący zadanie publiczne jest uprawniony jedynie do przyjęcia informacji lub dokumentów
w celu upublicznienia bez możliwości merytorycznego odniesienia się do treści
tam zawartych, wówczas mamy do czynienia z ewidencją. Występują również
inne podziały i rozróżnienia rejestrów w zależności od przyjętych przesłanek,
chociażby w zakresie wywołania skutku prawnego poprzez wpis w danym
rejestrze. Należy zaznaczyć, że pojawiają się również odstępstwa od przyjętego
podziału pomiędzy ewidencją a rejestrem. Za przykład może posłużyć chociażby
rejestr korzyści uzyskiwanych przez osoby pełniące funkcje publiczne [Stawecki
2005: 22-23]. W żaden sposób nie kwalifikuje się on do przyjętej wcześniej
systematyki, a wręcz można uznać, że nosi znamiona ewidencji. Zasadne zatem
wydaje się przyjęcie podziału z uwagi na zakres kontroli oraz skutki prawne
zgłoszenia czy też ujawnienia w danym rejestrze.
Kontynuując próbę określenia, czym jest rejestr publiczny, należy odnieść
się do definicji ustawowej w ramach art. 3 ust. 5 ustawy o informatyzacji.
Przywołany przepis stanowi, że „rejestr publiczny to rejestr, ewidencja, wykaz,
lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych,
prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych”. W tym miejscu trzeba dodać, że nie jest to jedyna definicja ustawowa
rejestru. Inną można odnaleźć chociażby w ustawie o statystyce publicznej z 1995
r., gdzie ustawodawca określa mianem rejestru urzędowego „rejestry publiczne
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1114 oraz
z 2016 r., poz. 352) oraz inne rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie ustaw
lub wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, zawierające informacje
o podmiotach gospodarki narodowej i ich działalności, informacje o osobach
fizycznych, ich życiu i sytuacji oraz dotyczące zjawisk, zdarzeń i obiektów”15.
W kontekście obydwu przytoczonych definicji rejestru swoje stanowisko
przedstawia Grażyna Szpor. Stwierdza, że konsekwencją informatyzacji jest
potrzeba interdyscyplinarnego, międzynarodowego, faktycznego i semantycznego
rozumienia oraz relacji pomiędzy pojęciem rejestru a tak powszechnym obecnie
zagadnieniem bazy danych. Rozważa ona również ujednolicenie pojęć systemu
teleinformatycznego, informatycznego czy systemu informacji [Szpor 2015:
73-74]. Przedstawiony pogląd jest bardzo praktyczny, gdyż pozwala na kompaArt. 2 ust. 12 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, t.j. Dz.U. 2016,
poz. 1068.
15
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tybilność działań różnych rejestrów w skali nie tylko kraju, ale też Europy czy
świata. Ujednolicenie definicji pojęć przytoczonych powyżej wydaje się możliwe
z punktu widzenia wspólnoty europejskiej, której działania zmierzają do standaryzacji w wielu dziedzinach. Należy wskazać jednak pewne zagrożenia. Przede
wszystkim wielość systemów teleinformatycznych oraz dążenie do ograniczania
monopolu, kreowanie idei pluralizmu, zasad konkurencyjności na rynkach właściwych, również w obszarze usług informatycznych, może powodować naturalną
barierę dla unifikowania sposobu prowadzenia rejestru czy ewidencji.
Rejestrem, w tym określanym jako rejestr publiczny czy urzędowy, będzie zatem zbiór informacji o osobach, rzeczach lub prawach, który spełnia
kilka podstawowych przesłanek. Po pierwsze, rejestr ten będzie utworzony
zgodnie z prawem, tj. obowiązującymi przepisami prawa. Po drugie, ma on
charakter publiczny przez odpowiedni organ rejestrowy. Po trzecie, pozyskanie,
utrwalanie, wykreślanie czy zmiana jakichkolwiek informacji może nastąpić po
przeprowadzeniu postępowania, w wyniku którego organ rejestrowy podejmie
rozstrzygnięcie, co do pozyskanych informacji. Należy wyjaśnić, że rozstrzyg
nięcie może stanowić decyzję16 w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania
Administracyjnego17, jak również orzeczenie sądu18. Po czwarte, prowadzenie
takiego rejestru, w tym ujawnianie informacji, będzie rodziło skutki prawne dla
strony takiego postępowania przed organem, samego organu, ale czasem również
wobec osób trzecich (erga omnes). Ostatnią cechą będzie jawność takiego zbioru
danych [Stawecki 2005: 28-29]. Nie powinno się jednak traktować przesłanki
jawności jako warunku koniecznego. Niektóre rejestry o charakterze publicznym
z różnych przyczyn mają jawność ograniczoną, co jednak nie powoduje uznania
takiego zbioru danych za rejestr publiczny.
Przyjęta powyżej systematyka stanowi jedynie próbę zdefiniowania obszaru,
w jakim znajduje się instytucja prawna rejestru publicznego. Definiowanie rejes
trów może odbywać się również poprzez klasyfikację celów, dla jakich zostały
utworzone. Zasadnicza jako najbardziej oczywista będzie funkcja ewidencyjna.
Inne to informacyjna, ostrzegawcza, ochronna, kontrolna czy fiskalna.
Klasyfikowanie rejestrów publicznych może odbywać się również z punktu
widzenia rodzaju podmiotów zobligowanych do ich prowadzenia oraz podmiotów
zobowiązanych do rejestracji – uzyskania wpisu w danym rejestrze czy ewidencji.
16
Przykładem takiej decyzji może być udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin w trybie
art. 46 ust. 1 pkt 1 USDG, gdzie organ koncesyjny udziela zgody na prowadzenie działalności
w formie decyzji administracyjnej pod szczególnymi warunkami określonymi w tejże koncesji.
17
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U.
2017, poz. 1257.
18
Przykładem takiego orzeczenia może być postanowienie sądu rejestrowego o wpisie spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców.
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Uwzględniając te kryteria, można wyróżnić wiele przykładów. Trzeba jednak
koniecznie omówić dwa zasadnicze i najbardziej powszechne rejestry: Centralną
Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez
ministra właściwego do spraw gospodarki oraz rejestr przedsiębiorców prowadzony przy Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) przy właściwych miejscowo
sądach rejonowych. Oba te rejestry łączy obowiązek rejestracji przez przedsiębiorcę oraz nowoczesny – zinformatyzowany sposób prowadzenia przez organy
realizujące zadania publiczne.
W tym miejscu należy zastrzec, że nie została przeprowadzona analiza definicji przedsiębiorcy. Zakres tego pojęcia w aspekcie definicji legalnej czy też
aksjologiczne znaczenie sensu strico są przedmiotem wielu opracowań i wydaje
się bezzasadne powielanie przyjętych już stanowisk doktryny w tym zakresie.
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto, że jest to osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej
w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej19.
Przechodząc do omówienia wybranych regulacji związanych z powyżej
przytoczonymi rejestrami publicznymi dedykowanymi dla przedsiębiorców,
w pierwszej kolejności będzie mowa o CEIDG, a następnie o rejestrze przedsiębiorców w ramach KRS. Przyjęta systematyka wynika nie tylko z treści przepisu
art. 14 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 i 2 USDG20, ale również z uwagi na
występujące rozróżnienie podmiotowe formy prawnej przedsiębiorcy.
Z dniem 1 lipca 2011 r. w ramach zmiany ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw21 ustawodawca wprowadził
w miejsce Ewidencji Działalności Gospodarczej przy właściwych wójtach,
burmistrzach lub prezydentach Centralą Ewidencję i Informację o Działalności
Gospodarczej. Najważniejszą zmianą w tej reformie jest realizowanie instytucji
„zero okienka”. Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw
gospodarki, który zobligowany jest do prowadzenia go w formie teleinformatycznej [Olszewski 2015: 104-105]. Obecnie resort ten nosi nazwę Ministerstwa
Rozwoju. Rejestr prowadzony jest poprzez stronę internetową pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine.
19
Art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz.U.
nr 173, poz. 1807.
20
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
21
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2009, nr 18, poz. 97.
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Opisując aspekty nowoczesnej formy działania CEIDG, należy również
wskazać na najważniejsze zadania, jakie są realizowane za pośrednictwem tegoż
rejestru. Podstawowym motywem jego prowadzenia jest ewidencjonowanie
przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Kolejną ważną cechą jest informowanie o przedsiębiorcach [Kosikowski 2013: 173]. Trzeba też podkreślić,
że CEIDG wpisuje się w postulat nowoczesnej administracji z punktu widzenia
kosztów uzyskiwania informacji, gdyż rejestr w tym zakresie jest nieodpłatny,
a koszty utrzymania jego działania spoczywają na Ministrze Rozwoju.
Z punktu widzenia informatyzacji istotny jest fakt, że składanie wszelkich
wniosków o wpis, w tym o zmianę i wykreślenie, odbywa się za pośrednictwem
formularzy elektronicznych umieszczonych na trzech platformach elektronicznych. Pierwszą z nich jest już wyżej przywołana strona internetowa. Druga to
Biuletyn Informacji Publicznej dla poszczególnych gmin, a przede wszystkim
dla organu rejestrowego – ministra właściwego do spraw gospodarki. Ostatecznie
można posiłkować się informacjami dostępnymi w ramach wspomnianego już
ePUAP [Olszewski 2015: 104-105].
Należy też dodać, że prowadzenie rejestru w formie informatycznej nie wyłącza możliwości składania wniosków do CEIDG w tradycyjnej formie papierowej.
Wówczas gmina zobligowana jest do przyjęcia takich wniosków i przekazania
do właściwego organu.
W tym miejscu należy przytoczyć pogląd Cezarego Kosikowskiego, który
podkreśla brak wprowadzenia jednolitego rejestru dla przedsiębiorców bez
względu na formę prowadzonej działalności. Co więcej, z uwagi na tak ukształtowany podział w zakresie formy prawnej prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, żaden z rejestrów – zarówno CEIDG, jak i rejestr przedsiębiorców
KRS, nie obejmuje swoim obszarem obowiązywania jednostek organizacyjnych,
które nie posiadają osobowości prawnej, a są wyposażone w zdolność prawną
do prowadzenia działalności gospodarczej. Takim przykładem będą chociażby
stowarzyszenie, związek zawodowy, fundusz celowy posiadający osobowość
prawną, uczelnia czy jednostki samorządu terytorialnego [Kosikowski 2013:
173-174].
Z racji autorytetu Cezarego Kosikowskiego trudno polemizować z postawioną przez niego tezą. Z całą pewnością można wskazać, że informatyzacja
stanowi jeden z filarów CEIDG. Sposób prowadzenia, przekazanie kompetencji
do prowadzenia organowi centralnej administracji – obecnie Ministrowi Rozwoju, spowodowało zwiększenie przejrzystości rejestru. Efekt ten uzyskano
dzięki powstaniu jednolitego, scentralizowanego zbioru informacji o charakterze
jawnym bez ograniczeń dostępu dla osób trzecich w każdym czasie. Cechy te
spowodowały skrócenie czasu oczekiwania na pozyskanie informacji o przedsiębiorcy.
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Postulat łączenia tych dwóch rejestrów wydaje się śmiały i nowatorski. Oczywiście jak każda koncepcja ma swoje wady i zalety. Niewątpliwie najważniejszą
korzyścią byłoby ujednolicenie – powstanie jednolitej bazy przedsiębiorców, bez
względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej. Za wadę z punktu
widzenia praktycznego można uznać konieczność przeprowadzenia fundamentalnych zmian w USDG dotyczącej CEIDG, a w konsekwencji wielu trudności
z ujednoliceniem tych dwóch odrębnych (co do treści gromadzonych danych oraz
braku kompatybilności systemów teleinformatycznych) rejestrów. Zagadnienie
to jednak nie obejmuje głównego wątku tegoż opracowania, a zatem nie było
analizowane, stanowiąc jedynie wątpliwość co do ewentualnych faktycznych
możliwości scalenia rejestrów.
Szerszego omówienia wymaga natomiast wspomniany rejestr przedsiębiorców
KRS, który wywodzi się z polskiego rejestru handlowego jeszcze z początków
XX w., w tym z tzw. rejestru handlowego B, gdzie rejestrowały się spółki kapitałowe. Ustawodawca konsekwentnie rozdziela te dwa rejestry, osób fizycznych
i osób prawnych będących przedsiębiorcami, czego odzwierciedleniem są: ustawa
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym22, ustawa z dnia
20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze
Sądowym23. Rozdział, o którym mowa wcześniej, jest szczególnie widoczny
w ramach dyspozycji art. 1a ust. 2 i 324 oraz art. 9 ust. 2 w związku z ust. 2a25,
gdzie ustawodawca wskazuje na obowiązek wpisu do właściwego rejestru przez
określone podmioty, wyznaczając w tym względzie stosowne terminy oraz ewentualny rygor prawny w przypadku braku wypełnienia obowiązku nałożonego na
przedsiębiorców.
Dla porządku należy zaznaczyć, że Krajowy Rejestr Sądowy obejmuje łącznie
następujące rejestry: przedsiębiorców, stowarzyszeń, innych organizacji społeczUstawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, t.j. Dz.U. 2016, poz. 687.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze
Sądowym, Dz.U. nr 121, poz. 770 z późn. zm.
24
2. Osoby fizyczne, które do dnia 31 grudnia 2000 r. wykonywały działalność gospodarczą
nieobjętą obowiązkiem ewidencjonowania, są obowiązane w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy, o której mowa w ust. 1, zgłosić wykonywanie tej działalności do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Osoby fizyczne, które do dnia 31 grudnia 2000 r. wykonywały działalność
gospodarczą jako wspólnicy spółek cywilnych, są obowiązane w terminie trzech miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy, o której mowa w ust. 1, dostosować formę wykonywanej działalności
do wymogów tej ustawy.
25
2.17. Do czasu rejestracji, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej
jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych. 2a.18. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie
z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie
przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie
złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r.
22

23
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nych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i rejestr dłużników niewypłacalnych26. Podmioty podlegające zgodnie z przepisami wymienionej ustawy obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, wpisane do odpowiedniego rejestru przed dniem 1 stycznia
2001 r., zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 ustawy, podlegały wpisowi do tego
rejestru bez konieczności składania odpowiedniego wniosku.
Rejestr przedsiębiorców KRS jest oparty na systemie informatycznym, co
pozwala w obecnie obowiązującym stanie prawnym oraz faktycznym na stały
dostęp do danych w nim zawartych. Samo postępowanie przed właściwym sądem
ma charakter nieprocesowy, wnioski, orzeczenia i pisma sądowe wprowadzane są
do systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe [Michnik
2013]. Obowiązek prowadzenia rejestru w formie systemu informatycznego przez
właściwe sądy rejonowe obliguje wprost przepis art. 2 ust. 1 ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Opisując działanie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
należy ustalić, jakich podmiotów obrotu prawnego będzie on dotyczył. Można
wskazać, że będą to m.in. przedsiębiorcy, którzy nie są osobami fizycznymi
prowadzącymi działalność gospodarczą, gdyż te osoby podlegają wpisowi do
wyżej omówionej CEIDG. Zdecydowanie bardziej precyzyjnej informacji w tym
zakresie należy szukać w ramach dyspozycji art. 327 w związku z art. 3628 ustawy
o KRS.
Skupiając się na zadaniach KRS w kontekście informatyzacji, nie sposób
pominąć instytucji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, którą
Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, t.j. Dz.U.
2016, poz. 687.
27
Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu
do tego rejestru.
28
Art. 36. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Przepisy niniejszego
rozdziału stosuje się do następujących podmiotów: 1) (uchylony); 2) spółek jawnych; 2a) europejskich zgrupowań interesów gospodarczych; 3) spółek partnerskich; 4) spółek komandytowych;
5) spółek komandytowo-akcyjnych; 6) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością; 7) spółek akcyjnych; 7a) spółek europejskich; 8) spółdzielni; 8a) spółdzielni europejskich; 9) przedsiębiorstw
państwowych; 10) instytutów badawczych; 11) przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie
drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsiębiorstwami
zagranicznymi”; 12) towarzystw ubezpieczeń wzajemnych; 12a) towarzystw reasekuracji wzajemnej;
13) innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu
do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2; 14) oddziałów przedsiębiorców zagranicznych
działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 15) głównych oddziałów zagranicznych
zakładów ubezpieczeń; 16) głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji; 17) instytucji
gospodarki budżetowej.
26
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nadzoruje bezpośrednio Minister Sprawiedliwości. Do jej zadań należy m.in.
prowadzenie zbioru informacji KRS, utrzymywanie i przechowywanie elektronicznego katalogu dokumentów. Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi
i zaświadczenia oraz udziela informacji z rejestru, które mają moc dokumentów
urzędowych, jeżeli zostały wydane w postaci papierowej lub elektronicznej
w myśl art. 4 ust. 3 ustawy o KRS [Olszewski 2015: 98]. W tym zakresie wypracowana została również linia orzecznicza sądów. Przykładem może być
chociażby postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku, gdzie stwierdzono, że
wydruk komputerowy informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego ma moc dokumentu urzędowego, jeżeli posiada cechy
umożliwiające weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze (art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym29)30.
Ustawodawca, ustanawiając rejestr przedsiębiorców KRS, w tym Centralną
Informację KRS, jako jawny rejestr prowadzony w formie elektronicznej, spowodował istotne zwiększenie praktyczności tegoż zbioru danych. Ustawa z dnia
13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym31, która weszła
w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., zmieniła brzmienie art. 4 ust. 3. Nowelizacja
w sposób nieoceniony ułatwiła obrót prawny. W poprzednim stanie prawnym, do
czasu wejścia w życie wymienionej zmiany, w przypadku formalnego powołania
się na okoliczności ujawnione w rejestrze, każdorazowo należało przedłożyć odpis
aktualny lub pełny z rejestru. Było to niepraktyczne i wiązało się z kosztami,
gdyż pobrać odpis można było tylko w oddziałach Centralnej Informacji, które
mieściły się w siedzibach sądów rejestrowych. Jednocześnie organy administracji publicznej nie respektowały wydruków ze strony internetowej Centralnej
Informacji zawierających dane o podmiotach wpisanych w rejestrze. Praktyka ta
była właściwa, gdyż nie istniał stosowny przepis w ustawie o KRS ani w ogóle
w porządku prawnym [Michnik 2013; Lex 2016].
Stanowisko takie wyrażone zostało m.in. w postanowieniu Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie32, w którym sąd ten stwierdził, że na gruncie
stanu prawnego obowiązującego przed dniem 1 stycznia 2012 r. nie można
29
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, t.j. Dz.U. 2013,
poz. 1203.
30
Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 19 listopada 2013 r., III Cz 900/13: Moc
dowodowa wydruku komputerowego informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z KRS. Podobnie Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r.,
II FSK 654/14: Zrównanie mocy wydruków komputerowych z mocą dokumentów wydawanych
przez Centralną Informację w kontekście wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi.
31
Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U.
nr 144, poz. 851.
32
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2011 r., I FSK
986/11, LEX nr 864186.
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przyjąć, że samodzielnie wygenerowany przez stronę wydruk podstawowych
informacji zamieszczonych przez Centralną Informację w ogólnodostępnej sieci
informatycznej ma cechy dokumentu, który wykazuje umocowanie osób uprawnionych do reprezentacji danego podmiotu; nie jest zatem dokumentem, o którym
mowa w art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi33.
W kontekście przytoczonych powyżej tez trzeba podkreślić, że Centralna Informacja KRS stanowi obecnie źródło danych nie tylko dla szeroko rozumianego
sądownictwa i administracji publicznej, ale również dla innych uczestników obrotu prawnego. Z praktycznego punktu widzenia wydruk komputerowy z Centralnej
Informacji KRS, stanowiący odpis aktualny z rejestru, został zrównany z mocą
dokumentów wydawanych przez Centralną Informację w formie papierowej
w siedzibie sądu rejonowego. Równie istotny, a zarazem przełomowy jest fakt, że
można pobrać odpis z rejestru w każdym czasie i w każdym miejscu, a następnie
posłużyć się nim w każdym postępowaniu administracyjnym lub sądowym. Co
więcej, Centralna Informacja KRS stanowi podstawowe i w pełni wiarygodne
źródło wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami, a to jest bardzo istotne
w dzisiejszych stosunkach gospodarczych.
Uzyskanie aktualnego odpisu z Centralnej Ewidencji KRS odbywa się za
pomocą strony internetowej Ministra Sprawiedliwości34. W zakładce „wyszukiwarka KRS” odnajdziemy czytelny i intuicyjny interfejs – system informatyczny,
dzięki któremu można odszukać każdy podmiot zarejestrowany nie tylko w rejes
trze przedsiębiorców, ale również w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej. Informacje uzyskuje się, wpisując nazwę, numer w Krajowym
Rejestrze Sądowym, numer NIP lub REGON.
Warty podkreślenia jest fakt, że w ramach utworzenia rejestru przedsiębiorców KRS oraz Centralnej Ewidencji KRS dokonał się podział funkcjonalny na
część informacyjną oraz rejestracyjną. W ten sposób ustawodawca powierzył
sądom rejestrowym wszelkie czynności związane z postępowaniem rejestrowym,
a z kolei Centralna Informacja odpowiada za świadczenie usług informacyjnych.
Trzeba dodać, że z mocy § 152 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z 23 lutego 2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych35 do obowiązków przewodniczącego wydziału w sądzie, przy którym utworzono Oddział
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub ekspozyturę centralnej
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
t.j. Dz.U. 2012, poz. 270 z późn. zm.
34
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu [dostęp: 8.02.2017].
35
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania
sądów powszechnych, Dz.U. nr 38, poz. 249.
33
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informacji o zastawach rejestrowych, należy też nadzór nad organizacją pracy
tych jednostek [Zamojski 2009].
Podsumowując, z całą pewnością można stwierdzić, że opisane powyżej
dwa kluczowe, a zarazem podstawowe rejestry dedykowane przedsiębiorcom
w sposób modelowy pokazują zmianę sposobu świadczenia usług przez podmioty
realizujące zadania publiczne. Zmiana obowiązujących poprzednio przepisów
została zainicjowana potrzebą informatyzacji w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. Wszechobecny rozwój systemów
teleinformatycznych w każdej dziedzinie życia wymusił na ustawodawcy większą
użyteczność prowadzonych rejestrów, skonsolidowanie oraz ułatwiony, stały
dostęp do zgromadzonych przez właściwe organy informacji.

4. Podsumowanie
Dokonując reasumpcji zagadnień poruszonych w niniejszym artykule, należy
przytoczyć przepis art. 22e USDG. Stanowi on, że: „Ilekroć obowiązujące
przepisy nadają uprawnienia lub nakładają obowiązki związane z działalnością
gospodarczą, uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, świadczeniem usług transgranicznych i ubieganiem się o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej, organy prowadzące
postępowania w tych sprawach są obowiązane zapewnić możliwość ich wykonania za pomocą środków komunikacji elektronicznej”. Z przytoczonego przepisu
wynika, że właściwy organ nie może nakazać stosowania przez wnioskodawcę
środków komunikacji elektronicznej. Można wywnioskować, że to po stronie
organu stoi obowiązek komunikacji elektronicznej z wnioskodawcą, jeżeli ten
będzie miał wolę skorzystania z takiej formy kontaktu. Oczywiście w niektórych
przypadkach po stronie wnioskodawcy pojawia się z kolei obowiązek składania
dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym, jeżeli będzie tego wymagał
odpowiedni przepis szczególny [Kosikowski 2013: 170]. Nie zmienia to jednak
faktu, że to po stronie wnioskodawcy istnieje możliwość wyboru drogi kontaktu
z organem – osobista, tradycyjna (złożenie wydruku) lub elektroniczna, która
wcześniej nie była w ogóle dopuszczalna.
Przytoczona regulacja obrazuje zmianę, jaka dokonała się na przestrzeni
ostatnich kilku lat w kontekście podmiotów realizujących zadania publiczne. Przed
rokiem 2010, tj. przed wprowadzeniem ustawy o informatyzacji, organy adminis
tracji publicznej nie prowadziły swojej działalności, opierając się na systemach
teleinformatycznych. Pojęcie informatyzacji w sferze publicznej sesnu largo było
wówczas nieobecne z uwagi na brak regulacji ustawowych w tym względzie.
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Ustawa o informatyzacji stanowi konsekwencję rozwoju Polski w zakresie
nowoczesnych technologii informatycznych i powszechnego ich stosowania.
Samodzielnie ustawa ta nie będzie stanowić podstawy prawnej dla wdrażania
i prowadzenia administracji, w tym rejestrów, w formie elektronicznej. Dopiero
w połączeniu z właściwymi przepisami zawartymi m.in w USDG czy ustawie
o KRS można mówić o źródłach regulacji prawnych z zakresu nowoczesnego
teleinformatycznego sposobu świadczenia usług przez podmioty publiczne
na gruncie rejestrów dedykowanych dla przedsiębiorców. Z całą pewnością
obszar przepisów związanych z informatyzacją organów państwowych będzie
systematycznie powiększany, podobnie jak rola i znaczenie samych systemów
teleinformatycznych w funkcjonowaniu administracji publicznej będzie rosnąć.
Omawiane regulacje prawne są konsekwencją przyjętych przez Polskę wielu
regulacji o charakterze międzynarodowym, w szczególności na gruncie przepisów wspólnoty europejskiej, które można określić łącznie mianem postulatu
nowoczesnej administracji.
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Electronic Business Registers
as State of the Art in Public Administration
Summary. The paper is devoted to the impact of technology and innovation on the performance
of public authorities. In particular, it is concerned with issues broadly relating to the deployment
of ICT systems in central and local government bodies, as well as, to a certain extent, in the
judiciary, to support the execution of their statutory responsibilities. The following discussion
aims primarily to overview the ways that selected public registers are kept and managed, typically
involving the use of latest ICTs. The focus is naturally confined to entities included in a specific
register, its operating properties and legal nature. Thus the discussion covers individuals setting
up or running a business, irrespective of legal form, who are required to register with a particular
authority. Next, a historic outline is offered depicting the evolution of information systems in
Poland’s public sector and its reflection in applicable regulations. Subsequently, the paper describes
the relationships between entrepreneurs and authorities running relevant registers, and underscores
the unique features of specific registers in terms of ICTs used.
Keywords: public administration, telecommunication system, register, entrepreneur
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Smart cities w świetle analizy
komunikatów stron internetowych
polskich miast wojewódzkich z roku 2016
Streszczenie. W niniejszym artykule poruszono problematykę koncepcji smart city. Zwrócono
uwagę na trudności definicyjne tego pojęcia, przedstawiono kilka szkół rozumienia tej idei, jak
również przytoczono jej praktyczny wymiar. W opracowaniu została opisana unijna charakterystyka
koncepcji smart city, uwzględniająca sześć charakterystyk tworzących inteligentne miasta, zarówno
w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym: smart governance, smart mobility, smart environment,
smart economy, smart people oraz smart living. Charakterystyki te stały się głównym obszarem
badawczym w analizie treści komunikatów prezentowanych na stronach internetowych polskich
miast wojewódzkich w 2016 r., w celu wskazania ilościowych działań samorządów z zakresu
koncepcji smart city, uwzględniając jednak jedynie politykę komunikacyjną podejmowaną w ich
mediach, a nie realną liczbę przedsięwzięć podejmowanych przez aktorów miast.
Słowa kluczowe: smart city, polityka komunikacyjna, smart city w praktyce polskich miast, ICT

1. Wprowadzenie
Prezentowany artykuł ma charakter opracowania omawiającego problematykę
koncepcji smart city. W pierwszej części poruszono kwestie pojęcia i rozumienia idei, a także omówiono poszczególne charakterystyki składające się na tę
koncepcję. W drugiej części pracy zaprezentowano wyniki badań ilościowych
treści wiadomości zamieszczanych na portalach internetowych polskich miast wojewódzkich. Hipoteza przyjęta w niniejszym artykule stanowi, że polskie miasta
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wojewódzkie w większości deklarują, iż podejmują działania w ramach koncepcji
smart city, jednak czy polityka komunikacyjna, prezentowana za pośrednictwem
informacji zamieszczanych na instytucjonalnych stronach internetowych, również
na to wskazuje? Celem poznawczym opracowania było sprawdzenie, w jakim
wymiarze komunikaty prezentowane na stronach internetowych samorządów
terytorialnych odzwierciedlają zainteresowanie władz miejskich ideą smart
city. Przedstawione wyniki posłużą jako dane wejściowe do podjęcia kolejnych
pogłębionych badań w dziedzinie nowoczesnego rozwoju miast.

2. Smart City –
założenia koncepcji „inteligentnego miasta”
Smart city to koncepcja, która ma za zadanie stawić czoła współczesnym problemom ośrodków miejskich. Jej głównym celem jest poprawa jakości życia
mieszkańców miast, a także usprawnienie samego funkcjonowania metropolii.
O ile cel smart city dla wielu pozostaje zgodny, o tyle sposób realizacji tej idei
budzi wiele sporów. Wynika to poniekąd z tego, że smart city, będąc wciąż ideą
dość młodą, nie została jednoznacznie zdefiniowana.

2.1. Definicja smart city
Niektóre definicje smart city opisują inteligentne miasta przez pryzmat wykorzys
tywania nowych technologii ICT (information and communication technologies –
technologie informacyjno-komunikacyjne) w rozwoju miasta i zarządzaniu nim.
Dla zwolenników takiego ujęcia technologie te stanowią jeden z najistotniejszych
elementów kształtujących inteligentne ośrodki. To właśnie wtedy, według Douga
Washburna i Usmana Sindhu, gdy wykorzystywane w mieście technologie ICT
sprawiają, że istotne komponenty oraz infrastruktura miejska (m.in. administracja, edukacja, bezpieczeństwo publiczne czy nieruchomości i transport) stają
się bardziej inteligentne, wydajniejsze, a tym samym ściślej ze sobą powiązane,
możemy mówić o smart mieście [Washburn, Sindhu 2010: 2]. Wielu odrzuca
jednak udział ICT w kreowaniu inteligentnego miasta, przypisując tę rolę człowiekowi. To przede wszystkim on miałby kierować procesami zarządzania miastem
smart właśnie w sposób przemyślany, inteligentny, kreatywny i szybki, a ponadto
niekoniecznie przy użyciu nowych technologii. Pogląd, że nowe technologie
same w sobie nie urzeczywistniają wizji miasta inteligentnego reprezentuje Tomasz Kulisiewicz, który smart city przedstawia przede wszystkim jako „habitat
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przyjazny dla jego mieszkańców, dobrze zaplanowany i efektywnie zarządzany”
[Kulisiewicz 2017]. W grupie tej często znajdują się też badacze, którzy odrzucają
pogląd, jakoby przedmioty mogły wykazywać się inteligencją, dlatego smart city
wolą tłumaczyć nie jako miasta inteligentne, a jako miasta przyjazne, bystre,
mądrze zarządzane czy użyteczne1. W niektórych przypadkach spowodowane jest
to również obawą przed nadmierną „technologizacją” miasta, a w najgorszym
przypadku uzależnienia jego funkcjonowania od sztucznej inteligencji.
Abstrahując od sposobu rozumienia koncepcji, trudno jednak nie przyznać,
że to właśnie rozwój zaawansowanych technik, szczególnie ICT i Internetu,
umożliwił rozwój i unowocześnienie współczesnych miast. Wprowadzenie do
ich przestrzeni sieci internetowych, a zarazem zapewnienie poprzez właśnie
technologie ICT komunikacji pomiędzy systemami miejskimi i ich wzajemnej
kompatybilności umożliwiło symbiotyczne powiązanie tej miejskiej przestrzeni
z siecią ludzi, technologii czy biznesu. Bez technologii informacyjno-komunikacyjnych taka ewolucja miast do formy właśnie symbiotycznego organizmu nie
była wcześniej możliwa.
Możemy więc stwierdzić, że smart city to miasto implementujące nowe
rozwiązania technologiczne do przestrzeni miejskiej. Jako że inteligencja miejska nie opiera się jednak na samej technologii, czynnik ludzki jest tu równie
istotny – to człowiek ostatecznie decyduje, jakie rozwiązania w odpowiedzi na
jakie miejskie problemy należy wprowadzić do przestrzeni miejskiej. Smart
city w prostym rozumieniu będzie więc miastem nowej generacji zarządzanym
w sposób inteligentny, nierzadko na podstawie zbieranych przez technologie ICT
danych na temat działania miasta, implementującym zaawansowane technologie
w sposób rozważny i przemyślany w odpowiedzi na realne problemy i potrzeby
społeczności. Podejmowane kroki mają ulepszać przede wszystkim miejski
dobrobyt, zarówno w aspekcie przestrzeni i jej funkcjonowania, jak i jakości
życia mieszkańców.

2.2. Elementy składające się na smart city
Brak powszechnej i spójnej definicji smart city przekłada się także na spory w debatach nad tym, jakie elementy powinny tworzyć tę koncepcje, a jakie powinny przesądzać bezpośrednio już o istnieniu „inteligencji” w danym
mieście. Stworzenie wzoru takich działań jest o tyle trudne, że każde miasto
1
Problem z tłumaczeniem zwrotu smart city na język polski wynika też z braku dobrego
odpowiednika angielskiego smart w naszym języku. Oznacza ono zarazem: inteligentny, mądry,
bystry, sprytny, zdolny.
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c harakteryzuje własna, unikalna specyfika i różny zestaw problemów, z którymi rządzący muszą się mierzyć. Z tego też powodu koncepcja smart city
nie dąży do ujednolicenia standardów, którymi miasta powinny się wyróżniać,
aby móc stać się „inteligentnymi”, ale uwzględniając różnorodność ośrodków
miejskich, zakłada podejmowanie takich działań, które będą w sposób smart
(a więc mądry, bystry, przemyślany etc.) odpowiadać zarówno na indywidualne
potrzeby miast, jak również ich mieszkańców. Ważne również, by elastycznie
reagowały na możliwe zmiany społeczno-gospodarcze – strategie smart city
powinny więc w miarę możliwości uwzględniać te aspekty futurologiczne w rozwoju miasta.
W raporcie Mapping Smart Cities in the EU [2014] Parlament Europejski (PE)
wskazuje, by przy tworzeniu strategii inteligentnych miast uwzględniać sześć
elementów: smart governance, smart people, smart living, smart mobility, smart
economy oraz smart environment (odpowiednio: smart zarządzanie, smart ludzie,
smart jakość życia, smart transport, smart gospodarka, smart środowisko2). Przede
wszystkim w raporcie tym smart city zdefiniowano jako miasto, które stara się
przeciwstawiać publicznym problemom, bazując – na postawie wielostronnej
miejskiej współpracy – na rozwiązaniach ICT. Smart city ma opierać się na
tworzeniu i łączeniu kapitału ludzkiego, społecznego i infrastruktury technologii
informacyjno-komunikacyjnych w celu generowania większego i bardziej zrównoważonego rozwoju gospodarczego, jak również lepszej jakości życia [Manville
i in. 2014: 17-18].
Podejście określające smart city przez pryzmat sześciu elementów zostało
opracowane przez PE na podstawie zaproponowanych przez Vienna University
of Technology oraz Delft University of Technology w projekcie European
Smart City sześciu takich samych wymiarów inteligentnego miasta. Wymiary
te zostały opracowane przez jednostki akademickie w celu stworzenia europejskiego rankingu inteligentnych miast o średniej wielkości3. O ile jednak kryteria
badawcze tego projektu nie uwzględniały szczególnego udziału ICT w budowie
inteligentnych miast, a bardziej sposób funkcjonowania poszczególnych wskaźników, które powinny charakteryzować dane miasto, np. przedsiębiorczość,
produktywność i elastyczność rynku pracy, poziom kwalifikacji i edukacji
mieszkańców, partycypacja polityczna, przejrzystość form zarządzania, ochrona
środowiska, bezpieczeństwo osobiste oraz atrakcyjność turystyczna [Giffinger
i in. 2007: 22-23], o tyle w ujęciu Mapping Smart Cities in the EU każda
z sześciu charakterystyk smart city została opisana przez pryzmat ICT. Jak
2
Nie tłumaczymy smart na język polski, gdyż trudno wskazać najlepszy odpowiednik, który
zdefiniowałby ten angielski termin, dlatego pozostaniemy przy oryginalnym nazewnictwie.
3
Zob. Smart Cities. Ranking of European Medium-Sized Cities, www.smart-cities.eu/download/
smart_cities_final_report.pdf [dostęp: 15.01.2017].
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tłumaczą autorzy raportu, technologie te są wykorzystywane do optymalizacji
wydajności i efektywności niezbędnych, a także przydatnych procesów zachodzących w mieście oraz do różnych aktywności i usług. Dzieje się to na podstawie
nieustannie zbieranych, analizowanych i dystrybuowanych za ich pomocą danych
na temat miasta. Z tego powodu unijny pogląd rozpatruje znaczenie technologii
(szczególnie ICT) w sposób krytycznie niezbędny dla poprawy konkurencyjności miasta i zapewnienia mu zrównoważonej przyszłości poprzez sieci ludzi,
biznesu, technologii, infrastruktury, konsumpcji, energii i przestrzeni [Manville
i in. 2014: 23]. W smart city sieci te, będąc wzajemnie połączone, wspierają
się i umacniają.
Obecnie, aby miasto mogło zostać sklasyfikowane jako smart city, musi
przedsięwziąć przynajmniej jedną inicjatywę, która odnosi się do jednej lub
większej liczby wspomnianych już charakterystyk. W unijnym raporcie zostały
one pogrupowane w następujący sposób:
1. Smart governance – to inicjatywy zakładające zarządzanie miastem
w sposób łączący i integrujący publiczne, prywatne i społeczne organizacje
funkcjonujące w ramach miasta, ale także zakładające współpracę z innymi
metropoliami, również na poziomie międzynarodowym. Głównym narzędziem
umożliwiającym funkcjonowanie miasta jako sprawny i efektywny organizm jest
technologia ICT uruchamiająca poprzez gromadzone i analizowane dane z miejskiej przestrzeni inteligentne procesy i umożliwiająca miastu interoperacyjność.
Takie działania wymagają przede wszystkim przejrzystości procesów związanych
z zarządzaniem, otwarcia dostępu do danych (tzw. open data), wykorzystywania
e-administracji, np. do procesów podejmowania decyzji, współtworzenia e-usług,
a szczególnie popularnych dziś aplikacji. Rolą smart zarządzania będzie również
integrowanie działań z innymi inicjatywami podejmowanymi w ramach pozos
tałych charakterystyk.
2. Smart economy – to przede wszystkim e-biznes, handel elektroniczny
(tzw. e-commerce), zaawansowany przemysł i usługi wspomagane technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi, innowacje, nowe modele biznesowe, inteligentne
klastry, cyfrowa przedsiębiorczość. To też zwiększanie produktywności, lokalna
i globalna współpraca gospodarcza, jak również fizyczny i wirtualny przepływ
towarów, wiedzy i usług.
3. Smart mobility – poprzez smart mobility rozumie się wspierany i integrowany przez ICT zarówno transport, jak i transportowe systemy logistyczne. Taki
smart system łączy ze sobą wszelkie środki komunikacji miejskiej z transportem
indywidualnym oraz poprawia płynność ruchu. Priorytetem smart mobility jest
czysta, bezpieczna, zrównoważona i często niezmotoryzowana komunikacja.
Podawanie w czasie rzeczywistym trafnej informacji na temat stanu ruchu drogowego pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszta podróżujących, a także
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poprawić efektywność przejazdów i zredukować emisję CO2. To także dane,
które pozwalają na polepszanie usług komunikacyjnych osobom zarządzającym
miejskim transportem.
4. Smart environment – to inicjatywy związane z inteligentną energią,
szczególnie energią odnawialną, wspomaganymi przez ICT sieciami energetycznymi, pomiarami, sterowaniem i monitorowaniem zanieczyszczeń, renowacją
budynków, promowaniem przyjaznych środowisku budynków i zielonej urbanistyki. To także efektywne wykorzystywanie zasobów czy usługi miejskie, jak
inteligentne oświetlenie ulic, inteligentna gospodarka odpadami i gospodarka
wodna, zmniejszanie zanieczyszczeń czy poprawa jakości wody. Smart environment ma za zadanie podtrzymywać sprzyjające mieszkańcom miast i inwestorom
atrakcyjne warunki naturalne [Muraszkiewicz 2016: 24].
5. Smart people – to przede wszystkim ludzie, którzy charakteryzują się
e-umiejętnościami, pracują w środowisku wspieranym przez technologie ICT,
mają dostęp do edukacji i szkoleń. To też ludzie potrafiący zarządzać zasobami
ludzkimi i ich umiejętnościami w celu zwiększania np. poziomu kreatywności.
To ludzie uczestniczący w życiu miasta, otwarci, dzielący się swoją wiedzą.
Wykorzystywanie i personalizowanie danych może pomóc im w podejmowaniu
odpowiednich decyzji oraz tworzeniu produktów i usług.
6. Smart living – w unijnym raporcie smart living zostało przedstawione jako
pewien styl życia, zachowanie i konsumpcja opierające się na ICT. To przede
wszystkim zdrowy tryb życia i poczucie bezpieczeństwa w tętniącym życiem
mieście z dostępem do różnorodnych atrakcji kulturalnych, oferującym również
dobrej jakości warunki mieszkalne. Smart living jest również związane z wysokim
poziomem spójności społecznej i kapitału społecznego.
Parlament Europejski zaproponował, by przy definiowaniu inteligencji miasta
kierować się analizą powyższych sześciu elementów. Uznano, że tworzą one
koncepcję smart city. Sposób ten znalazł już liczne zastosowania w praktyce tworzenia takich miast i jak podkreślają autorzy raportu, został dobrze uzasadniony
i udokumentowany [Manville i in. 2014: 27]. Już działanie w ramach jednego
z wymienionych obszarów pozwala nadać jednostce miejskiej określenie smart,
jednakże, mając na uwadze definicję smart city, autorzy podkreślają, że powinno
stanowić to pewną linię bazową. Najcenniejsze są strategie wielowymiarowe,
które pozwalają na wdrażanie wielu synergicznych i wspierających się projektów
z różnych obszarów do przestrzeni miasta. W rzeczy samej, to właśnie smart
cities traktujące strategię rozwoju miasta w holistycznym ujęciu tej koncepcji
będą odnosiły największe sukcesy. W praktyce komunikacyjnej polskich miast
wojewódzkich często jednak zapomina się o tej zasadzie, co wykazały badania
omówione w kolejnym rozdziale.
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3. Wyniki badań analizy komunikatów urzędowych
stron internetowych miast wojewódzkich
Koncepcja smart city jest dobrze opisana w literaturze przedmiotu i stanowi
ciekawy punkt odniesienia również dla praktyków polityki miejskiej w państwach,
takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie i Korea Południowa, a w przypadku
Europy: Wielka Brytania, Niemcy, Dania czy Szwecja [Stawasz 2015: 135].
Inaczej sytuacja wygląda w Polsce, gdzie koncepcja ta, jak zauważono, rozwijana
jest niejako w dwóch przestrzeniach:
1. Naukowej, gdzie dobrze opracowane metody i narzędzia analizy pozwalają
budować koncepcje smart city, umożliwiające np. porównywanie optymalnych
modeli rozwoju miast.
2. Politycznej (samorządowej), gdzie koncepcja smart jest oryginalnym
punktem odniesienia dla władz poszczególnych miast, ale bez osadzenia jej
w konkretnej przestrzeni teoretycznej.
Tym samym smart city staje się hasłem wywoławczym różnorakich działań
o charakterze modernizacyjnym, ale które z pierwotną koncepcją nie mają
wiele wspólnego. Dystans dzielący polskie miasta w obszarze inteligentnego
zarządzania w porównaniu z państwami realizującymi koncepcje smart city
na bardziej zaawansowanym poziomie jest zauważalny, ale także dostrzegany
przez władze polskich ośrodków miejskich, z tego też powodu podejmują coraz
więcej innowacyjnych inicjatyw mających na celu ich unowocześnienie [Stawasz
2015: 143]. W celu zbadania, w jaki sposób koncepcja smart city znajduje
odzwierciedlenie w działaniach władz miast w Polsce, zdecydowaliśmy się
przeprowadzić analizę treści komunikatów zamieszczanych na portalach internetowych urzędów miast wojewódzkich w Polsce, które ukazały się w okresie
między styczniem a grudniem 2016 r. Analizie poddano komunikaty, które były
zamieszczane w zakładkach „aktualności/wydarzenia” ze względu na ich jednokierunkowy przekaz; wychodzący wprost od urzędu miastu, a więc niezaburzony
przez narrację mediów lokalnych lub społecznościowych.
Metodologia badania została przygotowana na podstawie dorobku badawczego
nauki o komunikowaniu. Pod uwagę wzięto zastrzeżenia związane z subiektywnym postrzeganiem rzeczywistości, będącej odzwierciedleniem przedmiotu
badań, wynikającego z analizowanej przestrzeni [Szczepaniak 2012: 84-86].
W badaniu zatem wykorzystano metodę analizy treści, będącą jedną z metod
analizy zawartości, która umożliwia dostrzeżenie prawidłowości w zakresie
jakościowym, jak też ilościowym [Michalczyk 2009: 98]. Na potrzeby realizacji
projektu przygotowano użyteczne narzędzie badawcze umożliwiające przyporządkowanie danego komunikatu w pierwszej kolejności do kategorii smart lub
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n ie-smart oraz po pozytywnej weryfikacji do sześciu podkategorii wynikających
z przyjętej definicji smart city.
Badanie zrealizowane w dniach 2-29 stycznia 2017 r. pozwoliło ustalić, że
na stronach WWW poszczególnych miast ukazało się w sumie 13 914 newsów.
Tabela 1. Zbiorcze zestawienie newsów zamieszczonych
na stronach WWW urzędów miast wojewódzkich w Polsce w roku 2016
Lp.

Miasto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Białystok
Bydgoszcz
Gdańsk
Gorzów Wielkopolski
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Olsztyn
Opole
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Toruń
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra

Adres strony WWW
www.bialystok.pl
www.bydgoszcz.pl
www.gdansk.pl
www.gorzow.pl
www.katowice.eu
www.um.kielce.pl
www.krakow.pl
www.lublin.eu
www.uml.lodz.pl
www.olsztyn.eu
www.opole.pl
www.poznan.pl
www.rzeszow.pl
www.szczecin.pl
www.torun.pl
www.um.warszawa.pl
www.wroclaw.pl
www.zielonagora.pl

Liczba newsów
w okresie I-XII
1115
210 (w okresie: V-XII)*
1750
507
647
536 (w okresie: VI-XII)*
891
1570
690
608
nie określono liczby**
nie określono liczby***
17
ok. 350
2552
1341
1106
24

na stronie archiwum nie było możliwości dotarcia do starszych newsów,
konstrukcja strony miasta uniemożliwiała dotarcie do archiwum newsów,
***
przy próbie pozyskania dostępu do newsów z 2016 r. wyświetlały się komunikaty o błędach; próby
dostępu podejmowano przez cały okres badania, korzystając z różnych komputerów.
*

**

Źródło: opracowanie własne.

Do dalszych badań wytypowano 14 miast, na stronach których udało się
odczytać ponad 100 newsów. Każda z wiadomości była poddana próbie przyporządkowania do jednej z charakterystyk smart city (smart governance, smart
economy, smart mobility, smart environment, smart people i smart living), nie tyle
ze względu na użycie właściwego terminu, ile ze względu na treść wiadomości.
Działania w kategoriach smart city nierzadko obejmują kilka wymiarów (gdyż
powinny charakteryzować je wspomniana już wielowymiarowość i synergiczność), i tak np. choć idea wywodzić się będzie ze smart zarządzania, rozwiązania
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z zakresu inteligentnego transportu będą przede wszystkim związane ze smart
mobility, ale równocześnie oddziałując pozytywnie na środowisko i sposób życia,
będą pośrednio częścią smart environment i living. Na potrzeby badania działania samorządów przyporządkowano do obszaru, w którego ramach osadzono
dany komunikat. Poszczególne kategorie odpowiadają więc wymiarowi, zgodnie
z którym realizowany jest projekt z punktu widzenia jego ujęcia w newsie, a nie
faktycznej kwalifikacji zgodnej z teorią smart city. Takie ujęcie pozwoliło na poz
nanie sposobu rozumienia koncepcji przez kreatorów urzędowych treści, których
komunikaty trafiają następnie do mediów i do społeczności miejskiej. Ustalono, że
newsy dotyczące wydarzeń, które kwalifikowały się do kategorii smart stanowiły
zaledwie 1,5% ogółu informacji, lecz ich rozkład w poszczególnych miastach nie
był stały – wahał się od 4,26% w przypadku Krakowa do 0,19% w Kielcach.
Tabela 2. Udział newsów w kategorii smart w liczbie newsów ogółem
Miasto

Liczba newsów
ogółem

Liczba newsów
smart

Procent newsów
smart [w %]

Kraków
Łódź
Szczecin
Wrocław
Warszawa
Olsztyn
Katowice
Lublin
Gorzów Wielkopolski
Gdańsk
Bydgoszcz
Białystok
Toruń
Kielce

891
690
350
1106
1341
608
647
1570
507
1750
210
1115
2552
536

38
24
11
25
28
9
9
21
6
19
1
5
10
1

4,26
3,48
3,14
2,26
2,09
1,48
1,39
1,34
1,18
1,09
0,48
0,45
0,39
0,19

Źródło: opracowanie własne.

Wyraźnie widać, że analizowane przypadki nie są jednorodne. Można wyróżnić miasta, które prezentując aktualności z własnego życia, pokazują swoją
smart stronę. Jednocześnie warto zachować odpowiednią skalę, gdyż niewielki
procent newsów o charakterystyce smart może być związany z przyjętą polityką
komunikacyjną poszczególnych urzędów. W dalszym ciągu w aktualnościach
przeważają informacje bieżące oraz odnoszące się do wydarzeń stałych, wpisanych w coroczny kalendarz lub też ważnych dla mieszkańców, ale niemających
związku z koncepcją smart city.
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Istotniejszym wnioskiem z badań jest zróżnicowanie w odniesieniu do posz
czególnych charakterystyk smart city. Okazało się, że wydarzenia z zakresu
smart governance oraz smart mobility stanowiły ponad połowę wszystkich
zaklasyfikowanych komunikatów. Tym samym wyraźnie zarysowuje się forma
nowoczesnego polskiego miasta, związanego przede wszystkim – jak wynika
z badań – ze sferą upowszechniania dostępu do danych pozostających w dyspozycji urzędu oraz innowacyjnych rozwiązań ze sfery transportu. Wysoki
współczynnik prezentacji wiadomości z zakresu smart governance może wiązać
się też z kwestią wynikającą z faktu, że polskie miasta, które dopiero zaczynają
wprowadzać w życie trendy związane z koncepcją inteligentnego miasta, zajmują
się najpierw głównie sprawami ważnymi z punktu widzenia samego zarządzania
i planowania rozwoju miasta. Smart gavernance w końcu integruje też działania
w całościowym wymiarze idei.
Tabela 3. Udział poszczególnych kategorii smart city
w odniesieniu do ogółu newsów [w %]
Charakterystyka smart city

Udział procentowy w całości
newsów smart

Smart governance

29

Smart mobility

27

Smart environment

19

Smart economy

10

Smart people

10

Smart living

6

Źródło: opracowanie własne.

Zastanawiający jest niewielki udział charakterystyk w bezpośredni sposób
odwołujący się do jakości życia mieszkańców w danym mieście. Badacze zwrócili uwagę, że miasta niezwykle rzadko chwaliły się dokonaniami i sukcesami
własnych obywateli oraz podkreślały, że konkretna przestrzeń miejska jest po
prostu dobrym miejscem do życia. Wydaje się, że w przyszłości to właśnie
w tej materii polskie miasta będą starały się odkrywać zalety koncepcji smart
city, tworząc jednocześnie spójne pod względem formy i treści strategie komunikacji z obywatelami. Jest to ważne z perspektywy samej definicji idei, która
odwołuje się w swym działaniu przede wszystkim do polepszania jakości życia
mieszkańców w danym mieście, jak również zwiększania ich roli w procesach
zarządzania i decydowania o środowisku, w którym żyją.
Warto również zwrócić uwagę na nierównomierność rozkładu sześciu charakterystyk w poszczególnych miastach.
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Tabela 4. Wartość procentowa newsów dotyczących smart cities
w odniesieniu do poszczególnych kategorii [w %]
Smart
governance

Smart
mobility

Smart environment

Smart
economy

Smart
people

Smart
living

Białystok

50

25

0

25

0

0

Bydgoszcz

100

0

0

0

0

0

Gdańsk

40

27

7

7

20

0

Gorzów
  Wielkopolski

67

17

17

0

0

0

Katowice

22

0

11

44

22

0

Miasto

Kielce

100

0

0

0

0

0

Kraków

32

21

39

8

0

0

Lublin

0

71

0

0

29

0

Łódź

29

50

8

4

8

0

Olsztyn

56

44

0

0

0

0

Szczecin

45

18

18

18

0

0

Toruń

30

0

30

20

10

10

Warszawa

25

21

14

14

7

18

Wrocław

12

8

40

12

12

16

Źródło: opracowanie własne.

Jedynie Warszawa i Wrocław notują pełne spektrum odniesień, choć o różnym
stopniu natężenia. W pozostałych miastach mamy do czynienia z jednym, dwoma
lub maksymalnie trzema podstawowymi wymiarami oraz z de facto pominięciem
innych. Zastanawiające również jest, że w analizowanych przypadkach tylko
w Lublinie nie odnotowano newsów z kategorii smart governance. Z pewnością
ma na to wpływ lokalna specyfika i strategia rozwoju danego miasta. Również
w Krakowie nie odnotowano komunikatów bezpośrednio odnoszących się do
kwestii związanych ze smart people i smart living, a w mieście tym koncentruje
się wiele działań mających na celu angażowanie mieszkańców do różnych wspólnych akcji, szkoleń i spotkań, czego wyrazem są informacje na stronie www.
meetup.com. Są to jednak często inicjatywy oddolne lub komercyjne i pewnie
z tego powodu nie uczestniczą one w polityce komunikacyjnej oficjalnych stron
miast, choć naturalnie mogłyby one podawać zbiorcze informacje o tego typu
wydarzeniach w mieście w ramach prezentacji czy przeglądu inicjatyw podejmowanych przez biznes i społeczność.
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4. Podsumowanie
Podsumowując, należy zastanowić się, czy polskie miasta aspirują do bycia smart.
W kilku przypadkach z pewnością tak. Wynika to nie tylko z podjętych przez
władze decyzji i zadekretowania w dyskursie modelu smart cities, ale przede
wszystkim z realizowania konkretnej ścieżki rozwoju; z 18 miast wojewódzkich
14 przedstawicieli (najczęściej prezydentów miast) zasiadło w radzie programowej
Smart City Forum – inicjatywie zrzeszającej decydentów administracji centralnej i lokalnej oraz ekspertów i przedstawicieli biznesu poświęconej tematyce
inteligentnych miast4. Mimo tego faktu dużą grupę jednakowoż stanowią miasta
będące swoistymi „laboratoriami”, które poprzez aktywne działanie wykuwają
swoją przyszłość, niemającą z analizowaną koncepcją wiele wspólnego.
Można zatem stwierdzić, że część miast dąży do bycia smart, ale czyni to
w sposób nieświadomy i – jednocześnie – niezauważalny. Jedynie w ośmiu
przypadkach z przeanalizowanych 207 newsów przedstawiających działania
samorządów, które można było wpisać w kategorię smart city, bezpośrednio
odniosło się w swojej treści do tej koncepcji. To pozwala na udzielenie odpowiedzi na wskazane w hipotezie pytanie. Polskie miasta wojewódzkie, mimo
że w większości deklarują, iż podejmują działania w ramach koncepcji smart
city, jednak prezentując podejmowane inicjatywy w swoim głównym medium
internetowym, nie osadzają ich w kontekście omawianej idei; ta polityka komunikacyjna nie wskazuje więc na realizację założeń smart city. Widzimy kilka
przyczyn takiego zjawiska, które stanowią jednak nasze domysły. Być może
wynika to z nieświadomości osób tworzących komunikaty internetowe, co
sprowadza się do tego, że w takim przypadku polityka komunikacyjna miasta
nie jest odpowiednio opracowana albo koncepcja smart city nie stanowi w niej
priorytetu. Istnieje również inne wytłumaczenie, które też wydaje nam się bardziej
prawdopodobne – miasta te nie mają opracowanej kompleksowej strategii smart
city, więc podejmowane przez władze działania rzeczywiście nie wpisuje się
w tę ideę. Dopiero w momencie, gdy miasto ma zdeklarować się, czy realizuje
inicjatywy w kierunku inteligentnego miasta (co obecnie też jest „trendy”), władze
podają przykłady przypadkowych działań, które wpisują się w tę koncepcję –
więc, oczywiście, realizuje. Nie jest to jednak wynik świadomej, opracowanej
kompleksowo, długofalowej i wielodziedzinowej strategii, takiej, którą każde
miasto o aspiracjach do smart city winno przed podjęciem działań przygotować.
Opisane w niniejszym opracowaniu wyniki badań ilościowych przysłużą się
w kolejnym planowanym badaniu jakościowym na temat rozumienia i świadomego wykorzystywania idei smart city do m.in. znalezienia faktycznych przyczyn
4

Zob. www.smartcityforum.pl [dostęp: 24.01.2017].
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przedstawionego w podsumowaniu zjawiska. Zestawione analizy zaprezentują
na pewno ważne i jeszcze ciekawsze wnioski dla funkcjonowania i rozwoju
koncepcji inteligentnego miasta w Polsce.
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Smart Cities as Illustrated by News Posted
in the Websites of Polish Provincial Capitals in 2016
Summary. The paper addresses the idea of smart city, bringing attention to difficulties in defining
the concept, and illustrating these with several diverse definitions and interpretations. A central
place is given, however, to the concept’s practical application. The EU definition of smart city
has six dimensions, with theoretical as well as practical implications: smart governance, smart
mobility, smart environment, smart economy, smart people, and smart living. These dimensions
became the focus of a research effort involving an analysis of the content of news posted on the
websites of Polish provincial capitals in 2016 and concentrating on the number of activities geared
to embracing the concept of smart city. However, it must be noted that the analysis only covers the
activities reported in city-run media, thus reflecting the communication policy pursued by a city
rather than the actual projects implemented by municipal actors.
Keywords: smart city, communication policy, Polish municipalities, ICT
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Application of the Distributed
Ledger Technology in Administration.
Blockchain-Based Identity System
Summary. Public administration must be able to keep pace, in the long term, with advances in
technology, as well as with the evolution of administrative techniques and changes in the social
environment. Technological intervention, the incorporation of new management principles, and an
increasing focus on meeting the needs and aspirations of the end customer are just some of the
prevalent trends in contemporary public administration. There exists a wide consensus that identity
is a fundamental human right. On May 20, 2016 a conference was held under the auspices of the
United Nations to discuss the ways of providing a unique digital identity to everyone on the planet.
As a most important outcome of the conference, commitments were made by the participants, from
individuals pledging their own time, to corporations offering ongoing financial support. Public/private
key cryptography and decentralized technologies like blockchain are seen as viable solutions to the
problem of universal digital identity. It is hoped that a blockchain-based identity might allow consumption of a number of services in a trusted manner without the need to assert our physical presence, in
e.g. remote voting. On the other hand, it must be realized that, promising as it appears, blockchain is
just another emerging technology and, like any technology promise, requires time to materialize. The
paper employs the latest information available (mostly from Internet sources) to address the objective
of providing identity resolution to the world’s entire population and describe the earliest attempts at
applying the distributed ledger (blockchain) technology to accomplish this objective.
Keywords: public administration, digital identity, distributed computing, blockchain technology

1. Introduction
Experts of the Management Study Guide.com (MSG) defined recently the role
of public administration in the modern state in the following way: 1) the critical
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role of public administration is governing the society, 2) public administration
provides numerous services to the public and serves their interests in many ways,
3) it is the administration which ensures the security and protection of life and
property of the members of the society by maintaining proper law and order
[managementstudyguide.com 2008].
The economic, cultural and even spiritual progress of society depends on the
public administration. The day to day functioning of the government machinery,
external affairs and the most important of all, the national defense are the other
important functions performed by the public administration of the country.
The current role and functions adopted by public administration owes its
origin to the changes which the human history has witnessed in the last couple
of centuries. The first important change was the industrial revolution which
resulted in the urbanization of the large cities of the world. Secondly, there
was a change in the political philosophy from minimalist state intervention (or
laissez-fare) and individualism to social welfare. The two World Wars combined with the changing international scenarios with new countries, alliances
and organizations like the formation of United Nations, generated a need to
reform the goals of administration in the society; not just of within a nation but
also with respect to the world. Lastly, the increasing population of the world
means tremendous pressure on the available resources. The role of providing
for basic amenities like food and shelter has therefore fallen into the lap of the
government.
According to MSG experts [managementstudyguide.com 2008] there are
three characteristics of an efficient public administration:
– It needs to meet the functional aims for which it has been created.
– It must be able to meet the long term needs which might arise due to
change in administrative techniques or the changes in social environment which
are more important and influential.
– It needs to conform to a centralized plan but also accommodate the specific
and special demand of particular department units.
Thus, the role and functions of public administration has also become quite
dynamic in nature and is constantly evolving in response to the changing needs
and demands of the society. Technological intervention, incorporation of new
management principles, taking into accounts the needs and aspirations of the
end customer are some of the new trends in the areas of public administration
[managementstudyguide.com 2008].
Taking advantage of the most recent information available (mostly from the
Internet sources) in this paper a problem of solving the identity recognition of
all members of the world population is approached and first attempts to apply
for this purpose the distributed ledger technology (blockchain) is described.
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2. Identity – a fundamental human right
One-fifth of the world’s population lives without an officially recognized identity
[Why identity 2016]. Article 6 of the Universal Declaration on Human Rights
stipulates that: „Everyone has the right to recognition everywhere as a person
before the law”. The Sustainable Development Goals (SDG 2015-2030) [www.
un.org 2016] include target 16.9 which aims to „provide legal identity to all,
including birth registration, by 2030”. Critically, this must include the over
20 million refugees worldwide.
Individuals are required to show identification to access healthcare and
education, vote, and access other social assistance programs.
Governments without an accurate system of identification struggle to provide
well-coordinated social services, simply because the number of beneficiaries is
unknown and precise targeting is impossible. And without clear registries, the
risk of leakages and corruption are high. More than 2.5 billion adults do not
have a bank account or use formal financial services, making it difficult to move
out of poverty or weather a period of hardship [www.un.org 2016]. Connecting
people with digitally-based financial tools and services requires accessible, secure
and verifiable ID systems.
Women with an official identity are empowered to play a greater role in household decisions and maintain financial independence. Furthermore, identification
can be an important defense against child marriage, exploitation and trafficking.
In addition to the intrinsic benefit of identity, it is a necessary prerequisite
for achieving many of the other sustainable development goals. International
goals will be difficult to reach or measure without a way to identify beneficiaries.
The United Nations created ID2020 – a hub, that will harness emerging
digital technologies, to create the world’s largest innovation platform in support
of SDG goal 16.9; providing legal identity for all, including birth registration.
It serves as a bridge between governments and public-sector organizations
working on the ground and technology companies who understand technical possibilities. This ensures that solutions developed are appropriate and implementable,
while also bringing the best technological innovation to bear [id2020.org 2016a].
On May 20th, 2016 the hub ID 2020 organized an Inaugural Summit at the
United Nations [id2020.org 2016b].
The summit brought together over 400 people to discuss how to provide
a unique digital identity to everyone on the planet, including the 1.5 billion
people living without any form of recognized identification.
Participants included over 150 private sector companies, 11 UN agencies,
diverse non-profits, governments, and representatives from academia. This
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c ollaborative, multi-sectoral forum explored both the human challenges of life
without identity, explored relevant technological innovations, and highlighted
opportunities and constraints for scaling up.
The following outcomes were reached [id2020.org 2016b]:
– Widespread consensus among ID2020 attendees that identity is both a fundamental human right and a necessary prerequisite for the success of the Sustainable Development Goals.
– Recognition that the private sector has significant expertise and technology
that could be transformative in accelerating access to digital identity.
– Broad understanding that no single organization or government can „own”
identity, but instead, that a public-private partnership is needed to bring together
the broad group of stakeholders, provide coordination, and ensure that the best
technological innovations are implemented in ways that are appropriate, secure
and sustainable.
– Sweeping commitments from conference attendees to contribute towards
the shared goal of universal digital identity. These commitments ranged from
individuals pledging their time to corporations offering ongoing financial support.

3. Achieving trust in the digital age
According to the opinions of Don Tapscott and Alex Tapscott [2016: 10-26] trust
in business is the expectation that the other party will behave according to the
four principles of integrity:
– honesty,
– consideration,
– accountability, and
– transparency.
Honesty has become an economic issue. Organizations must be truthful,
accurate, and complete in communications. Consideration in business often
means a fair exchange of benefits or detriments that parties will operate in good
faith. Accountability means making clear commitments to stockholders and abiding by them. Transparency means operating out in the open, in the light day.
In the world, trust in transactions derived from individuals, intermediaries,
or other organizations acting with integrity. In the emerging blockchain world,
trust derives from the internet network and even from the objects on the network.
Throughout history, each new form of media has enabled mankind to trans
cend time, space, and mortality. That ability raises the existential question of
identity. The above mentioned authors use the word identity to describe the self,
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the projection of the self to the world, and all these attributes that are associated
with that self or one of its projections. These may come from nature, from the
state, from private organizations.
In the early days of the Internet most corporations and institutions view
people by their data contrail across the Internet. They aggregate ones data into
a virtual representation of that person and they provide this „virtual person” with
extraordinary new benefits.
This „ virtual person” could in fact be owned by the person as a personal
avatar and „lived” in the black box of the person’s identity, so she could monetize
own data stream and reveal only what would be needed. One can imagine a new
era of the Internet where the personal avatar manages and protects the contents
of her black box. This trusty software servant could release only the required
detail or amount for each situation.
The black box may include information such as a government-issued ID,
social security number, medical information, service accounts, financial accounts,
diplomas, practice, licenses, birth certificate, various other credentials.
In order to achieve prosperity, an individual must possess, at minimum, access to some form of basic financial services to reliably store and move value,
communication, and transactional tools to connect to the global economy, and
security, protection, and enforcement of the title to land and other assets they possess legally. This is the promise of the blockchain technology [Tapscott 2016: 17].

4. Blockchain technology explained
Blockchain technology can be a confusing concept to understand [Definitions
and Explanations... 2016]. It is a relatively new concept and rapidly growing
industry. Similar data structures have existed long before the popular bitcoin
cryptocurrency was conceived, however, principal theories of blockchain architectures used today were first outlined and defined in the original bitcoin
white paper written and published by Satoshi Nakamoto in 2008 [Nakamoto
2008].
As this nascent technology is ripe with ongoing innovations, it is best to
keep an open mind and expect new related-technologies to continue to emerge.
Below key definitions and concepts to understand of this basic pillars behind
this revolutionary technology are explored.
A distributed ledger is a consensus of replicated, shared, and synchronized
digital data geographically spread across multiple sites, countries, and/or institutions. Users of Distributed Ledger Technology (DLT) significantly benefit from
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the efficiencies and economics by creating a more robust environment for realtime and secure data sharing.
A blockchain is a type of distributed ledger, comprised of unchangeable,
digitally recorded data in packages called blocks. These digitally recorded
„blocks” of data is stored in a linear chain. Each block in the chain contains
data (e.g. bitcoin transaction), is cryptographically hashed. The blocks of hashed
data draw upon the previous-block (which came before it) in the chain, ensuring
all data in the overall „blockchain” has not been tampered with and remains
unchanged.
A blockchain is just one type of distributed ledger, not all distributed ledgers
necessarily employ blocks or chain transactions. Although the term „blockchain”
is used more frequently than „distributed ledger” in discussions, a block chain
is only one of the many types of data structures that provide secure and valid
achievement of distributed consensus. The Bitcoin blockchain, which uses „The
proof-of-work mining” [Krawisz 2016], is the most publicly proven method used
to achieve distributed consensus. However, other forms of distributed ledger
consensus exist such as Ethereum, Ripple, Hyperledger, MultiChain, Eris, and
other private enterprise solutions.

4.1. Distributed Ledger Technology: beyond block chain
A recent report by the UK Government Chief Scientific Adviser: „Distributed
Ledger Technology: beyond block chain” contains the following astute description
of the potential applications of this technology [UK Government Chief Scientific
Adviser 2016]. A distributed ledger is essentially an asset database that can be
shared across a network of multiple sites, geographies or institutions. All participants within a network can have their own identical copy of the ledger. Any
changes to the ledger are reflected in all copies in minutes, or in some cases,
seconds. The assets can be financial, legal, physical or electronic. The security
and accuracy of the assets stored in the ledger are maintained cryptographically
through the use of „keys” and signatures to control who can do what within the
shared ledger. Entries can also be updated by one, some or all of the participants,
according to rules agreed by the network.
Underlying this technology is the „block chain”, which was invented to
create the peer-to-peer digital cash bitcoin in 2008. Block chain algorithms enable Bitcoin transactions to be aggregated in „blocks” and these are added to
a „chain” of existing blocks using a cryptographic signature. The Bitcoin ledger
is constructed in a distributed and „permission less” fashion, so that anyone
can add a block of transactions if they can solve a new cryptographic puzzle
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to add each new block. The incentive for doing this is that there is currently
a reward in the form of twenty five bitcoins awarded to the solver of the puzzle
for each „block”. Anyone with access to the internet and the computing power
to solve the cryptographic puzzles can add to the ledger and they are known as
„Bitcoin miners” [wikipedia.org 2016]. The mining analogy is apt because the
process of mining bitcoin is energy intensive as it requires very large computing
power.
Bitcoin is an online equivalent of cash. Cash is authenticated by its physical
appearance and characteristics, and in the case of banknotes by serial numbers
and other security devices. But in the case of cash there is no ledger that records
transactions and there is a problem with forgeries of both coins and notes. In the
case of Bitcoins, the ledger of transactions ensures their authenticity. Both coins
and bitcoins need to be stored securely in real or virtual wallets respectively –
and if these are not looked after properly, both coins and bitcoins can be stolen.
A fundamental difference between conventional currency and bitcoins is that the
former are issued by central banks, and the latter are issued in agreed amounts by
the global „collaborative” endeavor that is Bitcoin. Cash as a means of exchange
and commerce dates back millennia and in that respect there is a lineage that
links hammered pennies and bitcoin.
So the basic block chain approach can be modified to incorporate rules, smart
contracts, digital signatures and an array of other new tools.
Distributed ledger technologies have the potential to help governments to
collect taxes, deliver benefits, issue passports, record land registries, assure the
supply chain of goods and generally ensure the integrity of government records
and services. For the consumer of all of these services, the technology offers the
potential, according to the circumstances, for individual consumers to control
access to personal records and to know who has accessed them.
Existing methods of data management, especially of personal data, typically involve large legacy information technology (IT) systems located within
a single institution. To these are added an array of networking and messaging
systems to communicate with the outside world, which adds cost and complexity. Highly centralized systems present a high cost single point of failure. They
may be vulnerable to cyber-attack and the data is often out of sync, out of date
or simply inaccurate.
In contrast, distributed ledgers are inherently harder to attack because instead
of a single database, there are multiple shared copies of the same database, so
a cyber-attack would have to attack all the copies simultaneously to be successful.
The technology is also resistant to unauthorized change or malicious tampering,
in that the participants in the network will immediately spot a change to one part
of the ledger. Added to this, the methods by which information is secured and

118

Paweł Szewczyk

updated mean that participants can share data and be confident that all copies of
the ledger at any one time match each other [wikipedia.org 2016].
But this is not to say that distributed ledgers are invulnerable to cyber-attack,
because in principle anyone who can find a way to „legitimately” modify one
copy will modify all copies of the ledger. So ensuring the security of distri
buted ledgers is an important task and part of the general challenge of ensuring the security of the digital infrastructure on which modern societies now
depend.
Governments are starting to apply distributed ledger technologies to
conduct their business. The business community has been quick to appreciate the
possibilities. Distributed ledgers can provide new ways of assuring ownership and
provenance for goods and intellectual property. For example, Everledger [2017],
a fraud detection system overlaying big data from closed sources like insurers
and law enforcement, provides a distributed ledger that assures the identity of
diamonds, from being mined and cut to being sold and insured. In a market with
a relatively high level of paper forgery, it makes attribution more efficient, and
has the potential to reduce fraud and prevent ‘blood diamonds’ [wikipedia.org
2017a] from entering the market.
As with most new technologies, the full extent of future uses and abuses is
only visible dimly. And in the case of every new technology the question is not
whether the technology is „in and of itself” a good thing or a bad thing. The
questions are: what application of the technology? for what purpose? and applied
in what way and with what safeguards?
In summary, distributed ledger technology provides the framework for government to reduce fraud, corruption, error and the cost of paper-intensive processes.
It has the potential to redefine the relationship between government and the citizen
in terms of data sharing, transparency and trust. It has similar possibilities for
the private sector [UK Government Chief Scientific Adviser 2016].

4.2. How blockchain works
In the January-February 2017 issue of Harvard Business Review, Marco Iansiti and Karim R. Lakhani [2017: 118-127] described the characteristics of the
blockchain technology.
They assumed that there are five basic principles underlying the technology:
1. Distributed Database. Each party on a blockchain has access to the entire
database and its complete history. No single party controls the data or the information. Every party can verify the records of its transaction partners directly,
without an intermediary.
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2. Peer-to-Peer Transmission. Communication occurs directly between peers
instead of through a central node. Each node stores and forwards information
to all other nodes.
3. Transparency with Pseudonymity. Every transaction and its associated
value are visible to anyone with access to the system. Each node, or user, on
a blockchain has a unique 30-plus-character alphanumeric address that identifies
it. Users can choose to remain anonymous or provide proof of their identity to
others. Transactions occur between blockchain addresses.
4. Irreversibility of Records. Once a transaction is entered in the database and
the accounts are updated, the records cannot be altered, because they are linked
to every transaction record that came before them (hence the term “chain”).
Figure 1. Basic features of the blockchain technology

Source: Yurcan 2016.
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Various computational algorithms and approaches are deployed to ensure that the
recording on the database is permanent, chronologically ordered, and available
to all others on the network.
5. Computational Logic. The digital nature of the ledger means that blockchain transactions can be tied to computational logic and in essence programmed.
So users can set up algorithms and rules that automatically trigger transactions
between nodes.
In Figure 1 the main characteristics of blockchain technology are presented
graphically.

5. Blockchain-based identity system
Blockchain technologies.com [www.blockchaintechnologies.com 2016] is a free
resource to help entrepreneurs, investors and consumers learn about the rapidly
emerging field of blockchain technologies. With use cases in all fields from
finance to identity, the stage is set for blockchain technologies to forever change
the way we transfer, store and handle data. As far as blockchain applications
in Identity are concerned blockchain technologies make tracking and managing
digital identities both secure and efficient, resulting in seamless sign-ons and
reduced fraud [www.blockchaintechnologies.com 2016].
Be it banking, healthcare, national security, citizenship documentation,
online retailing or walking into a bar, identity authentication and authorization is a process intricately woven into commerce and culture worldwide.
Due to the lack of common comprehension and often-unchecked cyberspace
of personal information, identity in the context of technology is facing significant hurdles. Events such as hacked databases and breached accounts are
shining light on the growing problems of a technologically advanced society,
without outpaced identity-based security innovations. Alongside biometrics,
blockchain technology offers a solution to many digital identity issues, where
identity can be uniquely authenticated in an irrefutable, immutable, and secure manner. Current methods use problematic password-based systems of
shared secrets exchanged and stored on insecure systems. Blockchain based
authentication systems are based on irrefutable identity verification using
digital signatures based on public key cryptography. In blockchain identity
authentication, the only check performed is whether or not the transaction
was signed by the correct private key. It is inferred that whoever has access
to the private key is the owner and the exact identity of the owner is deemed
irrelevant.
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Blockchain technology can be applied to identity applications in the following
areas [www.blockchaintechnologies.com 2016]:
– Digital Identities,
– Passports,
– E-Residency,
– Birth Certificates,
– Wedding Certificates,
– IDs,
– Online Account Logins,
– Many More.

5.1. The Relationship between blockchain and digital identity
According to Gautam Hazari [Hazari 2016], technical director of GSMA [1982],
„Identity” is a word often used to mean subtly different things. The Oxford English Dictionary defines it succinctly as „The fact of being who or what a person
or thing is”; The ISO Standard 29115 [ISO/IEC 2013] prefers the broader „Set of
attributes related to an entity”. Identity, therefore is not a singular characteristic
but rather a set of attributes that vary by relationship and moreover the plurality
of these relationships can enhance the confidence level that the identity being
asserted is genuine through corroboration.
In the physical world this is fairly straightforward. A government institution
for example, can attest the photograph, name and address of a citizen; these
can then be corroborated through identity checks conducted by banks or tele
communication providers, who are regulated to „know their customers” hence
enhancing the confidence level of the attributes associated with a given identity
and hence the identity itself.
Digital identities need to function in a similar way, but the nature of the
digital world makes it much harder. In particular, some of the key challenges
that digital identity faces include:
– Establishing trust in the trustless digital world,
– Decentralization: control and ownership of the identity attributes,
– Immutability of the operations related to the digital identity.
These requirements are also the fundamental building blocks behind blockchain. Here, the user’s identity starts its journey into the blockchain as a selfasserted block, containing the user’s identity attributes (hashed) and the user’s
public key, all signed with the user’s private key. At this stage, the level of
confidence in the user’s identity is at base level.
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Other entities, such as a bank or electricity provider, with which the user has
a relationship, are also represented within the blockchain, with their own sets of
hashed attributes and public keys. These entities can establish relationships with
the user by signing the particular hashed attributes of the user that are relevant to
that relationship. For example, the Passport Office could sign the hashed address,
name, and photograph of the subject if the attribute values asserted by the user
match those on record at the Passport Office.
As more and more relationships are established for the user within the
blockchain, confidence in the accuracy of the attributes – and hence the identity
itself – grows organically. In addition, as more transactions take place involving
the user (with other users or entities verifying or trusting the hashed attributes
of the user), the „reputation capital” of the identity also grows. In other words,
confidence in the identity’s accuracy increases as does confidence in the trustworthiness of the person behind it, based on what they do online – all of which is
transparent, and visible to anyone via the blockchain. If any of the relationships
change between the user and the entities, the change can be established within the
blockchain as a separate block with a cryptographically signed timestamp hence
enabling any new verifier to observe both previous and current relationships in
a cryptographically protected sequence.
The block representing a digital identity in the blockchain is identified using
the public key associated with the user, and the corresponding private key is the
credential that the user needs to keep protected. In a sense, therefore, the public
key can be considered equivalent to a user ID and the private key equivalent to
a “password” or biometric [Hazari 2016].

5.2. Problems with the current state of identity systems
In a recently published White paper on the creation of a platform for identity
Christian Lundkvist, Rouven Heck, Joel Torstensson, Zac Mitton and Michael
Sena [Lundkvist et al. 2016] described the many problems with the current state
of identity systems and proposed the creation of an identity system that aims to
be a flexible and easy-to-use method of interacting with decentralized applications
as well as off-blockchain identity related tasks.
Digital identity is fragmented and siloed between various service providers,
prohibiting a holistic view, and delivering poor user experience necessitating
repetitive registrations and logins with usernames and passwords. This results in
insecure systems where people use the same password for many of their sites.
The centralized servers of identity providers like Google and Facebook are
honeypots of data, so they’re economically valuable for hackers to attempt to
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crack. The upcoming reliance on billions of internet-of-things devices makes it
untenable to have all those devices controlled by a centralized identity provider,
since a breach of this provider would prove catastrophic to not only digital but
also physical infrastructure.
Public/private key cryptography and decentralized technologies like blockchains offer a promising solution to the problems mentioned above. These
technologies push ownership of identity away from centralized services to
the edges – to individuals – so that the identities themselves are in control.
This is commonly referred to as self-sovereign identity. This approach decentralizes data and computation and pushes them to the edges, where it is
less economically valuable to hackers because it would require a lot of effort to hack many individual identities one-by-one. However, introducing new
technologies to end-users is difficult. Public-key cryptographic tools like PGP
[2017] have been around for 25 years, but their use in digital identity systems have seen little use due to their unintuitive and complex user exper
ience, and the fact that usernames and passwords work well enough for most
people.
Blockchain technologies are interesting in that they require the use of cryptographic keys to sign messages for each interaction of the blockchain. Thus
the rise of cryptocurrencies like bitcoin and general blockchain architectures
like Ethereum [Buterin 2017] have sparked new interest in making public key
cryptography usable to regular consumers and users in order for them to interact
with these systems.
Interactions with blockchain based systems necessitate usable public-key
cryptography, and up to this point the key management solutions (commonly
called „wallets”) have been difficult to use for non-technical users. Interestingly
the blockchain can itself help make public-key cryptography more usable and
secure by acting as a decentralized public key infrastructure (PKI). The blockchain can be viewed as a decentralized certificate authority that can maintain the
mapping of identities to public keys. Smart contracts [wikipedia.org 2017b] can
furthermore add sophisticated logic that helps with key revocation and recovery,
lessening the key management burden for the end user.
This whitepaper has presented uPort, an identity system that aims to be
a flexible and easy-to-use method. The system aims to abstract away the public
key cryptography from the end user to make the user experience intuitive.
A mobile app holds the user’s private key and a smart contract address acts as
their identifier. A novel identity recovery mechanism is used to let the user select
friends from their contact list which gives a quorum of these friends the ability
to recover the identity of the user if their mobile device is lost.
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5.3. Recent initiatives of Azure.microsoft and Deloitte UK
Yorke Rhodes III [Rhodes III 2017] of Azure.microsoft explained that the ID2020
forum (compare p. 1) has provided an opportunity to bring together the technology
sector with those who best understand the social and cultural challenges in question. While they do not profess to have solutions to these overwhelming problems
today, they can start where the open source community is best: collaboration.
To progress toward these goals they have been working with partners to address
identity using the self-owned or self-sovereign qualities of blockchain technology.
Microsoft is collaborating with partners and developers across the globe on
an open source, self-sovereign, blockchain-based identity system that allows
people, products, apps, and services to interoperate across blockchains, cloud
providers, and organizations. Their goal in contributing to this initiative is to start
a conversation on blockchain-based identity that could improve apps, services,
and more importantly, the lives of real people worldwide by enabling self-owned
or self-sovereign identity. An implementation of self-sovereign identity can be
established using the qualities of blockchain based systems and Microsoft has chosen to start collaborating with two partners with considerable blockchain identity
expertise. It is working with Blockstack Labs and ConsenSys to leverage their
current Bitcoin and Ethereum-based identity solutions, Blockstack [Blockstack…
2017] and uPort. Through this open source collaboration they intend to produce
a cross-chain identity solution that can be extended to any future blockchains or
new kinds of decentralized, distributed systems.
There are many questions that remain unanswered, but Microsoft can imagine
a world where an individual can register their identity in a cross blockchain
fashion, providing a single namespace for lookup regardless of blockchain of
choice. The self-sovereign nature of the solution enables many scenarios and
becomes an asset owned by the individual, with attributes doled out on a time
bounded basis only to parties with a need to know. An open source framework
will be made available on Azure, where developers will be able to quickly set
up an instance and begin exploring how an open source identity layer can benefit
their applications.
Another initiative was mentioned in May 2016 at the conference in New
York [The Blockchain Team... 2016] where the Blockchain team of Deloitte UK
announced the development of its Smart Identity prototype. Smart Identity is
a solution which will allow users to create a universal digital identity powered
by blockchain technology. The solution is at proof of concept stage and Deloitte
will call for greater collaboration to work towards standardized identity protocols.
The Smart Identity solution will allow users to create and control all aspects
of their digital identity within a highly structured and accessible environment.
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Smart Identity will function as a digital account containing the information and
credentials needed for trusted digital interaction.
Deloitte is developing a number of initial applications for Smart Identity,
including [The Blockchain Team... 2016]:
– Access management, using a single digital key to access any identityrestricted location, from website single sign-on, to physical buildings, smart
vehicles and ticketed locations such as event venues or airplanes.
– Automated identification and verification of customers, including people,
organizations, and robots, either at sign-up or on a real time transactional basis.
– Identification and tracking of assets of any form, from vehicles and
property to pharmaceutical products and commodities such as oil or farming
produce.
– Transactions, empowering devices or „Things” to obtain and transact using
recognizable and standardized identity, enabling them to manage assets and to
securely interact with other devices, people, or organizations.
– Digitization of traditional identity components such as driving licenses
and passports, into a single, versatile digital record.
Stephen Marshall [2016], head of financial services technology at Deloitte
UK, said: „Our analysis and experimentation into the capabilities and applications of blockchain technology has led us increasingly to the question of identity.
New distributed platforms are set to rewire our digital economy and in order
to make the most of this opportunity, we must first solve the problem of digital
identity”.
„The Smart Identity solution will take the first step in evolving digital identity from a disparate record-set into an empowered and verifiable digital entity.
However, it is early stages and there are many obstacles that must be overcome
before we see a standardized identity solution in place. At the conference, we
are calling on businesses to collaborate with us to help develop a solution that
works across all industries and sectors”.

6. Conclusions
At the United Nations a hub named ID2020 was created that should harness
emerging digital technologies to create the world’s largest innovation platform
in support of Sustainable Development Goals (SDG) providing legal identity for
all, including birth registration. Presently:
– 1.5 billion people are without proper identification, that’s one-fifth of the
world’s population,

126

Paweł Szewczyk

– One in three children under the age of five does not officially exist because
their birth has not been recorded,
– Cumulatively, 230 million children under the age of five have no birth
certificate; this number is growing,
– 50 million children are born without legal identity each year.
As is well known, without legal identification, children and people are invisible to society which makes them most vulnerable to trafficking, prostitution
and child abuse.
The May 20th, 2016 Summit on Identity and alignment to the UN’s Sustainable Development Goals – ID2020 forum has provided an opportunity to
bring together the technology sector with those who best understand the social
and cultural challenges in question. While there are not yet solutions to these
overwhelming problems today, collaboration should be started where the open
source community is best. To progress toward these goals a common work was
initiated with partners to address identity using the self-owned or self-sovereign
qualities of blockchain technology. Blockchain identity should be primarily
an enabler to applications and services that we could not conduct previously
online, or at least they should provide a tangible benefit that is an improvement
to something else we were doing prior. Of course, there are many obstacles that
must be overcome before one can see a standardized identity solution in place.
Nevertheless, finally the public administration will have a new digital opportunity
to ensure the security and protection of life and property of the members of the
society by maintaining proper law and order.
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Zastosowanie w administracji technologii rozproszonej księgi.
System identyfikacji oparty na technologii blockchain
Streszczenie. Administracja publiczna musi być w stanie spełniać długoterminowe zapotrzebowania,
które mogą wyniknąć ze zmian w technikach administracyjnych lub zmian w środowisku społecznym. Wpływ technologii, włączenie nowych zasad zarządzania, z uwzględnieniem rachunków
1
An educational portal launched in 2008 with the vision of providing students and corporate
workforces worldwide with access to rich, easy to understand, frequently updated instruction on
many management related topics.
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potrzeb i aspiracji klienta końcowego, to tylko niektóre z nowych trendów w dziedzinie administracji publicznej. Istnieje powszechne przekonanie, że tożsamość jest podstawowym prawem
człowieka. W dniu 20 maja 2016 r. na konferencji zorganizowanej przez Organizację Narodów
Zjednoczonych uczestnicy zastanawiali się, jak zapewnić indywidualną tożsamość cyfrową dla
każdej osoby na naszej planecie. Główne zobowiązania uczestników konferencji, to przyczynienie
się do osiągnięcia wspólnego celu cyfrowej tożsamości. Publiczne i/lub prywatne klucze kryptograficzne i zdecentralizowane technologie, takie jak blockchain, oferują obiecujące rozwiązania
problemów związanych z tożsamością cyfrową. Tożsamość oparta na technologii blockchain ma
umożliwić skorzystanie z wielu usług w poufny sposób, bez konieczności obecności fizycznej.
Z drugiej strony, blockchain jest zasadniczo technologią obiecującą i, jak każda obietnica, do
urzeczywistnienia się potrzebuje czasu. Korzystając z najnowszych dostępnych informacji (głównie
ze źródeł internetowych), w tej pracy przybliżono proces rozwiązywania problemu przyznania
tożsamości wszystkim członkom populacji światowej oraz opisano pierwsze próby zastosowania
w tym celu technologii rozproszonych – blockchain.
Słowa kluczowe: administracja, tożsamość cyfrowa, technologia blockchain
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Zmiany w formułowaniu celów i mierników
w budżetowaniu zadaniowym państwa

Streszczenie. Budżetowanie zadaniowe w sektorze finansów publicznych należy uważać za jeden
z najlepszych instrumentów zarządzania finansami jednostek tego sektora, gdyż sprowadza się do
zarządzania przez cele. Polska ma w tym obszarze dopiero kilkuletnie doświadczenia i jest na etapie
ciągłego doskonalenia tego procesu. Celem artykułu jest prezentacja znaczenia definiowania celów
funkcji i zadań publicznych oraz określania mierników ich realizacji. W zarządzaniu przez cele są
to kluczowe kwestie. Syntetycznie zestawione rodzaje i cechy, jakim powinny odpowiadać mierniki
przyjęte w budżetach zadaniowych. Odniesiono się bliżej do zmian w formułowaniu głównych celów i mierników w realizacji funkcji państwa dotyczącej nauki polskiej oraz szkolnictwa wyższego.
Pozytywnym kierunkiem zmian jest ograniczenie zadanych mierników realizacji zadań państwa
i koncentrowanie ich na rzeczywiście najważniejszych zadaniach. Z analizy stosowanych w latach
2009-2017 mierników realizacji funkcji państwa w obszarze nauki można wysunąć wniosek, że
powinno się w dalszym ciągu poszukiwać optymalnych mierników zadaniowych dla osiągnięcia
rzeczywiście realnych pozytywnych zmian. Bardzo dyskusyjny jest np. miernik w postaci liczby
publikacji w bazie Scopus, mający stanowić o jakości nauki polskiej.
Słowa kluczowe: budżet zadaniowy, zadania, mierniki, nauka polska, szkolnictwo wyższe

1. Wstęp
W jednostkach sektora finansów publicznych obserwuje się trend wdrażania
sprawdzonych w biznesie instrumentów efektywnego zarządzania, do których
niewątpliwie należy zaliczyć budżetowanie. Interesujący jest fakt, że inspiracje
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dla poprawy gospodarowania środkami publicznymi rodzą się w krajach wysoko
rozwiniętych i o dominującej własności prywatnej. W artykule podjęto próbę
systematyzacji formułowania celów realizacji zadań publicznych z wykorzys
taniem budżetowania zadaniowego. Postawiono główną tezę badawczą, że
najistotniejszym elementem wdrożenia skutecznego budżetowania jest zdefiniowanie i skwantyfikowanie mierników planowanych zadań. Dziesięcioletnie
doświadczenia stosowania budżetowania zadaniowego w finansach państwa
polskiego potwierdzają tę tezę. Systematycznie weryfikuje się nie tylko jakościową i merytoryczną stronę formułowanych i parametryzowanych zadań, ale
także ich liczbę.
Dla osiągnięcia zakładanego celu artykułu wykorzystano metodę krytycznej
analizy literatury przedmiotu i obowiązujących przedmiotowych regulacji prawnych. Przeprowadzono także weryfikację praktyczną na przykładzie wybranej
funkcji państwa – nauki i szkolnictwa wyższego oraz formułowanych do nich
zadań i mierników w latach 2009-2017, wywodząc krytyczne uwagi i wnioski.

2. Istota i podstawy prawne budżetowania zadaniowego
Budżetowanie zadaniowe (performance budget) jest priorytetem reformowania
finansów publicznych, szczególnie w administracji rządowej, ale także w jednostkach samorządu terytorialnego. Zostało ono zaadaptowane przez sektor
finansów publicznych w wielu krajach (w Stanach Zjednoczonych już w latach 40.
XX w.), przenosząc wypracowane przez przedsiębiorstwa sektora komercyjnego
pozytywne doświadczenia we wsparciu efektywniejszego zarządzania finansami
tych jednostek. Budżetowanie jest najbardziej znanym, opisanym w literaturze
i najpowszechniej wykorzystywanym w praktyce narzędziem rachunkowości
zarządczej i controllingu, wspomagającym procesy planowania i kontrolowania
działalności organizacji [Buk 2006: 142].
Budżetowanie zadaniowe to jeden z istotniejszych elementów koncepcji
Nowoczesnego Zarządzania Publicznego promowanej przez OECD (NMP – New
Public Management) mającej na celu poprawę jakości dóbr i usług publicznych,
utrzymanie dyscypliny fiskalnej, efektywne wydatkowanie środków publicznych, a przede wszystkim ograniczenie marnotrawstwa publicznych pieniędzy
[Bielawski 2013: 195]. W Polsce pierwsze kroki we wdrażaniu tej koncepcji
poczyniono dopiero 10 lat temu. Wdrażanie budżetowania zadaniowego zostało
wzmocnione formalnie przez zobowiązanie niektórych jednostek sektora finansów
publicznych do sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym na
rok budżetowy i dwa kolejne lata. Tymi jednostkami są: agencje wykonawcze,
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instytucje gospodarki budżetowej, dysponenci państwowych funduszy celowych
oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie
odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 32 ustawy o finan
sach publicznych1, dalej: u.f.p.). Jednostki samorządu terytorialnego stosują
budżetowanie zadaniowe na zasadzie dobrowolności i są tego bardzo dobre
przykłady (np. miasto Kraków).
Budżet zadaniowy efektywnościowy, poza tzw. prezentacyjnym czy też
budżetem informującym o efektywności, stanowi docelowe, najwyższe stadium
rozwoju koncepcji średnioterminowego planowania wydatków. Ten model bud
żetowania wyraża bezpośredni związek pomiędzy alokacją środków na zadania
a osiągniętymi wymiernymi efektami realizacji celów przez poszczególnych
dysponentów środków [Postuła, Perczyński 2010: 30]. Według stanu na koniec
2012 r. spośród krajów należących do OECD nie wdrożyły tego modelu Belgia,
Węgry, Izrael i Luksemburg. Natomiast Stany Zjednoczone i Norwegia planują
wydatki publiczne na okres nawet powyżej sześciu lat. W niektórych krajach
budżetowanie zadaniowe jest bardziej zdecentralizowane na ministerstwa czy
agencje rządowe [Government... 2013: 90-93].
Za formalną definicję budżetu zadaniowego można przyjąć zdefiniowane
w art. 2 ust. 3 u.f.p. pojęcie układu zadaniowego. Rozumie się przez nie zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora
finansów publicznych sporządzone według funkcji państwa, oznaczających
poszczególne obszary działań państwa oraz zadań budżetowych grupujących
wydatki według celów i podzadań budżetowych grupujących działania umo
żliwiające realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały
wyodrębnione – wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi
i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego
poziomu efektów z poniesionych nakładów.
Należy podkreślić, że zabezpieczono prawnie kontrolę gospodarowania
środkami w układzie zadaniowym, a mianowicie:
– Minister Finansów jest zobligowany do sprawowania ogólnej kontroli m.in.
nad efektywnością i skutecznością realizacji budżetu w układzie zadaniowym
(art. 174 u.f.p.),
– Dysponenci części budżetowych są zobowiązani do sprawowania nadzoru
i kontroli m.in. nad efektywnością i skutecznością realizacji planów w układzie
zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów (art. 175 u.f.p.),
– Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Najwyższej Izbie Kontroli, w terminie do dnia 31 maja roku następnego (art. 182 u.f.p.), roczne sprawozdanie
1

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870.
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z wykonania ustawy budżetowej oraz informację o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym.
Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym, z wyodrębnieniem wydatków na inwestycje i dotacji na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji oraz wydatków na programy wieloletnie, powinna
zawierać:
– omówienie realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym, w tym
realizacji założonych celów,
– zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na realizację zadań,
– zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na realizację podzadań,
– zestawienie planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów.
Prawne wzmocnienie stosowania budżetowania zadaniowego nastąpiło od
początku 2012 r., gdyż na podstawie art. 142 ust. 11 u.f.p. do projektu ustawy
budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności skonsolidowany
plan wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek bud
żetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji
gospodarki budżetowej oraz innych państwowych osób prawnych, sporządzany
w układzie zadań budżetowych określonych w art. 2 pkt 3, wraz z celami
i miernikami stopnia realizacji celów. Weszło też w życie rozporządzenie dotyczące sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym2. Podstawowymi
sprawozdawczymi informacjami są następujące:
1. Funkcja, zadanie, podzadanie, działanie.
2. Budżet/plan wydatków/kosztów (ewentualnie z podziałem na majątkowe
i pozostałe lub z wyróżnieniem specjalnych źródeł finansowania).
3. Wykonanie budżetu/planu.
4. Zobowiązania.
5. Cel.
6. Miernik (w tym: nazwa, wielkość planowana, przewidywane wykonanie
na koniec roku budżetowego, wykonanie).
Sprawozdanie budżetowe w układzie zadaniowym odzwierciedla wszystkie
istotne elementy, jak cele, zadania, mierniki, planowane wydatki/koszty i rzeczywiste wykonanie.
W literaturze przedmiotu eksponuje się różnie, aczkolwiek bardzo zbliżone
atrybuty istoty budżetowania zadaniowego odnoszone zarówno do administracji
centralnej, jak i samorządowej. Ideę budżetowania zadaniowego poglądowo prezentuje Teresa Lubińska, pisząc, że jest to „wprowadzenie zarządzania środkami
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej w układzie zadaniowym, Dz.U. nr 298, poz. 1766.
2
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publicznymi poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane
na rzecz osiągania określonych rezultatów (realizacji zadań) mierzonych za
pomocą ustalonego systemu mierników” [Lubińska 2009a: 188-189]. Zdaniem
niektórych ekonomistów skonkretyzowane i zhierarchizowane cele mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia wykonania zadań i efektywnego wykorzystania
dysponowanych środków pieniężnych przez administrację publiczną [Adamczyk
2013: 12]. Podobne atrybuty budżetowania zadaniowego podkreślają inni autorzy.
Według Bogusława Pietrzaka i współautorów „Istotą budżetu zadaniowego jest
zarządzanie środkami publicznymi przez cele. Cele te są skonkretyzowane oraz
ich realizacja następuje według określonej hierarchii. Na każdym etapie realizacji
zadań w ramach określonego celu za pomocą odpowiednich mierników mierzy
się ich efektywność. Budżet zadaniowy pozwala ustalić, które zadania są dla
danego celu najważniejsze i zmierzyć, jak zostały ustalone” [Pietrzak, Polański,
Woźniak, 2008:114].

3. Struktura budżetu zadaniowego
Budżet zadaniowy koncentruje się na efektywności wydatkowania środków pub
licznych. Z przytoczonej uprzednio definicji „układu zadaniowego” oraz nowej
klasyfikacji budżetowej wynikają następujące istotne elementy składające się na
strukturę budżetu zadaniowego [Waszczuk, Perkowska-Szymanowicz 2012: 96]:
1. Funkcje państwa – stanowią pierwszy (najwyższy) poziom klasyfikacji
zadaniowej (budżetowej), które grupują wydatki według tego samego głównego
obszaru działalności państwa. W przyjętej w Polsce klasyfikacji zadaniowej na
2017 r. wydzielono 22 funkcje państwa (m.in.: Funkcja 1. Zarządzanie państwem,
Funkcja 10. Nauka polska, Funkcja 20. Zdrowie).
2. Zadania budżetowe – tworzą drugi szczebel klasyfikacji zadaniowej i grupują jednorodne zadania przedmiotowe z przypisaniem im środków finansowych
(planowanie wydatków), uwzględniając opisane skwantyfikowane lub jakościowo
określone cele w obrębie danej funkcji państwa. Stanisław Owsiak i Katarzyna
Stabryła-Chudzio twierdzą, że zadanie stanowi elementarną kategorię budżetu
opracowanego w sposób nowatorski, a cecha jednorodności pozwala jasno okreś
lić cel, stopień i koszt realizacji zadania [Owsiak, Stabryła-Chudzio 2010: 45].
3. Podzadania budżetowe – są to wyodrębnione ze złożonych zadań budżetowych działania, których realizacja umożliwia osiągnięcie celów określonych
w ramach każdego jednorodnego zadania budżetowego.
4. Działania – stanowią najniższy szczebel klasyfikacji zadaniowej, obejmują
wszystkie najważniejsze elementy procesu osiągania celów podzadania oraz celów
szczegółowych zadania wraz z miernikami i wartością końcową.
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W strukturze budżetu państwa na rok 2016 określono 1278 pozycji klasyfikacyjnych, w tym 22 funkcje, 88 zadań, 275 podzadań i 893 działania [Cele
i mierniki… 2015]. Wyznaczonym funkcjom, zadaniom i podzadaniom jednostek
finansów publicznych należy przyporządkować cele i mierniki. Tylko takie powiązanie celów z miernikami pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami
publicznymi, koncentrację na zadaniach priorytetowych i skuteczne pełnienie
funkcji publicznych. Budżetowanie zadaniowe służy poprawie przejrzystości
informacji budżetowych, zapewnia zwiększenie efektywności i skuteczności
funkcjonowania sektora publicznego.

4. Definiowanie celów i mierników ich realizacji
w budżetowaniu zadaniowym
W procesie budżetowania jako narzędziu efektywnego zarządzania jakąkolwiek
jednostką kluczową rolę odgrywają sformułowane cele i zadane mierniki ich
realizacji. Odnosząc się do budżetowania zadaniowego, za cel przyjmuje się
świadomie określony stan przyszły, który uważany jest za pożądany, do którego
zmierza się w działaniu, drogą realizacji sprecyzowanych zadań i podzadań.
Wyznaczone do realizacji cele powinny być ściśle określone, a to oznacza, że
powinny być [Buk 2006: 7]:
1) konkretne (specific) – w postaci zrozumiałych, jednoznacznie sformułowanych wymiernych oczekiwanych wyników,
2) mierzalne (measurable) – pozwalające na dobór miernika precyzyjnie
odzwierciedlającego realizację celu, co można łatwo skontrolować. Nie dopuszcza
się mierników o wartościach opisowych lub logicznych,
3) akceptowalne i osiągalne (accepted) – akceptowane przez wykonawców
odpowiedzialnych za osiągnięcie celu i możliwe do wykonania,
4) realistyczne (realistic) – prawdopodobne do wykonania przy określonych
zasobach i niesprzeczne z innymi celami,
5) określone czasowo (time-dependent) – pozwalające ocenić postęp ich
realizacji w czasie, od terminu rozpoczęcia do daty ostatecznej realizacji,
6) ambitne (ambitious) – wyzwalające zaangażowanie kierownictwa i pracowników oraz motywujące3.
Cele powinny określać, co, gdzie i kiedy ma być zrealizowane. Mierniki zaś
są częścią systemu pomiaru wykonywania celów, zadań i podzadań.
Zgodnie z tzw. regułą smart wymienia się tylko pierwszych pięć charakterystyk mierników.
Por. http://budzet-zadaniowy.com/baza_miernikow [dostęp: 9.01.2017].
3
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Tabela 1. Cechy mierników wykorzystywanych na potrzeby budżetowania zadaniowego
Cecha mierników

Charakterystyka

Adekwatność
i spójność

Ściśle powiązane z celami, zadaniami i podzadaniami, odzwierciedlające
podstawowy cel, któremu realizacja zadania będzie służyć. Powinny być
spójne z miernikami określonymi dla innych poziomów klasyfikacji budżetowej w układzie zadaniowym.

Akceptowalność

Akceptowane przez jednostki realizujące dane zadanie.

Istotność
i kompleksowość

Powinny mierzyć tylko te aspekty, na które wykonawca może wpłynąć,
unikać doboru mierników, na których wysokość w niewielkim stopniu
wpływa realizowany proces lub zadanie. Powinny odzwierciedlać istotę
całego realizowanego zadania oraz dostarczać oceny całkowitej tego zadania.

Aktualność
i szybkość
pozyskiwania

Zgodne z bieżącymi danymi i trendami pomiaru zdarzeń dzięki narzędziom
statystycznym. Dobrane w taki sposób, aby ich obliczenie mogło zostać
dostarczone niezwłocznie po zamknięciu ksiąg danego okresu sprawozdawczego.

Wiarygodność

Oparte na wiarygodnych źródłach danych i dające się w jednoznaczny
sposób interpretować.

Prostota
i zrozumiałość

Formuła miernika ma być dobrze zdefiniowana. Powinny być łatwe do
zrozumienia dla osób nieposiadających szczegółowej znajomości tematu.

Ekonomiczność

Powinny być dobrane oszczędnie, nie należy mnożyć liczby mierników
ponad potrzebę. Proces pozyskiwania danych powinien być racjonalny
kosztowo i nie powinien przysparzać niepotrzebnych dodatkowych czynności
pracownikom służb finansowo-księgowych. Zbieranie informacji nie może
być droższe niż realizacja samego zadania lub stanowić istotnej części jego
kosztów.

Ciągłość
ich pomiaru

Powinny być zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru
w perspektywie wieloletniej.

Apolityczność
i neutralność

Powinny odzwierciedlać faktyczne trendy społeczne bez możliwości manipulacji politycznych. Dobrane mierniki powinny być odporne na skutki
zdarzeń nieprzewidywalnych i niepowtarzalnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://budzet-zadaniowy.com/baza_miernikow [dostęp:
9.01.2017]; Gostomczyk 2012: 479; Niemiec 2016: 84-85.

Cechy, jakim powinny odpowiadać wykorzystywane w budżetach zadaniowych mierniki, przedstawiono w tabeli 1.
Formułowanie celów i konstruowanie mierników ich realizacji nie jest w praktyce finansów publicznych sprawą oczywistą. Potwierdzają to generalnie negatywne wyniki kompleksowej kontroli NIK przeprowadzonej w 2011 r. nad
wdrażaniem budżetu zadaniowego w 48 rządowych jednostkach. W obecnym
stanie wdrożenia budżet zadaniowy stanowi dodatkową, oprócz tradycyjnej,
klasyfikację wydatków państwa niewnoszącą żadnej wartości dodanej, zwłaszcza
w aspekcie zarządczym. Podkreślono, że jedną z istotniejszych kwestii układu
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zadaniowego budżetu państwa jest takie zaplanowanie wartości docelowej mierników, aby osiągnięte na poziomie działań i podzadań rezultaty, skutecznie
i efektywnie wpływały na osiągnięcie planowanych docelowych rezultatów na
poziomie zadania budżetowego bądź funkcji państwa. Potrzeba do tego zarówno
znajomości kosztów zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów działań, jak
i planowanego na dany rok budżetowy poziomu środków przeznaczonych na
finansowanie wydatków. Wskazano na liczne nieprawidłowości polegające m.in.
na przyjęciu celów niemożliwych do zmierzenia i określenia nieadekwatnych do
pomiaru celów mierników [Wdrażanie… 2012: 15-35]. Oczywiście w kolejnych
latach proces budżetowania zadaniowego był systematycznie doskonalony.

5. Systematyka mierników w budżetach zadaniowych
Mierniki pomiaru dokonań i osiągniętych celów nie są jednoznaczną kategorią
i można je systematyzować według różnorodnych kryteriów. Dla celów budżetowania zadaniowego w sektorze finansów publicznych istotne są dwie klasyfikacje
mierników:
1) według skuteczności i efektywności dokonań,
2) według poziomu osiągniętych rezultatów, z uwzględnieniem tzw. zasady 3E
(economy, efficiency, effectiveness).
Kwestie skuteczności i efektywności w ocenie dokonań jednostki szerzej omawia Wanda Skoczylas, przyjmując je jako kategorie odzwierciedlające desygnat
angielskiego pojęcia performance. Można przez nie rozumieć działanie i wynik
tego działania. Efektywność (efekt zaangażowanych zasobów na wejściu) jest
niezbędna dla osiągnięcia wyniku, ale dodatkowo należy uwzględnić skuteczność
(efekt na wyjściu). Zatem pomiar efektywności jest powiązany z pomiarem
skuteczności [Skoczylas 2013: 27-29]. Zastosowane mierniki efektywności są
odzwierciedleniem stosowania zasady racjonalnego gospodarowania, mierzą
zależność pomiędzy poniesionymi nakładami a efektami. Mierniki skuteczności
służą pomiarowi rzeczywiście osiągniętych wyników w stosunku do efektów
zadanych (zaplanowanych) [Kuś 2011: 324].
Konieczność stosowania zasady racjonalnego działania w sektorze finansów
publicznych wynika wprost z art. 44 ust. 3 u.f.p., który stanowi, że wydatki
publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych
celów,
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2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Ocenę skuteczności wydatkowania środków publicznych zapewnia określenie
dla każdej funkcji, zadania i podzadania konkretnych mierników, ze wskazaniem
wartości docelowej i wartości bazowej każdego z mierników. Przez wartość
docelową rozumie się wartość miernika, którą planuje się osiągnąć w roku
budżetowym. Przez wartość bazową rozumie się wartość miernika dostępną za
ostatni pełny rok budżetowy. W przypadku mierników odnoszących się do nowych
zadań publicznych, które nie były finansowane w poprzednim roku budżetowym
ze środków publicznych, wartości bazowej nie określa się.
Według metodologii OECD w budżetach zadaniowych formułuje się następujące rodzaje mierników, de facto biorąc pod uwagę przejawy rezultatów osiągnięć,
inaczej tzw. model produkcyjny [Lubińska 2009b: 59; Kotowska 2013: 112]:
1. Mierniki nakładów takich, jak: wyposażenie, czas pracy pracowników,
ponoszone wydatki. Nakłady odnosi się do wyników realizacji zadania i skutków
oddziaływania w jakimś okresie czasu.
2. Mierniki rezultatu mierzą uzyskane efekty w wyniku działań objętych
zadaniem lub podzadaniem, które są realizowane z wykorzystaniem odpowiednich
nakładów. Są często trudne do zdefiniowania z uwagi na osiągnięcie rezultatu
w dłuższym horyzoncie czasu. Przykładowo, jak zdefiniować wzrost wskaźnika
urodzeń w wyniku poniesienia wydatków na tzw. „500 plus”? Rezultaty mogą
mieć postać wskaźników fizycznych, finansowych lub innych.
3. Mierniki wyniku (produktu) odzwierciedlają wykonanie danego zadania
w krótkim okresie i pokazują konkretne dobra i usługi zrealizowane przez
sektor publiczny, np. liczba dzieci objętych świadczeniem „500 plus” w roku
budżetowym.
Ministerstwo Finansów opublikowało ostatnią bazę mierników dla każdej
funkcji rządowej na rok 2012, wraz z ich recenzjami krajowymi i zagranicznymi, którą to bazę traktowano w tamtym okresie jako poradnik w określaniu
i kwantyfikowaniu mierników w planach finansowych4. W kolejnych latach
Ministerstwo Finansów dawało pewne wskazówki dla konstruowania budżetów
zadaniowych na poziomie funkcji, zadań, podzadań i działań, a najważniejszą
z nich jest ta, by definiować na każdym z tych szczebli budżetowania nie więcej
niż trzy cele i nie więcej niż trzy mierniki dla każdego celu [Cele i mierniki...
2015: 9]. Miernikiem docelowym skuteczności realizacji celów powinny być
mierniki określone w planie wieloletnim.
www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-zadaniowy/
baza-miernikow [dostęp: 15.01.2017].
4
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W procesie budżetowania od 2016 r. przyjęto nowe zasady. Mianowicie,
cele i mierniki na poziomie klasyfikacji zadaniowej zostały po raz pierwszy
zdefiniowane jedynie przez podmioty wiodące w realizacji poszczególnych
zadań budżetowych, w tym w szczególności przez ministrów właściwych do
spraw działów administracji rządowej, którzy – zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy
o działach administracji rządowej5 – inicjują, opracowują i koordynują wykonanie polityki Rady Ministrów. W konsekwencji tych zmian cele i mierniki zadań
budżetowych uwzględniają pełen zakres przedmiotowy tych zadań, mają charakter skonsolidowany, informacja o najważniejszych kierunkach wydatkowania
środków publicznych i założonych efektach jest czytelniejsza. Przyjęte podejście
jest jak najbardziej słuszne, gdyż mnogość zdefiniowanych celów i mierników
nie wnosi istotnej wartości dodanej [Planowanie... 2015: 5-6].

6. Definiowanie celów i mierników
w budżecie zadaniowym nauki i szkolnictwa wyższego
od roku 2016
Cele i zadania państwa w obszarze nauki są określone w budżecie zadaniowym
dla funkcji 10. Nauka polska. W ramach tej funkcji realizowana jest polityka
naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna państwa. Zadania są realizowane przez różne jednostki (dysponentów): Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki,
Narodowe centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej,
Ministerstwo Obrony Narodowej. W latach 2009-2015 dla funkcji 10. określano
następujące zadania:
– 10.1. Prowadzenie badań naukowych,
– 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom,
– 10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej,
– 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki,
– 10.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego.
W budżecie zadaniowym na lata 2016 [Planowanie... 2015: 25-28, 53-55]
i 2017 [Planowanie... 2016: 24-27, 54-56] wskazano tylko dwa główne zadania,
które są zbieżne z trzema wcześniej określanymi zadaniami (nr 10.1, 10.2, 10.4).
Są to aktualnie zadania:
– 10.1. Prowadzenia badań naukowych oraz upowszechnianie promocji i popularyzacji nauki. Zadanie to obejmuje finansowanie i współfinansowanie badań
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, t.j. Dz.U. 2013,
poz. 743 z późn. zm.
5
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naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących
badania naukowe. Celem jest wspieranie współpracy naukowej z zagranicą,
rozwój kadry naukowej, wzrost innowacyjności i poziomu technologicznego
polskiej gospodarki.
– 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom. Zadanie to ma
służyć wspieraniu ze środków publicznych badań stosowanych, prac rozwojowych
oraz komercjalizacji wyników B+R. Celem jest rozwój, wzrost innowacyjności
i konkurencyjności polskiej nauki.
Zrezygnowano z zadań wiążących się z infrastrukturą. Wydaje się to słuszne
zważywszy na to, że infrastruktura stanowi tylko wsparcie techniczne dla osiągnięcia głównych celów.
Cele i zadania państwa w obszarze szkolnictwa wyższego są przypisane do
funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka. W ramach tej funkcji realizowana jest
m.in. polityka zorientowana na podwyższenie poziomu kształcenia na poziomie
wyższym. W budżecie zadaniowym na rok 2017 wyróżniono dwa główne zadania
tej funkcji:
– 3.1. Oświata i wychowanie6,
– 3.2. Szkolnictwo wyższe.
Zadanie 3.2 obejmuje finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej,
utrzymanie uczelni, finansowanie wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego, wydatki na pomoc stypendialną dla studentów
i doktorantów. Realizacja tego zadania ma umożliwić kształcenie studentów
studiów stacjonarnych, doktoranckich i kadr naukowych.
W budżetach zadaniowych sporządzanych do 2015 r. wyróżniano jeszcze
zadanie 3.3. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego.
W budżetowaniu w ogóle najistotniejszą kwestią jest kwantyfikowanie przyjętych celów w postaci konkretnych mierników. Generalnie od 2016 r. ma miejsce
dobry kierunek zmian w budżetowaniu zadaniowym państwa przejawiający się
w ograniczaniu liczby bardzo szczegółowych zadań, ale także ograniczaniu liczby
zadawanych mierników. Przykładowo, zawężenie mierników realizacji funkcji 10.
do trzech spośród wcześniej definiowanych 50 mierników jest dobrą zmianą.
Podobnie dla realizacji funkcji 3. odeszło się od wielu zbyt uszczegółowionych bądź niekoniecznie merytorycznie dobrze sparametryzowanych mierników
(np. w budżecie zadaniowym na 2010 r. przyjęto, że liczba absolwentów studiów
w stosunku do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego ma
wynieść 100%, czyli nie założono żadnego przypadku losowego, nie mówiąc
o możliwych zmianach decyzji zainteresowanych).
6

Pomija się w artykule rozwinięcie tego zadania.
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W tabeli 2 przedstawiono zdefiniowane mierniki w budżecie zadaniowym
państwa na 2017 r. dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego. Można by i należałoby wręcz dyskutować w środowisku akademickim, czy przyjęte mierniki
rzeczywiście zapewniają osiągnięcie założonych celów. W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2018 dla funkcji 10. Nauka polska za kluczowy
miernik pomiaru pozycji i jakości badań nauki polskiej przyjęto liczbę publikacji
z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS, szacując, że nastąpi wzrost
tej liczby z 33,2 tys. w 2014 r. do 41,5 tys. w 2018 r. [Wieloletni… 2015: 74].
Miernik ten mierzy bardzo ograniczony zakres stopnia realizacji celu, aczkolwiek
jest obiektywny i trudny do manipulacji. Mankamentem tego miernika jest to,
że organy państwa mają pośredni wpływ na wartość tego miernika, a także brak
bezpośredniego wpływu poziomu finansowania na wartość miernika. Zatem
dość słaby jest związek efektów z wydatkami publicznymi. W budżecie zadaniowym na rok 2017 dla realizacji zadania 10.1 za miernik docelowy przyjęto
udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus
na poziomie 1,240%. Osiągnięty rezultat niekoniecznie będzie najwłaściwszym
pomiarem podniesienia poziomu wyników badań naukowych. W ostatnich kilku
latach środowisko naukowe bardzo krytycznie odnosi się do presji na zwiększanie
liczby publikacji, co też jest brane pod uwagę przy awansach naukowych. Wydaje
się, że jest dość luźny związek pomiędzy liczbą publikacji a ich poziomem naukowym i to niezależnie od branej pod uwagę bazy danych. Ponadto na wartość
tego miernika ma wpływ wzrost aktywności publikacyjnej autorów spoza Polski.
Przyjęty miernik dla realizacji zadania 10.2 w postaci liczby patentów uzys
kanych w różnych światowych urzędach jest jak najbardziej właściwy. Miernik
ten mierzy stopień realizacji celu, często stosowany w porównaniach międzynarodowych, trudny do manipulacji. Odzwierciedla ostateczne efekty prowadzonych
badań, ale z opóźnieniem czasowym w stosunku do realizowanych projektów.
Drugi zadany miernik realizacji zadania 10.2 w postaci udziału wydatków na
B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce adekwatnie odzwierciedla stopień zainteresowania przez
sektor przedsiębiorstw ponoszeniem wydatków na badania i rozwój. Z natury
rzeczy przedsiębiorstwa podejmują decyzje finansowe, kierując się rachunkiem
ekonomicznym, a więc zakładają, że wydatki na B+R dadzą w przyszłości realne
korzyści ekonomiczne.
Jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, to w budżecie zadaniowym na 2017 r.
przyjęto dwa mierniki osiągnięcia głównego celu. Dyskusyjny jest miernik
w postaci odsetka studentów cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach,
zwłaszcza w kontekście finansowania tej grupy studentów ze środków publicznych, chyba że państwo zachęca w ten sposób uczelnie publiczne do pozyskiwania
środków finansowych z tytułu płatności przez studentów z agranicznych.
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Podniesienie
poziomu
wyników
badań
naukowych

Zwiększenie
poziomu
praktycznego
zastosowania
prac B+R

Zapewnienie
dostępu
do edukacji
na poziomie
wyższym

Zadanie 10.1.
Prowadzenia badań
naukowych oraz
upowszechnianie
promocji
i popularyzacji nauki

Zadanie 10.2.
Badania naukowe
służące praktycznym
zastosowaniom

Zadanie 3.2.
Szkolnictwo wyższe

46,60

Udział wydatków na B+R poniesionych
przez sektor przedsiębiorstw
w stosunku do całkowitych wydatków
na B+R w Polsce [w %].

Udział osób z wyższym wykształceniem
w liczbie osób w społeczeństwie
polskim (23 lata+) [w %].

Odsetek studentów cudzoziemców
studiujących na polskich uczelniach
[w %].

25,34

3,10

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

150 EPO,
200 USPTO,
2404 UPRP

1,207

Wielkość
bazowa

Miernik

Liczba patentów międzynarodowych
udzielonych w Europejskim Urzędzie
Patentowym (EPO), urzędzie
patentowym Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej (USPTO), liczba
patentów krajowych uzyskanych przez
polskich rezydentów w Urzędzie
Patentowym RP [w szt.].

Udział publikacji z Polski
w czasopismach zawartych
w bazie danych Scopus [w %].

Funkcja 10. Nauka polska

Nazwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Planowanie… 2016: 24-56.

Cel główny

Wyszczególnienie

28,47

4,10

56,10

170 EPO,
230 USPTO,
2500 UPRP

1,240

2017 r.

29,54

4,40

60,60

200 EPO,
260 USPTO,
2600 UPRP

1,241

2018 r.

30,61

4,70

63,60

250 EPO,
300 USPTO,
2650 UPRP

1,243

2019 r.

Docelowa wartość miernika

Tabela 2. Wybrane zadania, cele i mierniki w budżecie zadaniowym na rok 2017 dla realizacji państwa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego
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Można by postrzegać zwiększenie liczby studentów zagranicznych studiujących na
polskich uczelniach i finansowanych ze środków publicznych jako formę promocji
państwa, a więc czy tego rodzaju zadania zapewniają i zwiększają dostęp do edukacji na poziomie wyższym obywatelom polskim? Nie sparametryzowano odsetka
studentów krajowych studiujących na najlepszych uczelniach zagranicznych.
Drugi miernik w postaci udziału osób z wyższym wykształceniem w liczbie
osób w społeczeństwie polskim wydaje się właściwy w świetle zdefiniowanego
głównego celu szkolnictwa wyższego. Można by jednak pokusić się w kolejnych
latach o wyodrębnienie kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

7. Podsumowanie
Kilkuletnie doświadczenia polskich finansów publicznych w stosowaniu budżetowania zadaniowego (od 2009 r.) dało wiele oczekiwanych efektów, chociażby
w postaci dyscyplinowania wydatków, kierowania się celowością wydatkowania
środków publicznych, a także lepszego formułowania celów organów rządowych państwa i miar ich realizacji. Niewątpliwie poprzez stosowanie takiego
instrumentu zarządzania finansami wzmacnia się szeroko rozumianą kontrolę
administracji państwowej. Te dobre doświadczenia są systematycznie przenoszone
na jednostki samorządu terytorialnego, które stosują budżetowanie zadaniowe na
zasadach dobrowolności.
Analiza budżetów zadaniowych z lat 2009-2015 pokazuje, że nie wszystkie
cele i ich mierniki realizowanych funkcji państwa definiowano w sposób najbardziej akuratny, wiele z nich miało charakter opisowy, a nie wymierny, dotyczyło
bardziej kwestii technicznych, a nie merytorycznych bądź na niektóre z nich
wpływ decydenta środków budżetowych był znikomy. Od 2016 r. dokonano
pewnych korzystnych zmian w procesie budżetowania zadaniowego, takich jak
definiowanie istotnych celów merytorycznych, zmniejszenie liczby głównych
zadań i podzadań, ograniczenie liczby mierników skuteczności bądź efektywności
osiągnięcia celów. Kierunek dokonanych ostatnio zmian jest właściwy. Pożądane
jest jednak dalsze weryfikowanie przyjmowanych mierników realizacji zadań
na takie, które w najlepszy sposób odzwierciedlą stopień osiągnięcia głównych
celów funkcji państwa.
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Redefinition of Targets and Measures
under Performance-Based Budgeting in State Government
Summary. Being consistent with management by objectives, performance-based budgeting is
to be seen among the best choices of financial management tool for the public sector. Poland’s
experience in this area is only several years long, and the relevant procedures are still being
refined. The paper aims to highlight the benefits of clearly defining goals in the public sector and
of setting up measures for their performance – a crucial step being a precondition of effective
management by objectives. Subsequently, the paper discusses the types of measures used under
performance-based budgeting and their key attributes. Finally, a more in-depth treatment is given
to recent changes in the functions and measures that Poland’s government has been applying to
the national science and higher education systems.
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Controlling
jako narzędzie ograniczania ryzyka
procesów inwestycyjnych
Streszczenie. W warunkach gospodarki rynkowej ryzyko jest zjawiskiem powszechnym, w różnym
stopniu dotyczącym każdej działalności gospodarczej, w tym działalności inwestycyjnej. Podejmowanie działalności inwestycyjnej obciążonej znacznym ryzykiem zależy w dużym stopniu od
możliwości zabezpieczenia się przed jego negatywnymi skutkami. Ryzyka nie można wyeliminować całkowicie, możliwe jest jednak ograniczenie jego rozmiarów. W tym kontekście ważne jest
pełniejsze wykorzystanie controllingu obejmującego większość sposobów reagowania na czynniki
wpływające na powodzenie projektu, umożliwiając tym samym ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.
Celem artykułu jest przedstawienie controlingu jako instrumentu wpływającego na zmniejszenie
ryzyka towarzyszącego działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: controlling, controlling inwestycyjny, ryzyko inwestycyjne

1. Wstęp
Rozwój współczesnego przedsiębiorstwa nie jest możliwy bez realizowania
procesów inwestycyjnych. Wielofazowy proces przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego obarczony jest jednak, szczególnie w długim horyzoncie
czasowym, wysokim poziomem ryzyka z powodu nieustannych zmian otocznia.
Podstawą każdej decyzji inwestycyjnej jest prognoza przyszłych warunków działania, obciążona niepewnością. Podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych
i związanych z nimi decyzji finansowych, przedsiębiorstwa ponoszą pewne
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ryzyko, że okażą się one niewłaściwe i nie przyniosą oczekiwanych korzyści
ekonomicznych.
Skłonność do realizacji określonych inwestycji jest w dużym stopniu zależna
od poziomu kontroli, którą będzie można objąć ryzyko, a także od możliwości
wykorzystania wszelkich działań zapobiegających z jednej strony źródłom,
z drugiej skutkom ryzyka inwestycyjnego. Podejmowanie działalności inwes
tycyjnej obarczonej znacznym ryzykiem zależy zatem istotnie od możliwości zabezpieczenia się przed jego negatywnymi skutkami. Ryzyka nie można
wyeliminować całkowicie, można jednak ograniczyć jego rozmiary. W tym
aspekcie ważne jest szersze zastosowanie controllingu jako narzędzia obniżania
ryzyka inwestycyjnego. Wykorzystanie podejścia controllingowego jako narzędzia
wspierającego właściwą realizację inwestycji jest rozwiązaniem umożliwiającym
sprawne zarządzanie działalnością inwestycyjną przedsiębiorstwa. Controlling
inwestycyjny pomaga w sposób efektywny zaplanować, a następnie kontrolować
przebieg inwestycji w przedsiębiorstwie, a dzięki możliwości bieżącego korygowania ewentualnych błędów pozwala na ograniczenie ryzyka realizowanych
przedsięwzięć. Podstawową funkcją controllingu inwestycji jest dostarczanie
zarządzającym narzędzi i instrumentów, które umożliwiają podjęcie właściwych
decyzji inwestycyjnych, a także bieżące kontrolowanie realizacji inwestycji.

2. Istota działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa, dążąc do wzrostu swojej wartości, muszą się nieustannie
rozwijać. Głównym elementem rozwoju jest inwestowanie1, czyli obarczony
ryzykiem proces gospodarczy będący następstwem podjęcia decyzji inwes
tycyjnej. Efektem inwestowania są inwestycje2 postrzegane jako odroczone
w czasie korzyści kapitałowe stymulujące rozwój danej jednostki, poprawę
efektywności działania oraz wpływające na zwiększenie jej zdolności do konkurowania [Sierpińska, Jachna 2009: 324]. Inwestycyjny rozwój przedsiębiorstwa jest konieczny dla wzmocnienia oraz utrzymania jego pozycji rynkowej,
a same inwestycje uznaje się za najważniejszy filar tego rozwoju. Inwestycje są
1
Inwestowanie to finansowe zaangażowanie się o znanej i pewnej wartości w pewne przedsięwzięcie podejmowane obecnie w nadziei uzyskania w przyszłości określonych korzyści, które
nie są pewne, a jedynie możliwe [Sharpe, Alexander, Bailey 1998: 1].
2
Przez inwestycje należy rozumieć przeznaczenie na dany okres pewnej kwoty środków
pieniężnych w celu osiągnięcia w przyszłości jej zwrotu, który wynagradza inwestorowi zarówno
czas, w którym pieniądze były zaangażowane, jak i przewidywany współczynnik inflacji oraz
ryzyko inwestycyjne [Reily, Brown 2008: 5].
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niezbędne, aby dany podmiot gospodarczy mógł utrzymać bądź wzmocnić swój
potencjał. W wyniku prowadzonych inwestycji przedsiębiorstwo wzbogaca się nie
tylko o nowe lub zmodernizowane środki trwałe, zwiększa się również wartość
środków obrotowych oraz wartości niematerialne i prawne. Zgodnie ze swą naturą
inwestycje zmieniają strukturę aktywów przedsiębiorstwa oraz strukturę źródeł
finansowania, przez co wpływają na ukształtowanie się nowych wewnętrznych
i zewnętrznych relacji.
Z inwestowaniem ściśle wiąże się finansowanie polegające na właściwym
doborze źródeł finansowania i zbudowaniu portfela kapitału, czyli określeniu
udziału poszczególnych źródeł w finansowaniu inwestycji [Michalak 2007: 66;
zob. także Kokot-Stępień 2014: 163-165]. W celu realizacji przedsięwzięć rozwojowych przedsiębiorstwa mogą wykorzystać kapitały obce oraz kapitały własne
pochodzące ze źródeł zewnętrznych lub wewnętrznych, które mogą wynikać
z przekształceń majątkowych i kapitałowych [Dębski 2005: 390-391]. Kapitał
z zewnątrz odstępowany jest przedsiębiorstwu na czas określony i w uzgodnionym terminie podlega zwrotowi wraz z odsetkami. Głównym źródłem kapitału
obcego wykorzystywanym w finansowaniu inwestycji są kredyty i pożyczki. Alternatywną formą finansowania przedsięwzięć rozwojowych jest emisja dłużnych
papierów wartościowych [zob. szerzej Zagórska, Makowski 2016] czy leasing,
który umożliwia dostęp do dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu.

3. Ryzyko projektów inwestycyjnych
Elementem nieodzownie towarzyszącym wszelkim decyzjom, w tym decyzjom
inwestycyjnym, jest ryzyko postrzegane jako prawdopodobieństwo wystąpienia
sytuacji odmiennej od oczekiwanej [Kokot-Stępień 2015: 534]. Ryzyka nie można
wyeliminować z działalności gospodarczej, można jednak je rozpoznać, by nim
manipulować, przez co niezwykle istotne jest zidentyfikowanie źródeł ryzyka,
jego ocena oraz dobór odpowiednich metod reagowania na jego wystąpienie [zob.
szerzej Wójcik-Mazur 2012]. Definiując pojęcie ryzyka, należy uwzględnić dwie
jego podstawowe koncepcje. Pierwsza – negatywna, traktuje ryzyko jako zagrożenie związane z możliwością zaistnienia straty, szkody lub po prostu niezrealizowania danego celu działania czy nieosiągnięcia spodziewanego efektu. Natomiast
druga, koncepcja neutralna, traktuje ryzyko w dwojaki sposób – z jednej strony
jako zagrożenie, z drugiej jako szansę. Oznacza to zatem, że osiągnięty wynik
może być lepszy lub gorszy od oczekiwanego [Jajuga 2007: 13]. Uwzględniając
zatem fakt, że konsekwencje podejmowanych działań mogą być różne, można
wskazać zarówno pozytywny, jak i negatywny wymiar ryzyka.
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Częścią ryzyka gospodarczego jest ryzyko inwestycyjne, które wiąże się
z potencjalnym stopniem zagrożenia osiągnięcia zakładanego rezultatu inwestycji
oraz uzyskania w przyszłości oczekiwanych przez inwestora efektów ekonomicznych. Łączy się ono z prawdopodobieństwem odmiennego niż zakładany zwrotu
z inwestycji, jednakże dotyczy możliwości uzyskania zwrotu albo wyższego, albo
niższego od oczekiwanego [Zachorowska 2013: 13].

4. Zarządzanie ryzykiem projektu
W literaturze przedmiotu rozważania odnoszące się do specyfiki ryzyka związane
są bezpośrednio z zarządzaniem ryzykiem3, które stanowi centralny element
zarządzania strategicznego każdego przedsiębiorstwa. W przypadku projektów
inwestycyjnych zarządzanie ryzykiem stanowi wyodrębniony w przedsiębiorstwie
proces, który można w sposób swobodny dzielić na fazy i etapy, w ramach
których realizowane są różne czynności oraz stosowane właściwe metody, narzędzia oraz techniki umożliwiające identyfikację, analizę oraz reakcje na ryzyko
projektu [Marcinek i in. 2010: 32]. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym składa
się w szczególności z [Ostrowska 2002: 78-79]:
– rozpoznania różnych rodzajów ryzyka projektu inwestycyjnego i ich klasyfikacja zgodnie z przyjętymi kryteriami,
– doboru i wykorzystania metod oceny ryzyka inwestycyjnego,
– odpowiedniej interpretacji wyników oceny ryzyka projektu względem jego
efektywności ekonomicznej w warunkach złożonego i nieustannie zmieniającego
się otoczenia oraz określenia wpływu ryzyka projektu na realizację strategii
rozwoju przedsiębiorstwa,
– systematycznego monitoringu, consultingu i controllingu ryzyka projektu
w ramach strategicznego i operacyjnego sterowania nim w celu ograniczenia
ryzyka i zabezpieczenia się przed jego ujemnymi skutkami.
Zarządzanie ryzykiem jako proces zorganizowany daje podstawę do gromadzenia danych dotyczących rodzajów ryzyka inwestycyjnego, ich skutków oraz
skuteczności różnych narzędzi stosowanych w obrębie sterowania ryzykiem. Wykorzystany w działalności inwestycyjnej controlling dzięki rozbudowie systemu
informacyjnego pozwala tworzyć bazy danych, których właściwe wykorzystanie
wpływa na jakość procesu podejmowania decyzji. Pokonanie bariery informacji
3
Zarządzanie ryzykiem oznacza identyfikowanie potencjalnych zdarzeń bądź sytuacji, szacowanie ich skutków oraz prawdopodobieństwa wystąpienia, określenie i zastosowanie odpowiednich
sposobów reagowania, a także monitorowanie ryzyka [Korombel 2013: 43].
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umożliwia oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń
w przyszłości, co z kolei może wpływać na zmniejszenie poziomu ryzyka.

5. Specyfika controllingu inwestycyjnego
Controlling stanowi jedną ze skutecznych metod racjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem, która przejmując jego funkcje, wspiera je w bieżącej działalności
przedsiębiorstwa, a w szczególności dzięki rozbudowie systemu informacyjnego
w planowaniu, sterowaniu, koordynacji, kontrolowaniu oraz podejmowaniu
decyzji [Biadacz 2006]. Współczesne koncepcje controlingu dziedzinowego
znajdują praktyczne zastosowanie w jednostkach gospodarczych. Szczególnego
znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem nabiera controlling inwestycyjny
wspomagający i koordynujący proces podejmowania decyzji obarczonych znacznym ryzykiem.

5.1. Istota i znaczenie controllingu inwestycyjnego
Przez controlling inwestycyjny (inwestycji) należy rozumieć zestaw procedur
i działań podejmowanych w obrębie przygotowania, przeprowadzania oraz
kontroli określonej inwestycji rzeczowej realizowanej przez dany podmiot gospodarczy. Zajmuje się on planowaniem przebiegu procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie, jak również kontrolą dotrzymania budżetu nakładów finansowych
związanych z realizacją danego przedsięwzięcia, czasu wdrożenia inwestycji oraz
jej złożonej efektywności [Rudnicki 2004: 305].
Controlling inwestycyjny stanowi podsystem controllingu o charakterze
zarówno strategicznym, jak i operacyjnym, przez co funkcjonuje dwupłaszczyz
nowo. W aspekcie strategicznym dotyczy przygotowania długoterminowych
zbiorczych planów inwestycji wraz z ich efektywną realizacją. Natomiast wymiar
operacyjny służy zarówno koordynacji współdziałania w procesie opracowywania oraz wdrożenia strategii inwestycyjnej, jak również wsparciu w podejmowaniu
określonych decyzji inwestycyjnych [Jędralska, Woźniak-Sobczak 2001].
Podstawowa funkcja controllingu inwestycji to zapewnienie narzędzi, które
wspomagają podjęcie właściwych decyzji oraz bieżące kontrolowanie realizacji przedsięwzięć. Narzędzia controllingu inwestycyjnego obejmują wielkości
i wskaźniki ekonomiczno-finansowe jako dane planowane uwzględniające normy,
normatywy i dane statystyczne, a także procedurę postępowania umożliwiającą
osiąganie celów przedsiębiorstwa.
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Schemat 1. Instrumentarium controllingu inwestycyjnego

Źródło: Walica 1999: 231.

Przedstawione na schemacie 1 instrumentarium controllingu inwestycyjnego może służyć wskazaniu koncepcji przygotowania inwestycji i jej efektów,
ze szczególnym uwzględnieniem analizy ekonomiczno-finansowej projektu,
właściwego doboru źródeł finansowania [Michalak 2007: 69; Zagórska, Makowski 2016], natomiast po pozytywnej ocenie oraz podjęciu decyzji inwestycyjnej sprawnej i skutecznej realizacji przedsięwzięcia. W ramach controllingu
inwestycyjnego następuje opracowanie możliwych scenariuszy realizacji okreś
lonej inwestycji, co ułatwia ocenę, a następnie wybór konkretnego projektu.
Celem controllingu inwestycyjnego jest zatem dostarczenie instrumentów wspomagających podjęcie decyzji inwestycyjnych oraz kontrolujących ich realizację
[Rudnicki 2004].
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Wśród powszechnie używanych narzędzi controllingu można wskazać systemy planowania, analiz, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej,
informacji i komunikowania czy szeroko pojętej kontroli. Za główny proces
controllingu uznawane jest budżetowanie, a w przypadku controllingu inwes
tycyjnego budżetowanie kapitałowe. W planowaniu natomiast, jako narzędziu
controllingu, uzyskuje się informacje z wielowymiarowej analizy otoczenia
zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. W wyniku przetworzenia zgromadzonych danych następuje uszczegółowienie koncepcji wdrożenia danego projektu
inwestycyjnego. W tym kontekście planowanie nie tylko powinno być elastyczne,
ale także powinno uwzględniać poziom ryzyka towarzyszącego działalności
inwestycyjnej.
Controlling inwestycyjny powinien wspomagać zarządzanie procesami inwestycyjnymi poprzez wyznaczanie pożądanej efektywności przedsięwzięć
inwestycyjnych, dokonywanie systematycznej oceny ich efektów i dokonywanie
ewentualnych korekt, jeżeli rezultaty odbiegają od założonych norm. Poprzez
możliwość nieustannego monitorowania zmian zachodzących w otoczeniu zew
nętrznym i wewnętrznym oraz dobranie właściwych narzędzi i procedur stanowi
on metodę skutecznego planowania, realizacji i kontroli przedsięwzięć inwencyjnych.

5.2. Zakres funkcjonowania controllingu inwestycyjnego
Controlling inwestycyjny obejmuje wszystkie fazy procesu inwestycyjnego 4.
Jego zastosowanie rozpoczyna się już na etapie oceny oraz wyboru wariantu
inwestycyjnego, po czym wykorzystywany jest w fazie realizacji przedsięwzięcia,
czyli po podjęciu decyzji o wdrożeniu konkretnego projektu, następnie podczas
eksploatacji powstałego obiektu i ostatecznie w fazie zakończenia przedsięwzięcia
inwestycyjnego [Nowak 2011: 278].
W ramach controllingu inwestycyjnego następuje:
1. Analiza efektywności inwestycji, obejmująca ocenę zdolności projektu do
kreowania wartości dla inwestora.
2. Analiza ryzyka projektu, na którą składa się ocena wrażliwości na zmiany,
czyli odchylenia od scenariusza podstawowego.
3. Analiza wpływu sposobu szybkiego reagowania na wartość projektu.
4. Analiza wykonalności finansowej przedsięwzięcia przeprowadzana z perspektywy przepływów całościowych jednostki realizującej inwestycję.
Proces inwestycyjny obejmuje trzy główne fazy: przedinwestycyjną, inwestycyjną, czyli
realizacyjną, oraz eksploatacyjną, inaczej operacyjną [Michalak 2007: 41-43].
4
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Controlling pomaga sprawnie i efektywnie przygotować oraz zapewnić prawidłowe wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych w poszczególnych obszarach
działalności. Zakres zadań controlingu inwestycyjnego obejmuje w szczególności
[Walica 1999: 229]:
1. Planowanie i koordynację poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych
i zbioru inwestycji przedsiębiorstwa w horyzoncie zarówno długo-, jak i krótkookresowym, a w szczególności:
– przygotowanie danych decyzyjnych,
– koordynację informacji,
– budżety inwestycji,
– kontrolę właściwie opracowanych umów realizacyjnych,
– poprawność rachunku inwestycyjnego.
2. Realizację inwestycji, czyli jej wykonawstwo zgodnie z projektem.
3. Kontrolę (monitoring) inwestycji, która obejmuje:
– aktualizację wielkości przyjętych w rachunku inwestycyjnym,
– kontrolę wydatkowania środków preliminowanych w budżecie, kontrolę
efektów inwestycji, szczególnie zmian w składnikach majątkowych (aktywa)
oraz kapitale (pasywa).
Należy przy tym podkreślić, że w procesie controllingu inwestycji, szczególnie
w fazie realizacji, monitoring nie może ograniczać się jedynie do budżetu inwes
tycyjnego oraz harmonogramu wdrożenia przedsięwzięcia, ale również powinien
obejmować analizę aktualności i realności przyjętych założeń planowanych w fazie
przedinwestycyjnej, a dotyczących fazy operacyjnej. Ponadto powinien obejmować
identyfikację oraz analizę ewentualnych zmian rynkowych, które wpływają na
wartość korzyści i kosztów inwestycji, rozpoznanie i analizę nowych rodzajów
ryzyka, które nie zostały zidentyfikowane przed podjęciem decyzji inwestycyjnej (np. wynikających ze zmiany regulacji prawnych) czy analizę aktualnego
poziomu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk zidentyfikowanych w analizie
ryzyka przed podjęciem decyzji inwestycyjnej [Rogowski 2013: 91-92].
Koncepcja controllingu inwestycyjnego obejmuje m.in. przedmiotowe oraz
podmiotowe zagadnienia dotyczące wykonania projektu. W ujęciu powiązań
przedmiotowo-podmiotowych controlling inwestycyjny powinien umożliwić
określenie [Zachorowska 2006: 179-180]:
– celów głównych oraz cząstkowych dotyczących przygotowanych i realizowanych inwestycji,
– szczegółowych planów obejmujących sieci powiązań, harmonogramy
konieczne w związku z realizacją poszczególnych projektów,
– budżetów wraz z etapami umożliwiającymi ich realizację,
– głównych wskaźników i parametrów będących przedmiotem kontroli (mo
nitorowania),
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– form oraz środków sterowania realizacją określonego projektu,
– sposobów pozyskania, przetwarzania, a następnie przekazywania informacji
bieżących lub potencjalnych zagrożeniach,
– scenariuszy umożliwiających alternatywne działania w sytuacjach zagrożeń,
gwarantujących realizację danej inwestycji.
Controlling inwestycyjny obejmuje nadzór nad projektem jako całością oraz
poszczególnymi etapami jego realizacji, a także parametrami, które decydują
o racjonalności i efektywności inwestycji. Jednym z takich parametrów jest
ryzyko związane z wdrożeniem konkretnego projektu, ponieważ obok oceny
efektywności pod względem ekonomicznym i finansowym stanowi ono kolejny
argument za przyjęciem bądź odrzuceniem inwestycji.

6. Wpływ controllingu na obniżenie ryzyka inwestycyjnego
Controlling jako metoda panowania nad niepewnością i ryzykiem jest kierowanym oraz kontrolowanym przekształceniem sytuacji nieokreślonej w sytuację
względnie określoną w swych składowych elementach oraz relacjach, stanowi
zatem transformację nieokreśloności w określoność. Controlling aktywizuje
oraz pogłębia kontrolę strategiczną, ograniczając przy tym ryzyko działania
przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach, działalności, w tym inwestycyjnej
[Jędralska 2005: 26-27].
Controlling jako instrument zintegrowanego zarządzania może istotnie wpływać na zmniejszenie ryzyka działalności, szczególnie ryzyka procesów inwestycyjnych. Uruchamiany przez controlling system wczesnego ostrzegania
oraz szybkiego reagowania umożliwia minimalizowanie ryzyka we wszystkich
procesach i obszarach działalności gospodarczej, w tym również inwestycyjnej
[Zachorowska 2006: 176]. Controlling inwestycyjny pozwala na wczesną identyfikację niekorzystnych zjawisk (takich jak opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia,
przekroczenie planowanego poziomu nakładów inwestycyjnych, niższa od zakładanej wartość zrealizowanych przychodów ze sprzedaży, wyższy od zakładanych
poziom kosztów), które mogą pojawić się w trakcie realizacji inwestycji bądź
podczas jej eksploatacji, co z kolei umożliwia podjęcie stosownych działań
zmierzających do ich eliminowania, powodując tym samym zmniejszenie ryzyka
towarzyszącego działalności inwestycyjnej. Controlling wspomaga dokonanie
właściwego wyboru projektu inwestycyjnego, nadzór nad jego wdrożeniem oraz
późniejszą eksploatacją, minimalizując możliwość wystąpienia zagrożeń przy
jednoczesnym wykorzystaniu pojawiających się szans. Wszystkie te czynności
mają na celu ograniczenie ryzyka niepowodzenia realizowanego przedsięwzięcia.
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W zakres zadań controllingu wchodzi proces zarządzania ryzykiem, który
polega na identyfikowaniu, analizie i ocenie ryzyka, sterowaniu nim, a także
raportowaniu w obszarze zarówno strategicznym, jak i operacyjnym. W tym
kontekście niezwykle istotnym zadaniem jest funkcja koordynacyjna controllingu
w przedsiębiorstwie oraz w jego relacjach z otoczeniem. W kontekście zarządzania ryzykiem na uwagę zasługuje efekt jakościowy wdrażania controllingu,
którego odzwierciedleniem jest dysponowanie pełniejszą informacją oraz posługiwanie się nowoczesnymi technikami zarządzania, a także większą trafnością
podejmowanych decyzji, w tym decyzji inwestycyjnych [Kaczmarek 2010: 171].
Niezbędną funkcją w ramach procesów controllingu jest kontrola [Marciniak 2008: 42]. Dostarcza ona ważnych informacji niezbędnych do właściwego
planowania, ponadto pozwala dokonać korekty bądź modyfikacji podjętych
decyzji, w tym decyzji inwestycyjnych. Możliwość popełnienia błędów może
być następstwem zarówno braku pełnych informacji, jak i braku pewności. Kontrola uznawana jest za ważne narzędzie zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem
inwestycyjnym [Kaczmarek 2010].
Wszelkie działania charakteryzujące się ryzykiem, w tym realizowane przez
przedsiębiorstwa procesy inwestycyjne, które chcemy poddać procesowi con
rollingu, powinny rozpocząć się od [Marciniak 2008: 44]:
– szukania i identyfikacji sytuacji mogących doprowadzić do niekorzystnego
zdarzenia,
– określenia rodzajów ryzyka mogących wystąpić w działaniu,
– odkrycia przyczyn mogących wpływać na wystąpienie ryzyka i jego wielkość,
– określenia możliwych konsekwencji zdarzenia.
Możliwość wskazania czynników wpływających na ryzyko, a przez to urealnienie oceny pozwala na zmniejszenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu,
powodując tym samym zwiększenie skuteczności i efektywności procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dokładna analiza oraz ocena czynników
ryzyka umożliwia wskazanie akceptowanego poziomu ryzyka, co w przypadku
controllingu niejednokrotnie determinuje dozwoloną wielkość odchyleń stosownych wskaźników.

7. Controlling ryzyka projektów inwestycyjnych
W zarządzaniu ryzykiem inwestycyjnym istotny jest monitoring, consulting
oraz controlling odnoszący się do wielu różnorodnych i złożonych warunków
inwestowania w celu identyfikacji oraz nieustannej weryfikacji ryzyka. Nie-
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zależnie od przepływu informacji, ważne jest określenie czynników ryzyka
związanych z rachunkiem efektywności inwestycji, a następnie ich ocena oraz
pomiar [Ostrowska 2003: 67].
Monitoring ryzyka należy utożsamiać z pożądanym zasięgiem i sposobem
przekazywania informacji, jako symptomów różnorodnych rodzajów ryzyka.
Obejmuje on pierwotną analizę ryzyka inwestycyjnego, tj. jego wstępną identyfikację i weryfikację, a także zapewnia dostarczenie właściwego zbioru danych
i informacji decydentom. Natomiast consulting ryzyka to zasięganie opinii i ocen
na temat zagrożeń i szans, które mogą wystąpić podczas realizacji i eksploatacji inwestycji. Dotyczy on nie tylko identyfikacji ryzyka, ale także propozycji
zmian w koncepcji i założeniach określonego projektu inwestycyjnego w celu
ograniczania ryzyka. Z kolei controlling ryzyka należy utożsamiać z nadzorem nad prawidłowym wdrażaniem przyjętej strategii inwestowania, zatem ze
sterowaniem ukierunkowanym na korzyści (zysk), a nie z kontrolą sensu stricto. Ponadto to ważny element zarówno strategicznego, czyli docelowego, jak
i operacyjnego, tj. bieżącego, zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Controlling
ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym polega na [Rogowski
2013: 197]:
1. Nieustannej weryfikacji rodzajów i poziomu ryzyka w danym momencie
życia inwestycji.
2. Kontroli i uporządkowaniu obiegu informacji w celu wskazania źródeł
błędów przy wykorzystaniu opracowanych wcześniej algorytmów oceny efektywności inwestycji, w tym formuł pomiaru ryzyka.
3. Ocenie możliwych rozbieżności pomiędzy założeniami projektu inwestycyjnego a faktycznymi wynikami.
4. Nadzorze nad realizacją inwestycji w poszczególnych fazach jej realizacji.
Controlling nie jest koncepcją uniwersalną, którą można zastosować w każdych warunkach i w odniesieniu do każdego procesu inwestycyjnego. Za każdym
razem wymaga on dostosowania indywidualnych rozwiązań do określonych
uwarunkowań danego procesu inwestycyjnego oraz do konkretnego systemu
zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. W controllingu ryzyka projektów generalnie można wskazać dwie grupy metod, tj. controlling fizyczny i controlling
finansowy [Ostrowska 2003: 93]. Pierwszy dotyczy działań ukierunkowanych
na zmniejszenie rozmiarów strat, co w praktyce oznacza unikanie ryzyka oraz
jego ograniczanie poprzez procedury ochrony, zabezpieczenia fizyczne czy
szkolenie. Z kolei controlling finansowy ryzyka polega na jego redukcji dzięki
rekompensatom strat poprzez przepływy pieniężne, uruchamianie specjalnych
funduszy, pożyczki, sprzedaż majątku oraz transfer ryzyka. Próby kontrolowania oraz nadzorowania ryzyka mogą skłaniać inwestorów do jego podejmowania znacznie częściej niż dotychczas. Możliwość sterowania ryzykiem
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niejednokrotnie zachęca do akceptowania bardziej ryzykownych dział ań.
W rezultacie powoduje to zwiększenie częstotliwości ryzyka, niemniej jednak
jego skutki są już znacznie mniej groźne dla realizacji określonych projektów
inwestycyjnych.
Niestety, mimo że controlling inwestycyjny jest narzędziem efektywnym
i obniżającym ryzyko, przedsiębiorcy nie korzystają z niego w pełni. W wielu
jednostkach gospodarczych, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, występuje wiele wątpliwości co do zasadności jego wdrożenia.
Wynika to często z faktu, że koncepcja ta w swoich założeniach, szczególnie
w początkowej fazie jej implementacji, wymaga poniesienia niejednokrotnie
znacznych nakładów finansowych, jednakże skuteczność wynikająca z dopasowania jej do konkretnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, do
uwarunkowań danego procesu inwestycyjnego, przynosi efekty zdecydowanie
przewyższające poniesione koszty. Istotne jest zatem, aby przed podjęciem
decyzji o potrzebie wdrożenia controlingu określić zakres wykorzystania tej
koncepcji zarządzania oraz jej narzędzi, dostosowując je do specyfiki działania
przedsiębiorstwa oraz właściwości realizowanych procesów gospodarczych,
w tym inwestycyjnych. Należy również pamiętać, że wdrożenie controlingu wymaga wielu zmian organizacyjnych czy technologicznych, których
wprowadzenie powoduje zazwyczaj opór ze strony pracowników. Ważne jest
więc zaangażowanie całej kadry kierowniczej, której rolą jest odpowiednie
motywowanie pracowników oraz właściwe komunikowanie zachodzących
w jednostce zmian.

8. Podsumowanie
Znając poszczególne rodzaje ryzyka oraz możliwości zabezpieczenia się przed
jego negatywnymi skutkami, można do zarządzania realizacją projektów wykorzystać technikę controllingu postrzeganego jako kompleksowy sposób nadzoru
nad wdrażanym przedsięwzięciem. Proces controllingu obejmuje większość
sposobów reagowania na czynniki wpływające na powodzenie projektu, umożliwiając zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego. Należy jednak zaznaczyć, że celem
większości działań wykonywanych w ramach controllingu inwestycji nie jest
bezpośrednie ograniczanie ryzyka, lecz niezawodna oraz efektywna realizacja
procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. Jednakże wiele działań, takich
jak pomiar ryzyka, ocena efektywności inwestycji czy też nadzór nad czasem jej
realizacji, niewątpliwie świadczy o próbach zabezpieczenia się przed ryzykiem
inwestycyjnym, a także ograniczenia źródeł i skutków jego występowania.
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The Role of Investment Control Systems
in Investment Risk Mitigation
Summary. In a market-driven economy, risk is omnipresent and intrinsic, albeit to a varying
degree, to all kinds economic activity, including investment activity. When it comes to investments
incurring significant risk, investors’ decisions largely depend on their ability to hedge against its
adverse effects. Although risk cannot be eliminated altogether, it is possible to mitigate or reduce it.
To this end, it seems vital to better exploit investment control systems providing means to respond
to most factors affecting the success of an investment project, thereby reducing investment risk.
The aim of the paper is to present the role of management control in mitigating risk associated
with business investment activities.
Keywords: investment control, investment controlling, investment risk, risk mitigation
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Investor-state dispute settlement –
podstępne zagrożenie dla sprawnego działania
administracji publicznej
Streszczenie. ISDS (investor-state dispute settlement, znany także jako ICS – investment court
system) to umowny mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem. Polega on na
możliwości zaskarżenia państwa przez przedsiębiorcę (inwestora) do arbitrażu wówczas, gdy państwo
wydaje lub wykorzystuje przepisy ograniczające zyski przedsiębiorstwa (praktyki dyskryminujące).
Arbitrami ISDS jest kilkunastu sowicie opłacanych prawników, pracujących dla wielkich kancelarii
międzynarodowych, którzy niemal nigdy nie orzekają na korzyść państwa. Przedsiębiorca może
żądać wysokiego odszkodowania: nie tylko zwrotu utraconych korzyści, lecz także spodziewanych
zysków, których wysokości nie musi nawet drobiazgowo udowadniać. Nad mechanizmem tym
nie ma żadnej sądowej czy administracyjnej kontroli, jaką przewidują krajowe systemy prawa.
Niniejszy artykuł wskazuje na niebezpieczeństwa, jakie ISDS stanowi dla administracji publicznej.
W praktyce bowiem państwa obawiają się finansowych konsekwencji swoich poczynań tak dalece,
że ograniczają bądź modyfikują aktywność legislacyjną i faktyczną administracji, obniżają rozliczne
normy i standardy, a nawet całkowicie powstrzymują się od działania w wielu istotnych sferach.
Słowa kluczowe: investor-state dispute settlement, umowy inwestycyjne, wolny handel, spory
międzynarodowe, administracja publiczna, arbitraż, Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu
(NAFTA), Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa (CETA), Transatlantyckie Partnerstwo
w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)

1. Wprowadzenie. Administracja lege artis*
Współczesna administracja to niezwykle skomplikowany mechanizm, z jednej
strony oparty na wielowiekowych tradycjach i regułach działania, z drugiej zaś

162

Krzysztof Załucki

odpowiadający na potrzeby i wyzwania naszych czasów. Jak wskazuje Małgorzata
Stahl „administracja jest zjawiskiem prawnym, społecznym i politycznym. Do
jej cech zalicza się:
1) działanie w imieniu i na rachunek państwa lub innego, odrębnego od
państwa podmiotu władzy publicznej, któremu państwo przekazało część swojej
władzy (imperium),
2) możność działania w formach władczych, zabezpieczonych możliwością
zastosowania przymusu państwowego (współcześnie poszerza się sfera działań
administracji wolnych od przymusu),
3) działanie w interesie publicznym (w imię „dobra wspólnego”, „dobra
publicznego”, interesu społecznego),
4) polityczny charakter – cele jej działania i jego rezultaty ocenia się w kategoriach politycznych, wpływają one na kształtowanie się stosunku obywateli
do podmiotów administracji,
5) działanie na podstawie ustaw i w granicach przez nie określonych (z tego
względu w odniesieniu do działania administracji publicznej nie ma zastosowania
zasada „co nie jest zabronione, jest dozwolone”),
6) aktywność, zwrócenie ku przyszłości, możność podejmowania działania
z własnej inicjatywy,
7) działanie w sposób ciągły i stabilny,
8) oparcie się (z reguły) na zawodowym personelu,
9) charakter monopolistyczny (administracja, działając w ramach powierzonej
jej kompetencji, występuje jako wyłączny gospodarz w określonej kategorii
spraw)” [Stahl (red.) 2013: 20].
Wszystkie powyższe właściwości dobitnie wskazują, że działania adminis
tracji wpływają na życie każdego człowieka. Od administracji uciec się nie da,
a nawet nie byłoby to korzystne1. Jednakże wyżej wymienione cechy w dużej
Tytuł pierwszego rozdziału, oznaczający „Administracja [wykonywana] według zasad sztuki”,
wskazuje, że autor podaje tutaj modelowe cechy administracji, bez poruszania kwestii spornych
oraz patologii, względnie niewydolności w jej strukturze i działaniu.
1
Prostym, zrozumiałym językiem opisuje istotę i sens administracji Jan Zimmermann.
Wychodząc ze słusznego (i poniekąd oczywistego) założenia, że podstawą działania administracji
jest prawo administracyjne, stwierdza mianowicie: „Jeżeli człowiek wymyślił państwo, to musiał
następnie wymyślić reguły i sposoby, według których to państwo funkcjonuje, i znaleźć podmioty,
które będą działać w jego imieniu. To samo dotyczy każdej wspólnoty, np. wspólnoty samorządowej,
choć nie może ona działać dla siebie lub na rzecz państwa. Jeżeli człowiek wymyślił państwo, to
musiał określić reguły zachowania się tego państwa wobec jednostki i jednostki wobec państwa.
Symetrycznie, jak wyżej, dotyczy to każdej wspólnoty. Są to stwierdzenia całkowicie oczywiste,
lecz wskazują na niezwykłą wagę prawa administracyjnego, ponieważ właśnie ono, w znacznie
większym stopniu niż jakakolwiek inna dziedzina prawa, dotyczy tego, o czym tu mowa. Prawo
konstytucyjne reguluje tylko podstawowe reguły tych relacji, prawo karne obejmuje tylko zachowania patologiczne w skali całości, prawo cywilne, co do zasady, w ogóle tych relacji nie dotyczy.
*
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mierze określają jej powinności wobec podmiotów poddanych administracyjnej
władzy (administrowanych) i jako takie nie mogą ulegać wypaczeniom czy
wrogim ingerencjom w samą ich istotę2.
Jednakże właśnie z wypełnieniem tych założeń mają trudności nawet najsilniejsze aparaty administracyjne. Dlaczego tak się dzieje? Analiza zagadnienia
prowadzi do wniosku, że wynika to z naturalnej potrzeby maksymalizacji efektywności działań administracji. W poszukiwaniu odpowiednich wzorców sięgnięto
do mechanizmów i sposobów działania wypracowanych oraz używanych przez
przedsiębiorstwa (podmioty gospodarcze), szczególnie zaś przez duże i skuteczne
koncerny międzynarodowe. Osłabia to, niestety, służebną funkcję administracji,
kierując cały aparat na tory bezwzględnej sprawności w sensie formalnym3. Nie
Właśnie prawo administracyjne wchodzi w ich sedno i ono do samego końca, w całości i w zupełności do nich się odnosi. Gdy mowa o funkcjonowaniu państwa i prawidłowych relacjach między
państwem a jednostką, to, co nie jest nim uregulowane, w istocie nie istnieje. Dlatego bardzo się
pomyli ten, kto ulegnie niektórym popularnym i obiegowym opiniom i będzie traktować prawo
administracyjne jako niewiele znaczący zespół reguł dobrego urzędowania, biurokracji czy tylko
technicznych zasad działania w różnych dziedzinach” [zob. Zimmermann 2016: 21].
2
Oczywiście bardzo wiele zależy od charakteru administracji i jej odporności na negatywne
czynniki zewnętrzne. Określa się to niekiedy mianem „silnej administracji”. Podążając za Stahl,
oto „cechy, jakie powinny charakteryzować silną administrację. «Silna administracja to taka, która
jest demokratycznie kontrolowana i zasilana w nowe impulsy, a przede wszystkim kompetentna
i dobrze poinformowana, co jest warunkiem sensownego działania oraz odpowiedzialnej adminis
tracji» (K Sobczak). Autor ten wskazuje także tendencje rozwojowe administracji, m.in. napięcia
i przekształcenia w obszarze współistnienia i współdziałania zawodowej administracji z różnymi
ośrodkami władzy o charakterze demokratycznym, prywatyzację funkcji i prywatyzację przedmiotową, rosnącą rolę w podejmowaniu zadań nadzwyczajnych, antykryzysowych oraz przeciwdziałających
zagrożeniom, dążenie do kompatybilności systemów państwowych i porównywalności, w jakimś
stopniu, zakresu szerokości zadań administracji oraz sposobów jej działania” [Stahl (red.) 2013: 21].
3
Tak oto opisuje ten proces jedna ze współczesnych autorek: „W latach 80. i 90. XX w.
pojawiło się (i przyjęło zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, a w pewnym
zakresie w większości krajów Europy Zachodniej) menedżerskie podejście do administracji pub
licznej, określane jako nowe publiczne zarządzanie – New Public Management. Opiera się ono
na założeniu, że administracja publiczna powinna koncentrować się na osiąganiu wyników i aby
je osiągnąć powinna, zwłaszcza w zakresie, w jakim dostarcza rzeczy i usługi, stosować sposoby
i mechanizmy konkurencji rynkowej (m.in. przez różne formy prywatyzacji wykonywania usług
i świadczeń) w tym metod rachunku ekonomicznego, by efektywnie i oszczędnie gospodarować
środkami publicznymi. Wiąże się z nim koncepcja publicznego wyboru (the public choice movement), prowadząca do traktowania jednostki jako klienta, konsumenta świadczonych przez adminis
trację publiczną usług i do ograniczania działania administracji w tej sferze, jeśli takie usługi może
świadczyć podmiot prywatny. Administracja publiczna powinna gwarantować odpowiedni zakres
świadczeń publicznych i usług i ponosić w tym zakresie odpowiedzialność, ale nie musi ich wykonywać (świadczyć) sama. Koncepcje te zaczęto postrzegać jako niosące zagrożenie dla jakości usług
świadczonych przez administrację, prowadzące do sprowadzania wszelkich wyborów publicznych do
rachunku ekonomicznego i całkowitego odchodzenia od zasad państwa opiekuńczego, niekorzystne
dla jednostki traktowanej bardziej jako konsument niż obywatel i w konsekwencji prowadzące do
odwrotu od państwa prawa w kierunku niedemokratycznym. W tej sytuacji pojawiła się tendencja
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trzeba było długo czekać na koncepcje mające temu się przeciwstawić, w szczególności wspomnieć należy tzw. public governance4.
Działania na rzecz dobra publicznego nie da się oddzielić od administrowania,
na co wskazywali już prawnicy rzymscy (m.in. wybitny Ulpian5). Nieco modyfikując i uzupełniając ten tok rozumowania, na potrzeby niniejszego artykułu
administracja rozumiana będzie jako administracja publiczna. Charakteryzuje
się ona tym, że „jest sprawowana przez państwo (lub przez wyodrębnione podmioty działające z upoważnienia państwa) i realizuje dobro wspólne po to, aby
przynieść jakąś korzyść ogółowi (wspólnocie, państwu), albo też dba o podmioty
indywidualne, reprezentując jednak interesy całego społeczeństwa lub wspólnoty
lub działając ze względu na wyznawane powszechnie wartości” [Zimmermann
2016: 30]. Tak pojmowana administracja – zarządzanie państwem, także poprzez
legislację, czyli tworzenie prawa – staje w obliczu licznych niebezpieczeństw.
Nie ma potrzeby wymieniać ich wszystkich; wskazać można na nadmierne
skomplikowanie i rozrost aparatu administracyjnego, zmienność czy niepewność
przepisów (wynikającą choćby z członkostwa w organizacjach międzynarodowych), brak należytych kompetencji urzędników oraz ich nieznajomość prawa
etc. Są to jednak problemy niejako wewnętrzne, z którymi państwo może walczyć
na swoim terytorium. Jak się jednak okazuje, mało znane zagrożenie pozostaje
poza granicami, a swój początek bierze z regulacji prawa międzynarodowego.
Analizie tego niebezpieczeństwa poświęcona zostanie dalsza część rozważań.

2. Zagadnienia ogólne
Przed przejściem do szczegółowych rozważań niezbędne jest, aby ukazać rozwój i praktykę stosowania mechanizmu investor-state dispute settlement (dalej:
do uzupełniania zasad New Public Management wartościowym lub etycznym administrowaniem,
opartym na wartościach demokratycznego państwa prawnego” [Stahl 2013: 25].
4
Termin ten można przetłumaczyć jako administracja publiczna z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego.
5
Mowa o Ulpianie Domicjuszu, znanym jako Gnaeus Domitius Annius Ulpianus (przełom
II i III w. n.e.). Jak podają Digesta Justyniana [D. 1, 1, 6, 1], kierując się pojęciem korzyści podzielił on prawo na publiczne i prywatne: „Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat,
privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia quaedam privatim. [...]
Prawem publicznym jest to, które dotyczy ustroju państwa rzymskiego, [prawem] prywatnym to,
które dotyczy korzyści jednostek, są bowiem pewne [normy] ogólnie użyteczne, pewne prywatne”. Prawo publiczne dało początek współczesnemu prawu administracyjnemu, prawo prywatne
zaś – cywilnemu. W tym pierwszym korzyść rozumiana jest jako dobro państwa i jego obywateli
(społeczności), w tym drugim – poszczególnych jednostek.
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ISDS6). Jego historia rozpoczęła się prawdopodobnie w latach 50. XX w.7 Opracowany został w dobrych intencjach – aby chronić przedsiębiorstwa z wysoko
uprzemysłowionych krajów przed negatywnymi, nieprzewidzianymi skutkami
inwestowania w państwach ekonomicznie i politycznie niepewnych. W szczególności miał zabezpieczać przed sytuacją, gdy wskutek działań rządu przedsiębiorca
traci swój majątek znajdujący się na terytorium danego państwa (np. poprzez
wywłaszczenie), względnie ponosi straty finansowe spowodowane niekorzystną
dlań zmianą prawa. Jako że w tego rodzaju państwach system sądownictwa był
wysoce nieefektywny i/lub skorumpowany, trudno było znaleźć jakąkolwiek inną
drogę dochodzenia swoich praw. Klauzulę ISDS umieszczano zatem w umowach
coraz chętniej, w szczególności tych o dużym znaczeniu gospodarczym.
W obecnym kształcie8 ISDS jest częścią dwustronnych umów inwestycyjnych
lub konstytuujących strefę wolnego handlu, a także podobnych umów zawierających część poświęconą inwestycjom. Klauzula ISDS pozwala inwestorom
zagranicznym na skorzystanie z arbitrażu9, gdy uważają oni, że ich uprawnienia
wynikające z umowy zostały naruszone przez państwo, w którym dokonali inwestycji, zaś wszelkie próby polubownego rozwiązania sytuacji nie przyniosły
efektu. Orzeczenie arbitrażowe dotyczy stwierdzenia, czy faktycznie doszło
do naruszenia postanowień traktatu, czy wyrządzona została tym inwestorowi
szkoda, a jeśli tak – jakie należy się za nią odszkodowanie. Wydaje się to
uczciwym i bezstronnym mechanizmem; niestety stwierdzenie takie dalekie
jest od prawdy. Oddając głos jednemu ze znawców praktyki działania ISDS:
„Mechanizm ten zasadniczo przyznaje w ten sposób korporacjom status równy
rządom i prywatyzuje system rozstrzygania sporów między krajami. Według
Znany także jako investment court system (ICS). W języku polskim tłumaczone jako
mechanizm rozstrzygania sporów inwestor – państwo.
7
Tak wskazuje Monique Goyens [2014] oraz Leokadia Oręziak [Raś 2015]. Natomiast raport
Komisji Europejskiej z 12 marca 2015 r. Investor-to-State Dispute Settlement (ISDS). Some facts
and figures na stronie trzeciej jako okres wprowadzania pierwszych tego typu rozwiązań podaje lata
60. XX w. [2015]. Dokładną datę wskazują Florian Stefan i Anne-Karin Grill [Austria: Sleeping
Beauty…] – według nich pierwszy dwustronny traktat inwestycyjny zawierający klauzulę ISDS
zawarto w 1959 r. między Niemcami a Pakistanem.
8
Treść niniejszego akapitu oparto przede wszystkim na: ISDS and sovereignty. The use of
investor-state dispute settlement mechanisms in trade agreements and their impact on national
sovereignty [2015] (raport New Zealand Institute of Economic Research – NZIER). Wykorzystano
ponadto informacje zawarte w pracach: Lise Johnson i Oleksandra Volkova [2014: 3-6]; Still not
loving ISDS: 10 reasons to oppose investors’ super-rights in EU trade deals [2014]; Can States
Still Effectively Regulate With ISDS [2015].
9
Arbitraż w prawie międzynarodowym polega – najogólniej mówiąc – na rozstrzyganiu sporu
między danymi podmiotami za sprawą orzeczenia wydanego przez jednego lub kilku (najczęściej
trzech) arbitrów wybranych przez strony. Może być fakultatywny lub obligatoryjny; od decyzji
zazwyczaj nie ma możliwości odwołania się.
6
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Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD)
obecnie ponad 3200 umów na całym świecie (głównie dwustronnych) zawiera
mechanizm ISDS – a kolejne takie umowy są zawierane średnio co dwa tygodnie.
Te prawa korporacyjne są ugruntowane zarówno w układzie NAFTA, jak i we
wszystkich nowych regionalnych umowach, w tym w porozumieniach CETA
i TTIP. Do chwili obecnej przedsiębiorstwa wykorzystały mechanizm ISDS
już co najmniej 600 razy, aby zakwestionować działania rządów. Większość
spraw wykorzystujących mechanizm ISDS wszczęły przedsiębiorstwa z Północy
przeciwko decyzjom podjętym przez kraje Południa. I korporacje wygrywają te
sprawy. W raporcie UNCTAD z 2015 r. wykazano, że 60% spraw rozstrzygnięto
na korzyść inwestora prywatnego, a 40% na korzyść państwa, co pokazuje, że
korporacje stale i skutecznie podważają regulacje rządowe i kontrolę publiczną.
Wbrew zapewnieniom zwolenników mechanizmu ISDS, że jest to sprawiedliwy i niezależny system rozstrzygania sporów, szczegółowe badania przeprowadzone przez CEO i TNI wykazały, że elitarna grupa prawników, arbitrów
i spekulantów finansowych zarabia krocie, wyszukując i aktywnie namawiając
korporacje w celu pozywania rządów na całym świecie z powodu wprowadzonych nowych zasad w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa, pracy oraz ochrony
środowiska.
Mała grupa 15 arbitrów, pochodzących prawie wyłącznie z Europy, Kanady
i USA, zarabiających nawet 1,5 mln EUR na jednej sprawie, rozstrzygała 55%
wszystkich sporów […]. Cichy rozwój potężnego międzynarodowego systemu
inwestycji okazał się pułapką dla setek krajów i postawił zyski przedsiębiorstw
ponad prawami człowieka i ochroną środowiska. Rozkwit tego «arbitrażu inwes
tycyjnego» kosztuje podatników miliardy dolarów i uniemożliwia stanowienie
prawa w interesie publicznym”10.
Powyższa wypowiedź brzmi niemal jak jedna z fantastycznych teorii spiskowych, lecz niestety odzwierciedla rzeczywistość. Mechanizm mający zabezpieczać
słuszne interesy inwestorów przerodził się w instrument służący agresywnym
korporacjom do egzekwowania poważnych kwot za realne lub prognozowane
szkody wywołane – ich zdaniem – dyskryminującymi czy krzywdzącymi działaniami państw.
Warto przybliżyć postać Maude Barlow: prezes Zarządu Krajowego organizacji Council
of Canadians, otrzymała dwanaście doktoratów honoris causa, a także wiele nagród i wyróżnień,
m.in. przyznaną w 2005 r. Right Livelihood Award – nagrodę nazywaną także „Alternatywnym
Noblem”. Pełniła funkcję Senior Advisor on Water (Głównego Doradcy ds. Gospodarki Wodnej)
przy Przewodniczącym 63. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przewodziła kampanii o uznanie
przez ONZ prawa dostępu do wody za jedno z praw człowieka. Jest także autorką kilkudziesięciu
raportów oraz 17 książek. Od wielu dekad działa jako aktywistka w walce o sprawiedliwe traktaty
handlowe w Kanadzie i na całym świecie [Barlow 2016: 6-7].
10
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Jak można zauważyć, ISDS ma szczególne cechy, m.in.: tylko inwestor zagraniczny może wszcząć postępowanie z klauzuli ISDS, nigdy państwo; najczęściej
to inwestor ma prawo do wyboru arbitrów (co z góry przesądzić może o ich
bezstronności); arbitrzy nie są związani jakimkolwiek prawem, a w szczególności
prawem państwa, w którym inwestycja ma miejsce – orzekają oni tylko na podstawie interpretowanych przez siebie postanowień danej umowy inwestycyjnej;
najczęściej umowy te pisane są bardzo ogólnym, mało precyzyjnym językiem,
co pozwala na dużą dowolność w ich wykładni. W połączeniu z brakiem drugiej
instancji zamyka to drogę do podważenia interpretacji, a co za tym idzie, całego
orzeczenia; w razie stwierdzenia naruszenia umowy, orzekane są odszkodowania
w wysokości milionów lub nawet miliardów dolarów. Co najbardziej bulwersujące, szkoda nie musi być rzeczywista – orzec można odszkodowanie za
potencjalnie utracone korzyści (zyski przyszłe, szacowane przez inwestora); od
orzeczenia arbitrażowego nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane
prawem krajowym, a zatem de facto nie podlega ono jakiejkolwiek kontroli [zob.
Johnson, Sachs 2016; Johnson, Volkov 2013; The Right to Regulate… 2015;
Zimmermann, Schulz 2015; Lachmayer 2015].
Jak łatwo zauważyć, mechanizm ISDS stał się prawdziwym zagrożeniem dla
każdego państwa, które zostało stroną umowy zawierającej taką klauzulę. W tym
miejscu warto wskazać na kilka kazusów niepozostawiających wątpliwości co
do słuszności tego twierdzenia.

3. ISDS w praktyce, czyli jak korporacje pokonują państwa
Lista postępowań, które rozstrzygnięto za pomocą klauzuli ISDS, jest prawdziwie
imponująca. Poniżej wybrano tylko niektóre, wyróżniające się spośród innych
z uwagi na aspekt finansowy lub kontrowersyjną materię (ochrona zdrowia czy
środowiska naturalnego)11.

3.1. Sprawa Veolia przeciwko Egiptowi
Francuski koncern Veolia w roku 2012 zaskarżył administrację egipskiej Aleksandrii, jakoby ta naruszyła dwustronną umowę francusko-egipską w zakresie
gospodarki odpadami. Aleksandria nie zgodziła się na żądaną przez Veolię
11
Poniższe kazusy zaczerpnięto z Verkaufte Demokratie. Wie die Regeln zum Schutz von
Investoren in CETA zu einem Boom von Investorenklagen gegen Kanada und die EU führen könnten
[Eberhardt i in. 2016: 6 i nast.; zob. także Barlow 2016: 8-9].
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podwyżkę opłat za odbiór odpadów, m.in. z uwagi na obowiązujące przepisy
o płacy minimalnej. Ponadto przedsiębiorstwo zarzuciło miastu, że lokalna policja
nie robi nic, aby uniemożliwić „masową” kradzież pojemników na śmieci, jakiej
dopuszczać się mieli mieszkańcy. Orzeczenie nie zostało upublicznione, lecz
według mediów kwota odszkodowania wynosiła blisko 81 mln euro.
Łatwo zauważyć, że przypadek ten dotyczy tak naprawdę kwestionowania
regulacji płacy minimalnej (które zdaniem skarżącego miały pozbawić go spodziewanych zysków).

3.2. Sprawa Piero Foresti i inni
przeciwko Republice Południowej Afryki
Grupa inwestorów z Luksemburga i Włoch pozwała RPA w roku 2007 na łączną
kwotę ponad 276 mln euro, gdyż – jak podnosili – wprowadzenie przepisów
zapobiegających dyskryminacji (tzw. Black Economic Empowerment Act będący
efektem programu rządu RPA wyrównywania szans czarnej ludności i zwalczania apartheidu) pozbawiło ich części należnego zysku. Miało to nastąpić
za sprawą ustawy nakładającej obowiązek sprzedaży części akcji kompanii
górniczych czarnoskórym inwestorom (dotąd były one wykupowane przez
białych biznesmenów). Skarżący doprowadzili do zmiany prawa – przyznania
nowych koncesji oraz znacznego obniżenia procentowej kwoty wymienionych
udziałów.
Jak widać, nawet przepisy antydyskryminacyjne mogą być podstawą skutecznego zarzutu w trybie klauzuli ISDS.

3.3. Sprawa Inwestorzy
przeciwko Argentynie, Grecji i Cyprowi
Potężny kryzys finansowy lat 2001-2002 zmusił kilka państw, w tym trzy wymienione w podtytule, do znacznego obniżenia kursu swojej waluty oraz wprowadzenia regulacji cen wody i energii. Były to środki ratujące krajowe gospodarki przed
finansową zapaścią. Spowodowały jednak ostrą reakcję ponad 40 koncernów
z różnych państw Europy, które w drodze wygranych postępowań z klauzuli
ISDS od samej tylko Argentyny otrzymały blisko 775 mln euro tytułem odszkodowania (wypłaconych do końca 2013 r.). Warto podkreślić, że skarżącymi były
koncerny z siedzibą w Europie, lecz czynne na arenie międzynarodowej, jak Suez
i Vivendi (Francja), Aguas de Barcelona (Hiszpania) czy Anglian Water (Wielka
Brytania).
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Co interesujące, skarżący nie kwestionowali konieczności podjęcia opisanych
działań ratunkowych; nie zmieniło to jednak faktu, że nawet w tak skrajnie
trudnej sytuacji państw-gospodarzy nie byli skłonni zrezygnować choćby z części
swoich zysków.

3.4. Sprawa Ethyl przeciwko Kanadzie
Amerykański koncern chemiczny Ethyl zakwestionował ustawę kanadyjską
zakazującą importu benzyny zawierającej przeciwstukowy dodatek MMT12.
Aktualne badania wskazywały, że należy on do grupy tzw. neurotoksyn; zakaz
oparto więc na względach ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska.
Prognozowane (nie dowiedzione) straty miały wynosić według skarżącego blis
ko 160 mln euro. Kanada wynegocjowała ugodę: zapłaciła ponad 10 mln euro
i wycofała ustawowy zakaz.
W tym wypadku doszło do skutecznego obniżenia standardów ochrony
zdrowia i środowiska, które i tak w Kanadzie od wejścia w życie NAFTA uległy
drastycznemu pogorszeniu.

3.5. Sprawa Lone Pine przeciwko Kanadzie
Administracja prowincji Quebec w roku 2011 zdecydowała o wprowadzeniu
moratorium na tzw. szczelinowanie hydrauliczne pod dnem Rzeki Świętego Wawrzyńca (dopóki nie zostaną ukończone badania dotyczące szkodliwości dla środowiska tej metody pozyskiwania ropy naftowej i gazu). W grę wchodziło poważne
skażenie wody, przeciw czemu ostro protestowały tysiące mieszkańców prowincji
i całej Kanady; organizowano także dyskusje i debaty poświęcone temu problemowi. Bez wątpienia opinia społeczna miała znaczny wpływ na uchwalenie
moratorium. Jednakże Lone Pine Resources Inc., kanadyjskie przedsiębiorstwo
z siedzibą w Calgary, zaskarżyło na podstawie klauzuli ISDS z traktatu NAFTA
omawianą decyzję administracji prowincji. Zrobiło to za pomocą swojej spółki-córki, z siedzibą w amerykańskim stanie Delaware (notabene znanym jako „raj
podatkowy USA”) i zażądało w sumie 107 mln euro odszkodowania.
Ten ostatni kazus ma dwa szczególne aspekty: po pierwsze, postrzegany jest
powszechnie nie tylko jako ominięcie przepisów o ochronie środowiska, ale też
jako próba zduszenia głosu społecznego, a nawet zagrożenie dla demokracji
(CH3C5H4)Mn(CO)3, trikarbonylek (metylocyklopentadieno)manganowy, stosowany zamiast
tetraetyloołowiu.
12
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za sprawą klauzuli ISDS. Po drugie, „sprawa ta wzbudza niepokój, ponieważ
krajowe przedsiębiorstwo wykorzystuje w niej swoją zagraniczną spółkę zależną,
aby pozwać rząd własnego państwa” [Barlow 2016: 9].
Wszystkie powyższe przypadki łączy jedna kwestia: byłyby możliwe do
przeprowadzenia także w Unii Europejskiej na podstawie klauzul ISDS zawartych
w umowach CETA oraz TTIP13.

4. Zagrożenia dla administracji
Nawet pobieżna analiza wyżej przytoczonych przypadków z praktyki wyraźnie
wskazuje, jak kompleksowe, choć trudne do zdefiniowania zagrożenia dla administracji stanowią umowy inwestycyjne z klauzulą ISDS. Zarządzanie państwem,
regionem czy miastem wykonywane w najlepszej wierze i z troską o dobro
mieszkańców w każdej chwili może spotkać się z negatywną konsekwencją
w postaci żądania wysokiego odszkodowania ze strony „poszkodowanego”
inwestora zagranicznego. Jest to swego rodzaju „mina” czy też pułapka, której obecność cały czas towarzyszy działaniom administracji. Jak wygląda to
w praktyce w Kanadzie, w której klauzula ISDS za sprawą umowy NAFTA
funkcjonuje od 1994 r., najlepiej opisze naoczny świadek i badacz zagadnienia:
W konsekwencji sporów w ramach mechanizmu ISDS zawartego w układzie NAFTA Kanada
jest obecnie najczęściej pozywanym państwem wśród krajów „rozwiniętych”. Pozwano ją
więcej razy niż Stany Zjednoczone czy Meksyk. Spośród 80 znanych sporów inwestor przeciw
państwu w ramach układu NAFTA, 37 spraw wszczęto przeciwko Kanadzie, 22 przeciw
Meksykowi, a 21 przeciwko USA. […]
Kanada zapłaciła amerykańskim przedsiębiorstwom ponad 200 mln CAD (ok. 135 mln
EUR) w wyniku siedmiu przegranych spraw, a obecnie w toku nowych spraw, zagraniczni
inwestorzy ubiegają się o ponad 2,6 mld CAD (ok. 1,75 mld EUR) z kanadyjskiego budżetu. Droga jest już sama obsługa prawna; dotychczas Kanada wydała ponad 65 mln CAD
(ok. 45 mln EUR) na obsługę spraw związanych z układem NAFTA. Zgodnie z informacjami
Kanadyjskiego Centrum Alternatyw Politycznych prawie dwie trzecie spraw przeciwko
Kanadzie dotyczyło kwestii związanych z ochroną środowiska albo zarządzaniem zasobami,
które rzekomo miały wpływ na zyski amerykańskich firm. […]
Ale to prawdopodobnie tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ wiele nowych przepisów lub zmian w prawie nigdy nie zostaje wprowadzonych, gdyż zostają wcześniej zablokowane. Kanadyjski rząd wkrótce po zawarciu układu NAFTA wprowadził nową zasadę, w myśl
której wszystkie nowe przepisy i zmiany istniejących przepisów muszą być weryfikowane
13
Omówienie specyfiki ISDS w CETA oraz TTIP przekracza niestety ramy niniejszego
opracowania. W literaturze przedmiotu podkreśla się jednak, że obie te umowy zawierają daleko
bardziej rygorystyczne klauzule ISDS niż wcześniej wspomniana NAFTA [tak np. Marwedel 2015;
Barlow 2016; Eberhardt i in. 2016].
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przez ekspertów w dziedzinie handlu w celu potwierdzenia, że przepisów tych nie będzie
można podważyć na mocy mechanizmu ISDS [Barlow 2016: 8-10].

A zatem wpływ ISDS na działania administracji państwowej można określić
jako destrukcyjny, czasem nawet paraliżujący:
– znosi się lub obniża dotychczas istniejące normy czy zabezpieczenia (w prawie pracy, zabezpieczenia społecznego, rolnym, ochrony środowiska, ochrony
konsumenta, konkurencji etc.),
– wszelkie zmiany legislacyjne związane z objętymi ISDS kwestiami cechuje
daleko posunięta ostrożność, zaś niektóre projekty nigdy nie dochodzą do skutku,
– przeznaczane są poważne środki finansowe na dodatkowe analizy czy opinie
o charakterze prewencyjnym oraz obsługę zawisłych już sporów,
– na dalszy plan schodzi działanie na rzecz dobra publicznego, górę zaś bierze ostrożność i sięganie po półśrodki.
Klauzule ISDS tak dalece mogą wpływać na funkcjonowanie państwa i zarządzanie nim, że w literaturze dyskutuje się nawet o ich niekonstytucyjności
[zob. Lachmayer 2015]14 oraz naruszaniu obowiązującego porządku prawnego
[zob. Johnson i in. 2015]. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal są powszechnie
stosowane w prawie międzynarodowym.

5. Podsumowanie i wnioski
Mogłoby się wydawać, że wszelkie powyższe niedogodności, problemy i zagrożenia warto zaakceptować w imię większego dobra. Może drakońskie klauzule
ISDS stawiające korporacje ponad państwami są złem koniecznym, aby zagwarantować przestrzeganie korzystnych i dobroczynnych umów? Cóż, także i tutaj
nie można udzielić odpowiedzi pozytywnej. Jak pokazuje praktyka, umowy
z gatunku NAFTA, TTIP czy CETA wcale nie poprawiają wskaźników gospodarczych, dobrobytu ludności czy kondycji przemysłu w słabszych państwach,
które przecież powinny być ich naturalnymi beneficjentami. Faworyzują natomiast
i niepomiernie umacniają silne organizmy państwowe i gospodarcze, zaś przede
wszystkim – potężne międzynarodowe korporacje.
Raport Did NAFTA Help Mexico? An Assessment After 20 Years [Weisbrot
i in. 2014], oceniający dwie dekady obowiązywania układu NAFTA z punktu
widzenia najsłabszego partnera umowy, tj. Meksyku, nie pozostawia złudzeń.
Po 20 latach praktycznie wszystkie wskaźniki ekonomiczne i społeczne uległy
pogorszeniu, zaś kraj pogrążył się w gospodarczym kryzysie. Prawdziwym be14
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neficjentem okazały się Stany Zjednoczone, które gospodarczo niemal uzależniły
od siebie słabego sąsiada. Niepoślednią rolę odegrał tu mechanizm ISDS, stojący
na straży interesów wielkiego mocarstwa i jego koncernów.
Czy zatem mechanizm ISDS należy ocenić jednoznacznie negatywnie?
Z punktu widzenia formalnego – nie, gdyż jest skuteczny i osiąga zakładane cele.
Natomiast praktyka, a ściślej nadużywanie go i wykoślawianie jego sensu przez
beneficjentów (wielkie międzynarodowe podmioty) nakazuje najwyższą ostrożność i unikanie wszelkich potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Jest to jednak
trudne, skoro dwie największe współczesne umowy handlowe z rozbudowanymi
klauzulami ISDS, wspomniane już TTIP i CETA, negocjowane były w całkowitej
tajemnicy, zaś do rozmów dopuszczano tylko „ekspertów”, biznesmenów i lobbys
tów. Przed tego rodzaju zabiegami administracja państwa nie ma środków obrony.
Jedyna szansa, że umowy z klauzulą ISDS nie wejdą w życie, np. na skutek braku
ratyfikacji. W przeciwnym przypadku może się okazać, że słabszym ekonomicznie
państwom pozostaje tylko desperacka defensywa z góry straconych pozycji.
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ISDS – an Insidious Threat for the Uninterrupted Operation
of Public Administration
Summary. The ISDS (Investor-State Dispute Settlement, also known as ICS – Investment Court
System) is a contractual mechanism for the settlement of disputes between a foreign investor and
a host country government. It allows an entrepreneur (an investor) to bring a case against a country
(government) before a court of arbitration, should the country enact or use legislation adversely
affecting the entrepreneur’s earnings (discriminatory practices). ISDS arbitrators are a group of
over a dozen generously paid lawyers working for big international law firms who hardly ever
rule in favor of the state. Under the ISDS, an entrepreneur can claim exorbitant damages over
lost profits as well as compensation for expected profits, without even having to support the claim
with strong evidence and detailed calculations. Importantly enough, domestic law systems do not
provide for any judicial or administrative controls over this mechanism. The paper points out the
dangers that the ISDS poses to governments and public administration, to the extent that it might
impair a state’s legislative and administrative functions. This is because, fearing the financial
consequences, civil servants might be tempted to dilute norms and standards or refrain from action
in a number of key areas.
Keywords: Investor-State Dispute Settlement, investment agreements, free trade, international
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w hierarchicznej, spiętrzonej strukturze
państwowej administracji

Streszczenie. W artykule kluczowe są dwa wątki: językowa wieża Babel w operowaniu pojęciem
centralizacji/decentralizacji oraz autorska koncepcja tego pojęcia konceptualizacji. Autora do
końcowych konkluzji prowadzą wyniki wcześniej przeprowadzonego krytycznego przeglądu stanu
literatury przedmiotu.
Słowa kluczowe: administracja państwowa, centralizacja vs decentralizacja, kompetencje, organizacyjna hierarchia, struktura organizacyjna, zadania

Problem organizacyjnej centralizacji vs decentralizacji autor rozpatruje w strukturze całej administracji państwowej, tzn. łącznie administracji rządowej i samorządowej. Takie połączenie bierze się stąd, że samorząd to instytucja państwa,
której powierzone zostało sprawowanie wyodrębnionej części państwowej administracji1. Pozostawienie poszczególnym szczeblom spiętrzenia administracyjnej
hierarchii osadzonego w metodach egzekwowania podległości, takiego czy innego
zakresu samodzielności – w tym w szczególności samodzielności administracji
samorządowej wobec administracji rządowej – i stworzenie takich czy innych
formalnych i/albo nieformalnych zabezpieczeń tej samodzielności to też problem

Przyjmując takie stanowisko, jednocześnie opowiedziano się po stronie państwowej teorii
terytorialnego samorządu.
1
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ze sfery centralizacji/decentralizacji. Zakres rozważań ograniczono do literatury
przedmiotu, praktyki dotknięto tylko marginalnie.
Centralizacja vs decentralizacja to kwestia stopnia samodzielności w wykonywaniu zadań i korzystaniu z kompetencji rozmieszczonych w strukturze
organów i aparatu państwa, w sprawowaniu władzy nad społeczeństwem i jego
poszczególnymi częściami, kończąc na jego częściach najmniejszych, jakimi są
poszczególne jednostki.
Jest kwestią nie centralizacji vs decentralizacji, lecz wyboru między etatyz
mem i liberalizmem wyznaczanie zakresu władzy państwa nad podmiotami
tworzącymi administrowaną, zorganizowaną politycznie zbiorowość ludzi i organizacji. Etatyzm to więcej aktywności państwa, szerszy zakres jego władzy
nad otoczeniem, zaś liberalizm to aktywności państwa i jego władzy mniej.
Ile w państwie etatyzmu, a ile liberalizmu nie jest bez znaczenia dla wyborów
centralizacyjnych/decentralizacyjnych, ale takim wyborem nie jest. Chyba że
mamy do czynienia z państwem totalitarnym [Habuda 2001].
Terytorialne hierarchiczne spiętrzenie nie jest w administracji państwowej
spiętrzeniem jedynym. Mniej lub bardziej wewnętrznie hierarchicznie spiętrzone
są także obsługujące poszczególne jednostki terytorialnego podziału poszczególne
urzędy. Centralizacją vs decentralizacją władzy i kierowania w ich hierarchicznie
spiętrzonych strukturach nie zajęto się w niniejszym opracowaniu. W kwestii
relacji między nimi ograniczono się do przypomnienia, że zmiany w nich są od
siebie niezależne.
Bazą, swego rodzaju konstrukcyjnym szkieletem, na którym umiejscowiono
wywody mające za przedmiot centralizację i decentralizację administrowania
(władzy wykonawczej) jest zasadniczy podział terytorialny kraju na województwa,
powiaty i gminy. To zastrzeżenie ważne, bo wykonawcza władza państwowa
(administracja) jest sprawowana także przez instytucje funkcjonujące poza tym
podziałem, choćby na bazie podziałów specjalnych. Ich stan dla generalnej diag
nozy stanu centralizacji vs decentralizacji władzy i administrowania w państwie
nie jest bez znaczenia. Nim się jednak tutaj nie zajęto.
W literaturze przedmiotu mamy do czynienia z terminologiczną wieżą Babel.
Tym samym terminom nadawane są mniej lub bardziej różniące się między sobą
znaczenia. Celem artykułu jest sformułowanie własnego – porządkującego zastany
stan rzeczy – stanowiska w przedmiocie rozumienia pojęcia organizacyjnej – bo
tylko w organizacjach mamy z nią do czynienia – centralizacji vs decentralizacji.
O tyle, o ile odwołano się w artykule do praktyki – chodzi przede wszystkim
o praktykę polską – są w nim także pewne elementy diagnozy.
Centralizacja i decentralizacja to nie dwa różne, lecz jeden parametr opisujący siłę relacji nadrzędności i podporządkowania w spiętrzonej strukturze
zależności. To dwa krańce tego samego ciągu przechodniej relacji nadrzędności
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i podporządkowania. To właściwość, którą możemy orzekać – w każdym razie
tutaj przyjęto taką konwencję pojęciową – tylko w strukturze hierarchicznej,
czyli takiej, w której zachowania szczebli hierarchicznie niższych przynajmniej
w jakimś zakresie wyznaczane są przez dyspozycje (decyzje i rozporządzenia)
szczebla(i) – poziomu(ów) – hierarchicznie wyższego(ych).
W strukturach organizacyjnych hierarchia sprowadza się do tego, że „każda
klasa znajduje się w relacji nadrzędności lub podrzędności względem pozostałych
klas, że istnieje klasa graniczna, która nie ma dla siebie klasy nadrzędnej i klasa
graniczna, która dla żadnej z klas nie jest klasą nadrzędną – tzw. najwyższy
i najniższy szczebel hierarchii” [Pszczołowski 1978: 77-78].
W podejściu tutaj prezentowanym społeczeństwo i jego organizacje to dla
państwa, jako zorganizowanej struktury państwowych organów i obsługującego je
aparatu, organizacyjne otoczenie. Do oddziaływania na nie – łącznie z organizowaniem świadczenia lub bezpośrednim świadczeniem takich czy innych usług –
sprowadza się zewnętrzna aktywność poszczególnych państwowych instytucji.
Ich realizacja przypisywana jest poszczególnym z tych instytucji. W zależności
od tego, czy jest ich mniej czy więcej, różnie lokują się między organizacyjną
koncentracją i dekoncentracją. Jeśli mają tworzyć jedną organizację, nie mogą
funkcjonować bez czyniącego z nich zorganizowaną całość zhierarchizowania
zależności.
Z bardzo podobnie rozumianą hierarchią zależności mamy do czynienia
również w świecie zwierząt. W nim „Hierarchia polega na tym, że każdy indywidualny osobnik żyjący w pewnej społeczności dobrze wie, kto jest od niego
silniejszy, a kto słabszy, wobec czego przed silniejszym może się wycofać bez
walki, a od słabszego może oczekiwać, że ten również, nie walcząc, będzie
mu ustępował wszędzie, gdzie tylko jeden drugiemu wejdzie w drogę” [Lorenz
1975: 80].
W organizacjach zespołów ludzkich hierarchiczne zależności są przechodnimi,
a to znaczy, że jeśli A jest podporządkowany B, B podporządkowany C, a C
podporządkowany D, to A jest podporządkowany oprócz B także C i D. „dwa
dowolnie wybrane elementy będą znajdować się względem siebie w stosunku
współrzędności jedynie w tym przypadku, jeśli oba należą do tej samej klasy,
czyli znajdują się na tym samym szczeblu hierarchii” [Pszczołowski 1978: 78].
Przechodniość jest dla każdej spiętrzonej hierarchii kluczowa z tego względu, że
pozwala na zachowanie władzy w strukturach hierarchicznie spiętrzonych nad nie
tylko bezpośrednio niższym, ale także nad wszystkimi hierarchicznie niższymi
szczeblami tak spiętrzonej struktury.
Hierarchiczna zależność to relacja władzy. A z tą, jak wyjaśnia Robert
A. Dahl, mamy do czynienia wówczas, gdy „A wpływa na B i sprawia, że
B zachowuje się tak, jak nie zachowałby się, gdyby A nie wywierał na niego
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wpływu” [Dahl 1969: 99]. Bez relacji władzy nie ma kierowania (rządzenia
i zarządzania), ale nie tylko do nich daje się sprowadzić kierowanie (rządzenie
i zarządzanie). W Tadeusza Kotarbińskiego definicji kierowania zostało ono
opisane następująco: „Najogólniej polega ono na tym, że impuls dowolny danego osobnika jest dziełem innego osobnika. Osobnik B działa przeto, starając
się wykonać plan przyjęty przez innego osobnika, osobnika A, w odniesieniu
do działania osobnika B. Tak bywa, gdy uczeń w klasie idzie za wskazówkami
nauczyciela” [Kotarbiński 1969: 99]. Zestawienie obok siebie obydwu tych
definicji ułatwia zwrócenie uwagi na rozróżnienie relacji władzy i relacji kierowania (rządzenia i zarządzania); spostrzeżenie, że kierowanie to nie tylko władzy
sprawowanie, ale i jej wykorzystywanie w imię koordynowania poszczególnych
aktywności. Jest to rozróżnienie w literaturze przedmiotu niemal powszechnie
ignorowane.
Według Oskara Langego „organizacja jest ściśle scentralizowana, jeżeli tylko
naczelna instancja, czyli centrala, pobiera decyzje wyłącznie z dołu do góry, do
centrali płyną informacje sytuacyjne, i wyłączne z centrali w dół płyną nakazy.
To znaczy, że w instancjach niższych od centrali nie pobiera się żadnych decyzji”
[Lange 1962: 2-3]. I dalej: „Jeśli organizacja nie jest ściśle scentralizowana, to
powiemy, że zachodzi w niej pewna decentralizacja. Może ona dotyczyć tylko
pewnego rodzaju informacji lub tylko pewnego rodzaju decyzji albo tylko pewnych instancji. Istnieje tu wiele najrozmaitszych możliwości” [Lange 1962: 3].
Centralizacja i decentralizacja nie wykluczają się, one współistnieją ze sobą,
znajdując zastosowanie w różnych częściach organizacyjnych aktywności.
Realnie organizacji w pełni, w 100% zdecentralizowanych nie ma. Pełna
decentralizacja – gdyby sobie taką wyobrazić – równałaby się z brakiem i relacji władzy, i relacji kierowania, oznaczałaby tak dalece pełną samodzielność
wchodzących w skład organizacji jej tak zdecentralizowanych części, że nie
wchodziłyby w skład większej niż ona organizacji, zatem i wykluczone byłoby
ich jakiekolwiek w tej większej organizacji podporządkowanie, zostałyby tym
samym przesunięte do organizacyjnego otoczenia.
Według Janusza Gościńskiego w pełni zdecentralizowaną byłaby taka organizacja, w której udałoby się zbudować takie drzewo organizacyjnych celów,
w którym cele niższych szczebli spiętrzonej hierarchii2 byłyby bez reszty zgodne
z celami wyższych szczebli hierarchii, łącznie z najwyższym. „Podukład jest całkowicie zdecentralizowany w ramach generalnych dla całego układu celów wtedy
i tylko wtedy, gdy lista jego ogólnych celów jest identyczna jakościowo z listą
szczebla nadrzędnego (lub jednostki wyższego szczebla)” [Gościński 1971: 302].
Przy takim – wyobrażonym – braku hierarchii nie byłoby miejsca na wyróżnienie szczebli,
o których mowa w relacjach władzy.
2
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Takie drzewo celów musiałby zbudować najwyższy szczebel w hierarchicznie
spiętrzonej strukturze i narzucić je szczeblom usytuowanym niżej w strukturze.
Gdyby do czegoś takiego doszło, byłaby to organizacja nie zdecentralizowana,
lecz przeciwnie, wysoce scentralizowana. Tym bardziej scentralizowana, że po
centralnym sformułowaniu celów pozostałby jeszcze problem zapewnienia zgodności realizacyjnych poczynań w skutecznym osiąganiu narzuconych, na różnych
poziomach spiętrzenia organizacyjnych struktur o różnych stopniach ogólności,
organizacyjnych celów. Jak w takim stanie uniknąć choćby generowanych przez
podziały organizacyjne partykularyzmów?
Jest likwidacją miejsca zarówno dla centralizacji, jak i decentralizacji zniewolenie. „W biologii znane jest zjawisko zaszczepiania obcej struktury. Wirus
może zaatakować bakterię, jego materiał genetyczny – DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) dostaje się do wnętrza bakterii, opanowuje jej «maszynerię»
biochemiczną tak, że w ciągu kilku minut zaczyna ona produkować setki nowych
wirusów identycznych z najeźdźcą. Bakteria żyje nadal, ale jej struktura jest już
inna […] Analogiczne zjawisko – choć na poziomie integracji nieporównanie
wyższym – spotkać można w życiu człowieka, gdy owładnięty jakąś ideą, początkowo obcą, a potem jak najbardziej własną, wszystko dla niej poświęca, nic
poza nią nie widzi, gotów dla niej oddać życie własne i cudze (na ogół łatwiej
cudze)” [Kępiński 1973: 6-7]. Członek organizacji doprowadzony do takiego
stanu traci na odrębności, człowieczeństwie i podmiotowości.
„Właściwy sposób centralizacji polega na tym, że sam człowiek – gubernator
prowincji czy menedżer regionu – jest «scentralizowany» zanim się go wyśle
na zdecentralizowaną placówkę. Święty Augustyn kiedyś powiedział, że jedyną
regułą chrześcijańskiego postępowania jest: «Kochać Boga i robić to, na co ma
się ochotę». Chodzi oczywiście o to, że jeżeli naprawdę kocha się Boga, to
będzie się chciało robić jedynie to, co mu się podoba. Podobnie centrala zakonu
nie dzwoni wciąż do księży jezuitów ani nie posyła im notatek” [Jay 1996: 74].
Nikt już nikomu niczego nie narzuca, wszyscy zgodnie podążają w tym samym
kierunku. Tak w swych zachowaniach organizacyjnych zautomatyzowani, że
subiektywnie czujący się wolnymi, stają się jednak obiektywnie wręcz zniewoleni.
W przypadku organizacji szczególnie złożonych i probabilistycznych – a taką
organizacją jest każde państwo – w pełni scentralizowane kierowanie nimi jest
niemożliwe [Beer 1966; Gościński 1968]. Pełna centralizacja nie jest możliwa
z powodów:
– po pierwsze – na co już zwracano uwagę – generowanych przez podziały
struktur organizacyjnych, w tym podziałów w układach spiętrzeń hierarchicznych
partykularyzmów,
– po drugie, konieczności liczenia się z ograniczeniami przyrodniczymi –
fizycznymi i biologicznymi – kierowanych. Fryderyk Wielki wysoko oceniwszy
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defiladę swoich żołnierzy zauważył jednak jedną usterkę: oni oddychali. Monarcha panujący na odwiedzonej przez Małego Księcia planecie 325 nie wydawał
swym poddanym poleceń, które nie liczyłyby się z prawami natury [Saint Exupery
1985: 32-36],
– po trzecie, ograniczeń w dostępie do informacji potrzebnych przy korzys
taniu z uprawnień.
Ma swoją wymowę, że Lange – w każdym calu ekonomiczny marksista –
dopuszczając pełną centralizację, nie znajduje w organizacjach miejsca dla
podobnie pełnej decentralizacji.
Równie zastanawiające jest, jak Lange rozumie decentralizację i co mówi
o warunkach umożliwiających decentralizację kierowania bez szkody dla sprawności realizacji organizacyjnych celów. „Muszą być mianowicie sformułowane
cele niższych instancji i ustalone dla nich bodźce i to takie, że niższe instancje
będą wykonywały dokładnie takie czynności, jakich pragnie centrala. Aby to było
możliwe centrala musi mieć możliwość ustalania dla niższych instancji celów
i bodźców, które spowodują, że instancje te, postępując zgodnie ze swoimi
instancyjnymi celami, będą zarazem postępowały zgodnie z celami centrali3.
Tam gdzie nie jest to możliwe, niemożliwa jest też automatyzacja zarządzania”
[Lange 1962: 5]. Langemu do głowy nie przychodzi, że automatyzacja zarządzania, o której mówi, to jego skrajna centralizacja w ręku takiego systemu twórcy.
Jeśli skuteczna, to tak „kierowanych” na tyle uprzedmiotowiająca i ubezwłasnowolniająca, że likwidująca potrzebę kierowania nimi. To coś na podobieństwo
przywołanego za Antonim Kępińskim „zaszczepienia obcej struktury”.
Stanisław Kowalewski, polemizując z Langem, pisze: „technik, który przez
naciśnięcie odpowiedniego guzika spowodował najdokładniej przewidziane obroty
koła, bez konieczności kręcenia korbą, dokonał aktu decentralizacji. Lange jak
gdyby nie widzi różnicy między zakreśleniem granic swobodnego działania –
oczywiście niezbędnym w każdej sytuacji – a stworzeniem chwytu socjotechnicznego, pozorów swobody nieudzielonej w ogóle” [Kowalewski 1968: 18-19].
Krytyka ta nie została zauważona, a zignorowana – co wówczas najłatwiej daje
się wytłumaczyć względami ideologicznymi, a dzisiaj nieznajomością starszej
literatury przedmiotu – nie wpłynęła na stan ówczesnej teoretycznej refleksji4.
I dzisiaj też w teoretycznej refleksji jest zupełnie niezauważana.
Tym samym tropem co Lange poszło wielu innych autorów z zakresu nauk
o organizacji i zarządzaniu, np. Władysław Madurowicz. W czasie kiedy jego
opracowanie się ukazało – co było wówczas ideologicznie w pełni zrozumiałe (co
Wszystkie podkreślenia pochodzą od autora artykułu.
Nawiązuje do niej, odnosząc ją do ówczesnej państwowej administracji, Ludwik Habuda
[1980].
3
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nie znaczy, że poznawczo trafne i słuszne) – autor ten w trosce o nieosłabianie
socjalistycznego, jak to wówczas określano, centralizmu demokratycznego posunął się aż tak daleko, że decentralizację zarządzania sprowadził do takich zmian
„szeroko pojmowanego instrumentarium kierowania”, które ani nie osłabiają
jego skuteczności, ani nie pociągają osłabienia siły kierowania [Madurowicz
1977: 61]. Taka decentralizacja zarządzania to decentralizacja tylko z nazwy, bo
z samego założenia niemająca prowadzić do wzrostu samodzielności tak – tylko
jakby – zdecentralizowanych. Niech tak „zdecentralizowanym” wydaje się, że
pozostawiono im więcej samodzielności.
Taką samą procentralizacyjną orientację odnajduję u Kotarbińskiego. „Przez
centralizację – czytamy w Traktacie… – rozumiemy zmiany organizacji zespołu
idące w kierunku coraz mniej pośredniego i coraz pełniejszego uzależnienia
praktycznego działań wykonawców od wskazań kierowników tak, iż w zespole
całkowicie scentralizowanym wszystkie działania wszystkich członków zespołu
jako takich byłyby całkowicie wyznaczone przez wskazania jedynego kierownika
całości. Jest to, rzecz jasna, fikcyjna ewentualność. W rzeczywistości spotyka
się zespoły mniej lub bardziej scentralizowane, nie spotyka się zespołów scentralizowanych zupełnie” [Kotarbiński 1969: 234].
Stanowisko Langego – to chyba nie bez znaczenia, że jednocześnie i ekonomisty, i cybernetyka, i zdeklarowanego marksisty – w którym uzależnia
(dopuszczalną) decentralizację kierowania od nieograniczania jego skuteczności
i sprowadza do podmiany metod jego sprawowania, zastąpienia – w czym jest
zgodny z prakseologiem Kotarbińskim – wcześniej wykorzystywanych metod
bezpośrednich i dyrektywnych metodami pośrednimi i parametrycznymi w całości zdaje się podzielać wielu – a ryzykuję nawet stwierdzenie, że zdecydowana
większość – innych autorów.
Jest znamienne – a chyba nawet ideologicznie pikantne – że mocno centralis
tyczne poglądy prakseologa Kotarbińskiego oraz marksisty Langego całkowicie
zbiegają się z filozofią delegowania uprawnień decyzyjnych prezentowaną przez
Johna Rockefellera, amerykańskiego XIX-wiecznego króla nafty: „Idzie o to,
żeby człowiek [Rockefeller mówi w tym przypadku o sobie, jako menedżerze
i przedsiębiorcy – L.H.] nie robił niczego, jeżeli może spowodować, aby zrobił
to ktoś inny” [Gross i in. 1999: 49]. Rockeffelerowi chodzi nie o pozostawianie
tak zarządzanym robotnikom większej samodzielności, lecz o wyręczanie się
nimi. Wyręczając się innymi, Rockefeller nie zwiększa możliwości samodzielnego
wyboru tak kierowanych wykonawców, nadal zachowuje skrajnie scentralizowaną kontrolę nad rozłożonym na podległych mu pracowników wykonywaniem
zróżnicowanych operacji produkcyjnych.
Mniej radykalna, ale jednak ciągle jednoznacznie procentralizacyjna jest
orientacja Jana Zieleniewskiego. Pisze on: „Można […] przesuwać w dół decyzje
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w sprawie zleceń, ograniczać udział instrukcji w zleceniach, rezygnować ze
stosowania bodźców posłuszeństwa, ale trzeba w tym samym czasie centralizować
decyzje w sprawie bodźców kierunkowych, przeważnie zaś trzeba centralizować
także ogólne wytyczne działania […], a także centralizować kontrolę” [Zieleniewski 1965: 572-573].
Autor ma wręcz nieodpartą ochotę następującego łącznego skomentowania
tych stanowisk: dla nich wszystkich realne ograniczenie kompetencji najwyższego
kierownictwa organizacji zdaje się w ogóle nie do przyjęcia; decentralizowanie,
o którym mówią przywołani wyżej autorzy, to takie zmiany w relacjach zależności, które nic nie zmieniają, w których chodzi o to, aby, broń Boże, nijak nie
osłabić władzy centrali, aby decentralizowanie sprowadzić do wrażenia decentralizacji, w końcu do decentralizacji tylko iluzji. I niczego w tym względzie nie
zmienia ewentualne podzielanie takich złudzeń. Kategorie postprawdy i symulakra
wówczas jeszcze nie były obecne w społecznym dyskursie. Można natomiast
o szeroko podzielanych złudzeniach powiedzieć, że sprawowanie władzy i kierowanie wielce ułatwiają. Wszakże złudzenia podzielane przez wielu nie stają
się przez to ani trochę bliższe prawdy5.
Nie ma problemu centralizacji vs decentralizacji, gdy w spiętrzonej hierarchicznej strukturze jej pośrednie szczeble są kompetencyjnie puste. „Można
powiedzieć, że wówczas organizacja jest właściwie jak gdyby dwuinstancyjna,
bo instancje pośrednie właściwie nie pełnią samodzielnej roli. Można by je było
właściwie wyeliminować” [Lange 1962: 3]. Pozbawione zadań i kompetencji
przestają być stroną w relacjach władzy i kierowania. W relacjach władzy i podziału kompetencji takie puste decyzyjnie szczeble struktury są bez znaczenia.
Przypisanie szczeblowi hierarchii formalnie wyróżnionemu w spiętrzonej strukturze zadań bez jednoczesnego przypisania stosownych zadań i kompetencji nie jest
decentralizacją. Ono się opisowi w języku centralizacji/decentralizacji wymyka.
Zawsze kluczowymi dla stanu centralizacji vs decentralizacji problemami
zajmuje się Jan Boć, gdy stwierdza, że „przez decentralizację można rozumieć
taki system organizacyjny administracji, w którym poszczególne podmioty
administrujące mają wyraźnie określone kompetencje, ustalone bądź przekazywane z innych (wyższych) organów w drodze ustawowej, realizowane w sposób
samodzielny i podlegające w tym zakresie jedynie nadzorowi weryfikacyjnemu
organów kompetentnych” [Boć 2007: 27]. Oto dlaczego.
W każdej strukturze organizacyjnej punktem wyjścia dla wypowiadania się
w kwestii centralizacji i decentralizacji jest podział zadań i kompetencji w jej
5
Dzisiejszym wyznawcom postprawdy należy przypomnieć Mikołaja Kopernika. W skie
rowanym do papieża Pawła III dołączonym do De revolutionibus orbium coelestium liście pisał:
„myśli uczonego są niezależne od sądu ogółu – ponieważ dążeniem uczonego, o ile tylko ludzkiemu
rozumowi pozwala na to Bóg, jest szukanie we wszystkim prawdy” [cyt. za Tazbir 2002: 168].
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spiętrzonej hierarchii. Same zadania i kompetencje określają normy prawne.
I mniej lub bardziej wyznaczając przestrzeń aktywności działających zgodnie
z nimi decydentów, są pierwszym krokiem w kierunku możliwości oceny stanu
centralizacji/decentralizacji władzy, kierowania i decyzji [Simon 1975: 391].
Mamy z nimi do czynienia i w strukturze administracji rządowej, i w strukturze
samorządu terytorialnego.
Oto rozwiązanie tego problemu na przykładzie hiszpańskiego społecznego
budownictwa mieszkaniowego, budowy mieszkań nazywanych tam „urzędowo
chronionymi”. Maksymalne koszty takiego budownictwa, powierzchnia mieszkań,
ulgi podatkowe i wysokość maksymalnego oprocentowania udzielanych na ich
budowę kredytów pozostają w wyłącznej gestii władz centralnych. Samorządy
regionalne – najbliższe naszym samorządom wojewódzkim – tego rodzaju budownictwo finansują i występują w nim w roli inwestorów. Gminom pozostają
decyzje o udostępnieniu gruntów pod tego rodzaju budownictwo [Życiński
2005: 95]. Na podziałach zadań i kompetencji6 i uregulowaniu decyzyjnych
procedur hierarchiczne zależności się nie kończą. I różnie się przedstawiają
w zależności od tego, w ramach którego z trzech niżej wyróżnionych typów
struktur mamy z nimi do czynienia. Oprócz lokalizacji kompetencji ważne są
warunki, w jakich zadania są wykonywane, a kompetencje jak wykorzystywane7.
Po dokonaniu podziału zadań i kompetencji w spiętrzonej strukturze administracji państwowej pojawia się problem charakteru zależności między posz
czególnymi poziomami (szczeblami) spiętrzenia. W strukturze administracji
rządowej zależność ta opisywana jest w konwencji prawniczego hierarchicznego
podporządkowania. Składają się na nie podległości osobowa i służbowa. „Podległość osobowa – to uzależnienie od czynnika wyższego w zakresie nominacji,
wysokości uposażenia, nagród, ewentualnie także zwolnienia z danego stanowiska. Podległość służbowa natomiast oznacza obowiązek podporządkowania
się poleceniom służbowym przełożonego, niewykonanie polecenia służbowego
naraża urzędnika na mniej lub bardziej dotkliwe sankcje służbowe, z usunięciem
ze stanowiska włącznie – chyba że polecenie było w oczywisty sposób sprzeczne
z prawem” [Izdebski 2001: 30].
Przypisanie tego zadania regionom, a nie gminom należy wiązać z realistyczną oceną
możliwości udźwignięcia – a właściwiej byłoby powiedzieć nieudźwignięcia – ich finansowych
konsekwencji przez dysponujące ograniczonymi zasobami bardzo liczne, hiszpańskie gminy.
O kryteriach lokalizacji bodajże najobszerniej w polskiej literaturze pisze Kowalewski [1975:
128-143].
7
Rozróżniając je – co do ich rozróżnienia przekonuje wyrok WSA w Gdańsku (sygn. akt
III SA Gd 847/15) z dnia 21 stycznia 2016 r. – samo rozróżnienie uzasadnia stwierdzeniem, że
w stosunkach publicznoprawnych nie ma zastosowania zasada „co nie jest zakazane jest dozwolone;
dozwolone jest co prawo wyraźnie przewiduje”.
6
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Identyczne jest w tej kwestii stanowisko Jrzego Starościaka: „Hierarchiczne
podporządkowanie jest podporządkowaniem jednostronnym, występującym
tylko w pionowym (organ wyższy – organ niższy) powiązaniu organów administracyjnych. Przejawia się ono w podwójnej zależności organu niższego od
organu wyższego – w zależności osobowej oraz awansów, nagród itp. przyznawanych pracownikom organu niższego. […] Zależność (podległość) osobowa
polega na tym, że organ wyższy ma prawo obsadzania stanowisk w organach
bezpośrednio lub pośrednio niższych. To samo dotyczy zwolnień, polega na
braku prawnego ograniczenia wydawania poleceń służbowych w pewnej sferze
[w sferze kompetencji danego organu – L.H.] przez organ wyższy organowi
niższemu” [Starościak 1978: 61].
„Władczy charakter jakiegoś dyrektywnego polecenia zostaje potwierdzony
lub ustalony, jeżeli je zaakceptuje ktoś, do kogo je zaadresowano. Zostaje ono
przyjęte jako podstawa działania. Czyjeś nieposłuszeństwo wobec takiego przekazu zaprzecza jego władczemu charakterowi. Dlatego o tym, czy jakieś polecenie
ma taki charakter, czy nie, decydują […] osoby, do których je zaadresowano,
a nie osoby uznane za «władzę» ani ci, którzy te polecenia wydają” [Barnard
1997: 186]. W skrajnej postaci wymuszanie personalnej podległości da się
sprowadzić do wymuszania oportunizmu oraz formowania, a nawet łamania
kręgosłupów [Ossowski 1967: 156-157]. One osobom poddawanym takim oddziaływaniom ułatwiają trwanie i przetrwanie.
W administracji rządowej podległość personalna znajduje swój wyraz przede
wszystkim w powoływaniu i odwoływaniu wojewodów. Rozstrzygające znaczenie
w przypadku tych decyzji formalnie premiera i ministra odpowiedzialnego za
administrację jest prawnie oczywiste. Możliwości odwoływania wojewodów
przez premiera i stosownego ministra są niczym nieograniczone. A nadto wycofanie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wcześniejszych wymogów wyższego
wykształcenia i odpowiedniego stażu pracy dla kandydatów na wojewodów
rozszerzyło uznaniową swobodę decyzyjną przy ich powoływaniu. Premier
każdego może na stanowisko wojewody powołać i każdego w każdej chwili,
według własnego uznania, z tego stanowiska zdjąć.
Taka niczym nieograniczona zależność personalna jest tą, która poprzez
politykę kadrową, spełniając funkcje czynnika strategicznego Chestera I. Barnarda [1997: 224] czy podstawowego ogniwa Włodzimierza I. Lenina [1955:
552-553], pozwala podporządkować sobie funkcjonowanie tak uzależnionych.
W przypadku podległości personalnej nieposłuszni tracą swe stanowiska. To cena
ich ewentualnej organizacyjnej niesubordynacji. Prawdopodobieństwo gotowości
jej poniesienia jest tym mniejsze, że takie powołania poprzedziła wcześniejsza
selekcja, a tak wyselekcjonowani piastowanie zajmowanych stanowisk wysoce
sobie cenią.

Centralizacja vs decentralizacja w hierarchicznej, spiętrzonej strukturze państwowej...

187

W relacjach administracji rządowej z samorządową granice samodzielności
samorządu wyznacza zakres sprawowanego nad nim nadzoru. Organy go sprawujące wykonują go w granicach określonych w ustawach. Wojewoda, jako
organ nadzorczy „nie ma generalnej kompetencji do wkraczania w jakąkolwiek
działalność samorządu, gdyż nadzór nosi znamiona ingerencji ustawowo ograniczonej” [Sałuda 2007: 6]. Działania nadzorcze nad terytorialnym samorządem
są podejmowane post factum, ich przedmiotem są działania przez jednostki
terytorialnego samorządu już podjęte. Nadzorujący mogą, gdy uznają to za stosowne, je korygować. W relacji nadzoru nadzorujący kontrolują i wydają wiążące
kontrolowanych pokontrolne zalecenia [Starościak 1978: 346]. Jeśli zgodne
z prawem nadzorowanym nie pozostaje nic innego, jak podporządkować się im.
Ewentualne spory rozstrzygają niezależnie orzekające sądy administracyjne.
Pozycja jednostek samorządu terytorialnego w spiętrzonej strukturze adminis
tracji jest o tyle szczególna, że w strukturze tylko samorządu terytorialnego jego
jednostki wolne są od jakichkolwiek zależności władczych, mimo zhierarchizowania – wchodzenia mniejszych w skład większych – w hierarchii przynależności.
Gminy, powiaty i samorządowe województwa formalnie są niezależnymi od
siebie, prawnie równorzędnymi sobie jednostkami samorządu terytorialnego.
Niezależność tę „tonują” przepisy prawa materialnego i procesowego, choćby poprzez możliwość odwoływania się do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
od decyzji podejmowanych w indywidualnych sprawach obywateli w gminach
przez wójtów, a w powiatach przez starostów.
Piszący o samorządzie terytorialnym prawnicy administratywiści centralizację i decentralizację definiują poprzez sprowadzenie jej do samodzielności
w układzie zależności organizacyjnych [Bigo 1990: 96]. Tadeusz Bigo obszerniej wyjaśniając, o co chodzi, zauważa, że o samodzielności uprawniającej do
mówienia o samorządności świadczą: negatywnie, właśnie brak prawniczego
hierarchicznego podporządkowania, a pozytywnie, rozproszenie zależności (wielość podporządkowań) i podziały władzy [Bigo 1990: 10 i nast.]. W przypadku
podziału władzy mamy do czynienia nie z decentralizacją, lecz z dekoncentracją
na poziomie członu uzależniającego [Pszczołowski 1978: 45-46].
Ocena stanu wykorzystywania przez administrację rządową (praktycznie
przede wszystkim przez wojewodów) ich nadzorczych wobec samorządów
kompetencji wymagałaby stosownych badań empirycznych. Pewien elementarny
wgląd w istniejący stan dają informacje o skali przekroczeń przez jednostki
samorządów terytorialnych ich dopuszczalnych zadłużeń. W przypadku gmin –
identycznie rzecz się ma z powiatami i samorządowymi województwami –
nadzór w tym zakresie, na podstawie art. 86 ustawy o samorządzie gminny8
8

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, t.j. Dz.U. 2013, poz. 594 z późn. zm.
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sprawują Prezes Rady Ministrów, wojewodowie, a sprawach finansowych także
regionalne izby obrachunkowe. Jednostek samorządu terytorialnego jest około
2800, a zadłużonych ponad obowiązujące do końca roku 2013 dopuszczalne
60% rocznych dochodów tylko 107 [Swianiewicz, Łukomska 2014]. Z czego
można wnosić, że powodów do nadzorczej interwencji z przyczyn finansowych
było stosunkowo niewiele. Ale też chyba do takich nadzorczych interwencji
wojewodowie i regionalne izby obrachunkowe się nie palą, tolerując zadłużanie się niektórych gmin, np. Ostrowca w województwie zachodniopomorskim
w wysokości ponad trzykrotnie przekraczającej jego roczne dochody budżetowe
[Pożyczki na wodociągi… 2016]. Dług musiał rosnąć latami. Jak jego narastania
mogła nie zauważyć regionalna izba obrachunkowa? Jak informacja o nim została
wykorzystana przez wojewodę? Krótko mówiąc, gdzie był nadzór? W końcu dług
ujawnił się i po negatywnej ocenie przedłożonego wojewodzie planu naprawczego
rząd podjął decyzję o połączeniu „upadłej” gminy z sąsiadującą z nią gminą
Drawsko Pomorskie.
Rozwiązaniem podtrzymującym centralizację w relacjach administracji rządowej z samorządami terytorialnymi są zadania zlecane i powierzane do wykonania.
W przypadku powiatów nadto zespolenie administracji nie pod kierownictwem
kolegialnego zarządu powiatu, lecz organu jednoosobowego, jakim jest starosta
[Stahl 2009: 31]. Nawet gdyby zgodzić się z tymi, którzy sądzą, że ten „rządowy”
charakter zadań nie daje podstaw do wykraczania przy nadzorowaniu ich wykonania poza kryterium legalności, to i tak dla stanu centralizacji vs decentralizacji nie
jest bez znaczenia, że mnoży okazje do ingerencji zlecających w funkcjonowanie
samorządu [Stahl 2009: 24]. W powiatach zadań zleconych jest na tyle dużo – są
tacy, co ich udział w całości szacują na około 90% – że ze względu na spełniane
funkcje tracą swą ustrojowo samorządową naturę9. A to znaczy, że ze względu
pełnione funkcje (zadania i kompetencje) w tych 90% są jakby poza strukturą
samorządu terytorialnego. Są, to sformułowanie zapożyczam od Kotarbińskiego
[Kotarbiński 1969: 105], w zadaniach „samorządowo puste”. Są niewątpliwym
wtrętem administracji rządowej w strukturę samorządu terytorialnego.
Jednostki samorządu terytorialnego formalnie stanowią jeden szczebel w hierarchicznej strukturze państwowej administracji. Podział zadań i kompetencji między tworzącymi go jednostkami zarazem terytorialnego samorządu i jednostkami
terytorialnego podziału kraju to problem dekoncentracji. Między samorządowymi
województwami i w liczbie kilkunastu lub kilkudziesięciu wchodzącymi w ich
skład powiatami oraz kilkoma składającymi się na poszczególne powiaty gminami nie ma żadnych zależności o charakterze relacji władzy. Są to podmioty
Inna sprawa, że nie ma takich właściwości, które przesądzałyby o ich samorządowej lub
rządowej naturze. To zawsze kwestia wyboru ustawodawcy.
9
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formalnie sobie równorzędne. Jako uzasadnienie takiego ich niezależnego od
siebie usytuowania przywoływana jest możliwość zapewnienia ich autonomii
[Regulski 2005: 21]. Bodajże pierwszym z autorów podejmujących problematykę
samorządu terytorialnego i administracji państwowej, który rozwiązanie to opat
rzył komentarzem i nazwał „samotnością jednostek samorządu terytorialnego”
był, nawiązujący do wcześniejszych obserwacji Jana Jeżewskiego, Jan Boć [2002
45-46]. Samotnością oddzielającą i czyniącą wobec siebie formalnie autonomicznymi poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Takie prawne zatroszczenie się o ich autonomię, jeśli nawet zgodzić się z tym, że wzmacnia je w relacjach
w hierarchii przynależności, między samorządowymi województwami, powiatami
i gminami – jako gwarantujące im równoprawne pozycje zawsze mogą innym
podobnym sobie powiedzieć „nie” – osłabia samorząd jako całość.
Może to i dobrze. Ale jest to efekt oczywiście przeciwny – wzmacniający centralizację – w stosunku do oczekiwanego przez zdeklarowanych samorządowych
decentralistów, w typie Jerzego Regulskiego. I w odniesieniu do poszczególnych
indywidualnie rozpatrywanych terytorialnych samorządów jest to w zasadzie
argument przekonujący. Jednak zdecydowanie nie przekonuje w stosunku do
samorządu jako przynależnościowo podwójnie spiętrzonej: gmina – powiat i powiat – województwo, złożonej z trzech: gmina, powiat, województwo, szczebli
spiętrzenia instytucji. Habuda zwraca uwagę, że rozczłonkowanie i utrudnianie
możliwości zorganizowanego wspólnego występowania jednostek samorządu
terytorialnego pozycje samorządu w ogóle – dobrze znana zasada divide et
impera – osłabia [Habuda 2009]. I dzisiaj – po doświadczeniach z zabiegami
najbogatszych gminnych i wojewódzkich samorządów, zwłaszcza samorządu
województwa mazowieckiego o likwidację tzw. janosikowego – należy uznać za
rozwiązanie trafne, bo za sprawą braku oparcia w strukturze formalnej, pozwalające łatwiej przełamywać pojawiające się terytorialne partykularyzmy. Innym
instrumentem uzależniania samorządów od centralnej administracji rządowej jest
podział między województwami (regionami) unijnych środków finansowych.
Między regionami są one dzielone centralnie w zasadzie według wystandaryzowanych algorytmów. Które oczywiście samodzielność zobowiązanych do ich
przestrzegania ograniczają. Zwłaszcza pieniądze w ramach Funduszu Spójności
powinny być rozdzielane tak, aby służyły wyrównywaniu istniejących regionalnych nierówności. Wszakże algorytmy i nierówności sobie, a obok nich toczące
się negocjacje między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i samorządami
województw sobie. Na rok 2013 kwota unijnych środków dla województwa
dolnośląskiego w następstwie takich negocjacji zwiększona została z 1,599 mld zł
do 2,006 mld zł.
Wpływające do samorządu terytorialnego fundusze unijne to duże dodatkowe
pieniądze – w latach 2007-2013 łącznie około 280 mld zł – o które jedni się

190

Ludwik Habuda

ubiegają, inni zaś o ich podziale decydują. Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju10 w strukturze państwowej
administracji ci mający łatwiejszy lub trudniejszy do zidentyfikowania wpływ na
to, do kogo one dotrą, to: Rada Ministrów, poszczególni ministrowie, a wśród
nich przede wszystkim minister właściwy ds. rozwoju regionalnego oraz zarządy
województw. Z kolei w tej samej administracyjnej strukturze beneficjenci to samorządy powiatowe i gminne. Dającymi władzę pierwszym nad drugimi mogą być:
długo-, średniookresowe i inne (krajowe, rozwoju regionalnego, ponadregionalne)
strategie rozwoju (Rada Ministrów i minister ds. rozwoju regionalnego), strategie
rozwoju województw (samorządy województw), krajowy program operacyjny
(przygotowywany przez ministra ds. rozwoju regionalnego, przyjmowany przez
Radę Ministrów i przedstawiany Komisji Europejskiej), programy rozwoju (właściwi ministrowie, minister rozwoju regionalnego, zarządy województw), regionalne programy operacyjne (zarządy województw), kontrakty wojewódzkie
(zawierane przez ministra ds. rozwoju regionalnego z zarządami województw),
spełnienie wymogów konkursu warunkujących wybór przez instytucje zarządzające (ministrów lub zarządy województw) projektu i zakwalifikowanie go do
wdrażania z dofinansowaniem w ramach programu i odpowiedniej wysokości
dofinansowania, nadzór ministra ds. rozwoju regionalnego nad wdrażaniem
projektów, monitoring i audyt realizacji projektów. Najbardziej hierarchicznie
uzależniającymi są procedury podejmowania przez zarządy województw decyzji
o wyborze projektów w zakresie realizacji regionalnych programów operacyjnych.
Przy czym jest to uzależnienie i od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jako
twórcy regulujących wybór wytycznych, i uzależnienie od nadzorujących wybór
projektów wojewodów, i od – i chyba w największym stopniu – podejmujących
decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu projektu zarządów województw [Banda
rzewski 2009: 729-743].
Na każdym z tych etapów postępowania ubiegający się o dofinansowanie
mogą zostać z niego wykluczeni, a otrzymanie dotacji zapewnia dopiero udane
przejście przez wszystkie bez wyjątku jego etapy. Większość z tych cząstkowych
decyzji o tyle spełnia funkcję czynników strategicznych, których kontrolowanie
jest źródłem władzy nad potencjalnymi beneficjentami, o ile pozwalają na włączenie lub wyłączenie z grona potencjalnych beneficjentów, narzucenie ograniczeń
proceduralnych w toku ubiegania się o dofinansowanie, a po dofinansowania
uzyskaniu wymuszają poddanie się audytowi i monitoringowi stosownych instytucji zarządzających. Korzystanie z wszystkich tych możliwości nie jest dowolne,
ale nie na tyle sprecyzowane przez prawo, aby zupełnie wykluczało jakiś zakres
swobodnego uznania [Habuda 2004].
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, t.j. Dz.U. 2009,
nr 94, poz. 712.
10
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André Maurois w szkicu, w którym po własnej śmierci wędruje po niebiańskich archiwach, napotyka na oddział z napisem: Archiwa Możliwości Nieurzeczywistnionych. Na pytanie, co to takiego, od archanioła pełniącego rolę ich
kustosza dowiaduje się, że: „Nie ma jednej uprzywilejowanej przeszłości […]
Istnieje nieskończoność przeszłości, z których wszystkie mają równą wartość.
W każdym momencie czasu linia zdarzeń rozszczepia się jak pień, z którego
wybiegają bliźniacze gałęzie […] Jedna z tych gałęzi przedstawia bieg wypadków takim, jakim go ludzie poznali; inna, to czym byłaby się stała historia,
gdyby jeden jedyny czyn był inny […] Te nieskończone odgałęzienia stanowią Możliwości Nieurzeczywistnione, których kustoszem jestem tutaj” [Wyka
2010: 211].
Problemem jest jednoznaczne przypisanie autorstwa takich nieurzeczywistnionych możliwości. Można bardziej domyślać się, niż stwierdzić z całą
pewnością, że na poziomie administracji centralnej szczególnie wiele ma w tej
mierze do powiedzenia, więcej niż inne centralne instytucje ma w tej mierze
władzy, ministerstwo rozwoju regionalnego. Jerzy Hausner, niegdyś sam minister
i wicepremier w kontrolowanych przez SLD rządach Leszka Millera i Marka
Belki widzi w nim nie ministerstwo regionalnego rozwoju, lecz ministerstwo
unijnych pieniędzy [Szybkie szachy… 2011]. Jeśli chodzi o formalne możliwości przejęcia władztwa nad dysponowaniem unijnymi pieniędzmi podobnie
strategiczną pozycję w skali województw zajmują samorządy wojewódzkie. To
one są tymi, które – oczywiście ograniczone narzuconymi z zewnątrz procedurami – ostatecznie rozstrzygają, kto, na co i jakie pieniądze dostanie. I o tyle, o ile
beneficjentami uzyskującymi te pieniądze są i mogą być samorządy powiatowe
i gminne rozdzielające je zarządy województw uzyskują nieprzewidziany w strukturze samorządu terytorialnego instrument władzy. Jest to obszar jak dotychczas
zupełnie niezbadany i nawet niebadany.
Koncepcję braku hierarchicznych zależności w strukturze jednostek samorządu
terytorialnego nieformalnie modyfikuje możliwość wykorzystywania przepływów informacyjnych dla uzależniania od siebie. Samorządy województw dla
uzależniania od siebie samorządów powiatowych mogą wykorzystywać przepisy
materialnego prawa administracyjnego, choćby art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
1991 r. o inspekcji ochrony środowiska11 przewidujący uwzględnianie przez
radę powiatu przy opracowywaniu danych o stanie środowiska informacji zawartych w opracowywanym przez wojewódzkiego inspektora środowiska raporcie omawiającym stan ochrony środowiska na terenie województwa. To tylko
przykład.
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o inspekcji ochrony środowiska, t.j. Dz.U. 2007, nr 88,
poz. 587 z późn. zm.
11
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Traktujący prawnicze hierarchiczne podporządkowanie jako jedyny konstytutywny element centralizacji administracji, a jego brak jako podobnie jedyny
konstytutywny element administracji decentralizacji zdają się najpierw problem
uwarunkowań samodzielności w hierarchicznych strukturach nazbyt upraszczać,
a w już uproszczonym wielce nie doceniać innych możliwych instrumentów
umożliwiających władzy sprawowanie. Mówiąc o upraszczaniu, należy myśleć
o sprowadzaniu władzy do pozycji, zwłaszcza uprawnień, władzę dzierżących,
tymczasem władza to relacja, w której mają swoje znaczące role do spełnienia
nie tylko władzę dzierżący, ale także poddający się władzy. W świetle tego, co
wiadomo o kierowaniu (zarządzaniu i rządzeniu), bez trudu przychodzi skonstatować, że wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prawniczym hierarchicznym
podporządkowaniem, mamy do czynienia z kierowaniem bezpośrednim i dyrektywnym. Ale to nie znaczy, że tam, gdzie nie ma kierowania bezpośredniego
i dyrektywnego – już tylko przez to, że go nie ma – jest ono zdecentralizowane.
Wśród prawników – w tym przypadku niewątpliwie na tle swego środowiska
wyróżniających się sięganiem do literatury z zakresu organizacji i zarządzania – takiemu stanowisku dają wyraz Wacław Dawidowicz [1976: 104], Janusz
Łętowski [1975: passim] i Ernest Knosala [2005: passim].
Jakie są konkluzje dotychczasowych wywodów?
Po pierwsze, przedmiotem, tym co jest centralizowane lub decentralizowane,
są zadania (funkcje) zewnętrzne wobec administracji, adresowane do otoczenia
organów i aparatu administracji państwowej, do społeczeństwa i organizacji,
a ściślej się wyrażając, lokalizacja realizowanych przez administrację zadań
w jej spiętrzonej strukturze, w strukturze podstawowego podziału terytorialnego
kraju ich przypisanie: gminom, powiatom, województwom, centrum. Wyższa
w hierarchii lokalizacja – więcej centralizacji, lokalizacja niższa w hierarchii –
więcej decentralizacji.
Po drugie, zadania i kompetencje są lokalizowane na różnych poziomach
organizacyjnego spiętrzenia. W przypadku tego parametru pomiaru centralizacji
vs decentralizacji centralizacja zmienia się wraz z przesunięciami w lokalizacji
w układzie: gminy, powiaty, województwa, centrum.
Po trzecie, dla oceny centralizacji vs decentralizacji istotny jest charakter
relacji łączących poszczególne poziomy struktury organizacyjnej, którym zadania
i kompetencje zostały przypisane. Najmniej samodzielności poszczególnym poziomom (szczeblom) w strukturze pozostawia tzw. hierarchiczne podporządkowanie,
więcej – nadzór według kryterium legalności.
Po czwarte, istniejące bądź nieistniejące zależności hierarchiczne w praktyce
są korygowane nieformalnie lub quasi-formalnie.
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Samodzielność jest zawsze względna. W strukturze organów i aparatu pań
stwowej władzy najbardziej pryncypialnie ogranicza ją art. 3 Konstytucji RP12
jednoznacznie stanowiący, że Rzeczpospolita Polska jest państwem unitarnym.
Co oczywiście w niczym nie zmienia prawomocności odwoływania się do
swoistości – historycznego, gospodarczego i kulturowego – dziedzictwa posz
czególnych terytorialnie wyodrębnianych części. Argumentacja taka może mieć
całkiem solidne oparcie w faktach, zwłaszcza w przypadku regionów [Jałowiecki,
Szczepański 2007]. Ale można jej przeciwstawić argumentację przeciwną, odwołującą się do narosłych zaszłości zacierania. Do koncesji zapewniającej niektórym
z regionów swoistości ich ustrojowego statusu podchodzilibyśmy tym bardziej
ostrożnie, im bardziej zabiegającymi o nią są ludzie pokroju Jerzego Gorzelika,
szefa Ruchu Autonomii Śląska, wszem wobec ogłaszającego: „Moją ojczyzną
nie jest Polska tylko Górny Śląsk” i że bliższa mu jest kultura niemiecka niż
polska. To wybór oczywiście polityczny i narodowy. Liczenie się z zastanymi
uwarunkowaniami nie jest tym samym co bezwolne poddawanie się im.
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Centralization vs. Decentralization
in the Multi-level Hierarchical Structure
of Public Administration
Summary. The paper is built around two central problems, viz. the terminology Tower of Babel
that has arisen around the terms of centralization and decentralization, most notable in how they
are applied to public administration; the author’s proposed conceptualization of these notions. The
conclusions are based on a prior critical review of the state of the art in literature.
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Instytucja absolutorium
w polskim samorządzie terytorialnym.
Regulacje prawne a praktyka
Streszczenie. W państwach demokratycznych samorządy terytorialne realizują wiele zadań
publicznych. Powoduje to konieczność oceny ich funkcjonowania oraz weryfikacji osiąganych
efektów. Istnieją różne systemy i sposoby kontroli podmiotów publicznych. W Polsce jedną ze
zinstytucjonalizowanych form w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego jest absolutorium udzielane organowi wykonawczemu w związku z realizacją budżetu. Na potrzeby artykułu,
wykorzystując metodę desk research oraz analizę instytucjonalno-prawną, dokonano analizy
uwarunkowań wpływających na przebieg procedury absolutoryjnej. Pozytywnie zweryfikowano
tezę: w obecnym kształcie absolutorium nie wypełnia w należyty sposób funkcji przypisanych
kontroli i nie niesie ze sobą rzeczywistej oceny działalności (nawet tylko w zakresie wykonania
budżetu) organów wykonawczych.
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, budżet, absolutorium, kontrola

1. Wstęp
Szeroki i ciągle powiększający się zakres zadań, które spoczywają na współczes
nych państwach, powoduje, że należyte ich wykonywanie wymaga przekazania
części z nich na niższe poziomy. W demokratycznych państwach dąży się do
decentralizacji, której podstawę stanowi zasada subsydiarności. Decentralizacja
państwa swój najgłębszy wyraz ma w przekazywaniu kompetencji samorządom
terytorialnym. O prawie społeczności lokalnych do samodzielnego kierowania
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i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych mówi zarówno Europejska
Karta Samorządu Lokalnego, jak i polska Konstytucja1.
Działalność jednostek samorządu terytorialnego (JST), tak jak każda działalność człowieka, podejmowana indywidualnie czy też grupowo, w sposób
naturalny podlega kontroli. W życiu publicznym kontrola nabiera szczególnego
znaczenia, zwłaszcza w obszarach związanych z wykonywaniem władzy. Jest
niezbędna, by system społeczny i związane z nim instytucje funkcjonowały należycie, to znaczy zgodnie z przyjętymi przez ogół członków normami, zarówno
prawnymi, moralnymi, jak i zwyczajowymi. Nie mniej istotna jest kontrola wszelkich działań pod kątem realizacji założonych celów. Odbywa się ona w różny
sposób, często dokonywana jest niejako automatycznie, bez uświadomienia sobie
do końca tego faktu (zwłaszcza w przypadku kontroli wewnętrznej, tzn. takiej,
w której sami poddajemy weryfikacji swoje poczynania).
Jedną z form kontroli publicznej obowiązującej na wszystkich poziomach
samorządu terytorialnego, zinstytucjonalizowaną w sensie formalnoprawnym,
jest absolutorium. „Akt absolutoryjny jest narzędziem kontroli przez organ
stanowiący wykonania budżetu, odzwierciedlonego w sprawozdaniu rzetelnym
i sporządzonym prawidłowo pod względem formalnym, jest wyrazem końcowej
oceny działalności zarządu [również wójta, burmistrza, prezydenta miasta jako
jednoosobowych organów wykonawczych – B.K.] w tym względzie” [Sawicka
1999: 8-9]. Czy jednak tak jest w codziennej praktyce?
Na potrzeby artykułu, na tle obowiązujących regulacji prawnych, dokonano
analizy uwarunkowań, które znacząco wpływają na efekty procedur absolutoryjnych w jednostkach samorządu terytorialnego2. Przyjęto tezę: w obecnym kształcie absolutorium nie wypełnia w należyty sposób funkcji przypisanych kontroli
i nie niesie ze sobą rzeczywistej oceny działalności (nawet tylko w zakresie
wykonania budżetu) organów wykonawczych. W badaniu zastosowano głównie
metodę desk research oraz analizę instytucjonalno-prawną. Wykorzystano obowiązujące akty prawne, rozstrzygnięcia sądów administracyjnych, dokumenty
urzędowe, jak również literaturę przedmiotu.

2. Kontrola w sferze publicznej
W sferze publicznej najważniejszą rolę odgrywa państwo, ze swoimi instytucjami
i organami, których zadaniem jest zapewnienie społeczeństwu bezpieczeństwa
Art. 3 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz.U. 1999, nr 124, poz. 607; art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
2
W tekście nie odwoływano się wprost do absolutoriów udzielanych zarządom związków
komunalnych, gdyż w swej istocie nie różnią się od procedur dotyczących JST.
1
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oraz warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego, co jednocześnie powinno
sprzyjać zaspokajaniu aspiracji indywidualnych. Wielowymiarowość podejmowanych przez różne podmioty działań powoduje, że konieczna ocena ich
funkcjonowania oraz weryfikacja osiąganych efektów wymaga przyjęcia odpowiednich rozwiązań o charakterze instytucjonalnym. „Całość organów kontroli
funkcjonujących w każdym państwie składa się na pojęcie systemu organów
kontroli publicznej działających w celu urzeczywistnienia podstawowego zadania,
jakim jest dokonanie ustaleń i ocen w zakresie realizacji zadań w konkretnych
dziedzinach” [Sylwestrzak 2006: 7].
Kontrola jest w różny sposób definiowana [zob. Jagielski 2007: 11-18], jednak
w każdym ujęciu znajdujemy jej podstawowe elementy: „(1) badanie zgodności
stanu istniejącego ze stanem postulowanym, (2) ustalenie przyczyn i zasięgu
rozbieżności, (3) przekazanie wyników tego ustalenia, a czasem wynikających
stąd dyspozycji zarówno podmiotowi kontrolowanemu, jak i podmiotowi organizacyjnie zwierzchniemu” [Boć 2007: 376]. Realizacja kontroli jest więc
procesem, a nie krótkotrwałym, jednowymiarowym zdarzeniem. Odbywa się na
podstawie określonych kryteriów (mierników), wśród których za najważniejsze
można uznać legalność, celowość, rzetelność oraz gospodarność.
Na podstawie kryterium legalności dokonywana jest ocena zgodności działań
z obowiązującymi przepisami prawa. Wydawać by się mogło, że jest to kryterium
obiektywne i jego stosowanie nie powinno nastręczać trudności. Jednak przeczy
temu praktyka, w której często pojawiają się różnice w sposobie interpretacji
przepisów, powodujące trudności w jednoznacznej i nie budzącej kontrowersji
ocenie aktywności kontrolowanego podmiotu. Niejednokrotnie różnice rozstrzygane są dopiero na drodze postępowania sądowego. Jeszcze trudniejsze jest
posługiwanie się pozostałymi kryteriami, ponieważ ocena, czy podjęte działania
były celowe oraz rzetelnie i efektywnie zrealizowane, jest zawsze obarczona
subiektywizmem kontrolującego.
Istnieje wiele typologii kontroli, które ułatwiają ich analizę. Ze względu na
podmiot, który dokonuje czynności kontrolnych, wyróżniamy kontrolę publiczną,
sprawowaną przez instytucje i organy państwowe bądź organy samorządowe oraz
kontrolę społeczną, wykonywaną przez obywateli i niepaństwowe organizacje
(związki zawodowe, partie polityczne, organizacje pozarządowe) [Sylwestrzak
2006: 8-9]. Kontrola może być wykonywana samodzielnie przez podmiot prowadzący określoną działalność w toku bieżącej działalności, wówczas określamy
ją mianem kontroli funkcjonalnej, lub też przez specjalnie do tego powołaną
instytucję/organ, wówczas mamy do czynienia z kontrolą instytucjonalną. Odbywa
się ona według określonego prawnie trybu.
Jeżeli organ kontrolny jest elementem struktury organizacyjnej podmiotu kontrolowanego, wówczas jego działania sprawdzające stanowią kontrolę
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 ewnętrzną. W przypadku gdy nie jest powiązany organizacyjnie z podmiotem
w
kontrolowanym, wówczas mówimy o kontroli zewnętrznej. Najbardziej znaną
instytucją dokonującą kontroli zewnętrznych jest Najwyższa Izba Kontroli.
Stosując kryterium czasu, w którym kontrola jest przeprowadzana, można
wyróżnić kontrolę uprzednią (wstępną, wyprzedzającą, ex ante), kontrolę bieżącą (faktyczną) oraz następczą (ex post). Kontrola uprzednia podejmowana jest
jeszcze przed rozpoczęciem faktycznych działań wykonawczych i ma na celu
sprawdzenie, czy zostały one należycie przygotowane i uprawdopodabniają
osiągnięcie zamierzonych celów. Kontrola bieżąca podejmowana jest w trakcie
wykonywania określonych zadań, w pewnym sensie ma permanentny charakter
i wiąże się przede wszystkim z kontrolą wewnętrzną. Jeżeli kontrola przeprowadzana jest po wykonaniu jakiegoś przedsięwzięcia, zrealizowaniu określonej
całości, wówczas jest kontrolą następczą.
Kontrole mogą mieć różny zakres, stąd stosując to kryterium, można wyróżnić kontrolę całościową (kompleksową, generalną), obejmującą całokształt
działalności kontrolowanego podmiotu, oraz kontrolę wycinkową (problemową,
fragmentaryczną), koncentrującą się na wybranych elementach aktywności
kontrolowanego.
Z punktu widzenia analizy terminu „kontrola” istotne znaczenie mają różnice
pomiędzy kontrolą a nadzorem. Kontrola jest pojęciem szerszym – nadzór stanowi
jej formę, której charakterystyczną cechą jest „przewidziana prawem możność
podejmowania w ramach określonego układu organizacyjnego przez dany podmiot
(nadzorujący) nie tylko sprawdzania i oceniania innego podmiotu (nadzorowanego), ale także prawo stosowania wiążącej ingerencji w jego działalność (stan)
w celu skorygowania jej w pożądanym kierunku, zgodnym z przyjętymi punktami
odniesienia” [Jagielski 2007: 7; por. Wytrążek 2006: 40-43].
Kontrola powinna pełnić określone funkcje. Andrzej Sylwestrzak [2007: 17]
uważa, że są to: funkcja informacji, korekta podejmowanych decyzji, utrwalanie
wzorców właściwego postępowania, pogłębianie gwarancji praworządności oraz
ogólne podnoszenie kultury pracy. Wydaje się, że najistotniejsze znaczenie mają
działania korygujące oraz informacyjne. Pierwsze umożliwiają naprawienie
błędów już popełnionych oraz uniknięcie ich w przyszłości, drugie – dzięki
zbieraniu, agregowaniu i upowszechnianiu wyników kontroli – pełnią rolę
edukacyjno-prewencyjną dla podobnych podmiotów, które – choć nie poddane
bezpośredniej kontroli – z racji wykonywania podobnych zadań mogą czerpać
właściwe wzorce postępowania. Ponadto kontrole dostarczają informacji przydatnych w procesie doskonalenia prawa, uwidaczniają problemy pojawiające się
w praktyce, dają również ogólny obraz jakości funkcjonowania administracji
publicznej.
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3. Absolutorium – narzędzie niedoskonałe
Przepisy regulujące absolutorium znajdują się w ustrojowych ustawach samorządowych3, w ustawie o finansach publicznych4 oraz w ustawie o regionalnych
izbach obrachunkowych (RIO)5. Zgodnie z przepisami ustrojowymi do wyłącznej
właściwości organów stanowiących jednostek samorządów terytorialnych należy
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium
z wykonania budżetu, odpowiednio wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta),
zarządowi powiatu oraz zarządowi województwa. Takie regulacje pozwalają
uznać absolutorium za rodzaj kontroli wewnętrznej6.
Procedura absolutoryjna jest sformalizowana. Rozpoczyna ją przedstawienie przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego organowi
stanowiącemu sprawozdań rocznych: 1) z wykonania budżetu, 2) z wykonania
planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych
na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (z wyłączeniem spółek prawa handlowego), 3) finansowego, oraz informacji o stanie
mienia komunalnego (wymóg ten wprowadziła dopiero ustawa o finansach pub
licznych z 2009 r., wcześniej informacja taka była załączana do projektu budżetu
jednostki samorządu terytorialnego) [Budner-Iwanicka 2011: 54-55]. Kolejnymi
etapami są ocena sprawozdań, sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium
i zaopiniowanie go przez regionalną izbę obrachunkową oraz podjęcie uchwały
przez organ stanowiący w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
organowi wykonawczemu. W przypadku nieudzielenia absolutorium podejmowane są czynności związane z ewentualnym odwołaniem organu wykonawczego.
Sprawozdania poddawane są analizie przez komisję rewizyjną, która w procesie absolutoryjnym odgrywa szczególną rolę, gdyż opiniuje wykonanie budżetu
i tylko ona jest władna sformułować wniosek do organu stanowiącego w sprawie
3
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. 2016, poz. 446; ustawa
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz.U. 2016, poz. 814; ustawa z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. 2016, poz. 486.
4
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. 2013, poz. 885
z późn. zm.
5
Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, t.j. Dz.U.
2016, poz. 561.
6
Wprawdzie w procedurze absolutoryjnej uczestniczą obligatoryjnie również regionalne izby
obrachunkowe, jednak (pomijając kwestię nadzoru nad zgodnością z prawem uchwały absolutoryjnej) wydają one tylko opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz o wniosku komisji
rewizyjnej w sprawie absolutorium. Chociaż dostarczają one pewnej wiedzy na temat przedłożonych
sprawozdań i wniosków i powinny być brane pod uwagę, to jednak nie mają charakteru wiążącego
[por. Sawicka 1999: 6].
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udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu7. Pewną
zaletą przeprowadzania badania sprawozdań przez komisję rewizyjną jest jej
skład. Zgodnie z przepisami ustaw ustrojowych każdy klub radnych musi mieć
w niej swojego przedstawiciela, co umożliwia wszystkim siłom politycznym
wgląd w działania samorządu. Tym samym zmniejszają się możliwości pomijania w toku jej prac badania działań, które mogą wywrzeć negatywny wpływ
na ocenę organu wykonawczego. Pojawia się jednak wątpliwość, na ile komisja
rewizyjna, nawet odzwierciedlająca układ sił politycznych w radzie, jest w stanie
poddać wykonanie budżetu rzeczywistej kontroli.
Na pierwszy plan wysuwa się problem kompetencji członków komisji. Reprezentują oni tzw. czynnik społeczny i niekoniecznie muszą wykazywać szczegółową wiedzę na temat finansów publicznych, zasad budżetowych, rachunkowości
itd.8 Poza tym ocenie poddawane są sprawozdania sporządzone przez organy
wykonawcze, a ich weryfikacja pod względem zgodności z innymi dokumentami
księgowymi, nawet w jakiejś części, jest praktycznie niemożliwa. Oczywiście
błędna byłaby teza, że organy wykonawcze powszechnie przedkładają do oceny
nierzetelne sprawozdania, jednak sytuacji takich nie można wykluczyć. Również
regionalne izby obrachunkowe w toku procedury absolutoryjnej nie są w stanie
dokonać takiej weryfikacji i czasami wydają pozytywne opinie o sprawozdaniu
w sytuacji, gdy później, np. w toku kompleksowej kontroli jednostki samorządu
terytorialnego, stwierdzają nieprawidłowości [Talik (oprac.) 2000: 33].
Wydaje się, że w takiej sytuacji kontrola wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przedłożonego przez organ wykonawczy
sprawozdania powinna sprowadzać się do kwestii, w których członkowie komisji
będą w stanie dokonać rzeczywistej oceny; na przykład wybranych obszarów
działalności samorządu, takich jak polityka inwestycyjna czy zaspokajanie
Wynika to wprost z ustaw ustrojowych; art. 18a ustawy o samorządzie gminnym, art. 16
ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 30 ustawy o samorządzie województwa, jak również
z orzecznictwa sądów administracyjnych, np.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu z dnia 17 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/PO 921/10, LEX nr 842917; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 2008 r., sygn. akt II GSK 225/08, LEX
nr 490091. Przy czym warto zaznaczyć, że w orzecznictwie sądów administracyjnych (również tu
przywołanym) znajdujemy pogląd, że treść wniosku komisji rewizyjnej nie ma charakteru wiążącego i organ stanowiący może podjąć uchwałę zawierającą inne rozstrzygnięcie niż proponowane
we wniosku komisji. Odmienne zdanie wyraził Mirosław Paczocha [2004: 12], którego zdaniem
„głosowaniu w sprawie absolutorium podlega wniosek o udzielenie lub wniosek o nieudzielenie
absolutorium, sformułowany przez komisję rewizyjną rady gminy”.
8
Kwestię niefachowości komisji rewizyjnych podniósł również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 25 października 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 782/10, LEX
nr 748060, stwierdzając: „organy niefachowe, takie jak rada miejska czy jej organ wewnętrzny −
komisja rewizyjna, powinny brać pod uwagę opinię składu orzekającego RIO w kwestii wykonania
budżetu”.
7
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najistotniejszych potrzeb społeczności lokalnej. Jednak spotykamy się tu z co
najmniej dwiema istotnymi przeszkodami. Po pierwsze, opinia komisji rewizyjnej
musi dotyczyć całościowego wykonania budżetu, a nie poszczególnych pozycji.
I chociaż praktycznie i tak opinia sformułowana jest na podstawie cząstkowych
przesłanek, to mimo wszystko musi posiadać, przynajmniej formalnie, walor
ogólności, a skoncentrowanie się na wybranych problemach skutkuje negatywnym zaopiniowaniem przez RIO wniosku komisji rewizyjnej o nieudzielenie
lub udzielenie absolutorium organowi wykonawczemu [Budner-Iwanicka 2011].
Po drugie, dokonanie całościowej oceny wymagałoby dużo więcej czasu, niż
jedno, a nawet kilka (zwykle jedno-dwugodzinnych) posiedzeń9. Sprawozdanie
z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego to obszerny dokument,
liczący od kilkudziesięciu stron w małych gminach do kilkuset w dużych. Trudno
wyobrazić sobie, że w takiej sytuacji możliwa jest jego solidna analiza przez kilka
osób bez profesjonalnego przygotowania. Konieczność spełnienia przywołanych
wymogów stawia w pewien sposób w uprzywilejowanej sytuacji organy wykonawcze, dysponujące i profesjonalną kadrą, i najszerszą wiedzą na temat budżetu
i jego realizacji. Co więcej, jako podmioty przygotowujące sprawozdania mogą
w ich opisowej części, najbardziej zrozumiałej dla nieprofesjonalistów, uwypuklać
pozytywy, natomiast pomijać lub pomniejszać wagę negatywów.
Kolejnym mankamentem etapu oceny sprawozdań z wykonania budżetu jest,
utrwalone w doktrynie i orzecznictwie sądów administracyjnych, stanowisko, że
powinna się ona koncentrować na weryfikacji kwotowego wykonania dochodów
i wydatków budżetu. „Jeśli organ, do którego kompetencji należy udzielenie bądź
nieudzielanie absolutorium zarządowi, nie wykaże i nie uzasadni, iż – w związku
z niewykonaniem zadań istotnych dla społeczności gminy nakreślonych w uchwale budżetowej − doszło do kwotowego naruszenia granic wydatków, i to z winy
organu wykonawczego, nie może podjąć działań skutkujących nieudzieleniem
absolutorium”10. Wprawdzie nie wyklucza to dokonania oceny działalności organu
wykonawczego według innych kryteriów – celowości, rzetelności, gospodarności,
jednak zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą negatywna ocena wykonania budżetu
9
Analiza protokołów posiedzeń komisji rewizyjnych dwóch największych pod względem
liczby mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego – Warszawy i Krakowa – ujawniła, że
sprawozdania z wykonania budżetu były oceniane/analizowane odpowiednio podczas sześciu
(w 2013 r.) i czterech (w 2012 r.) posiedzeń (niepoświęconych wyłącznie temu tematowi). Biuletyn
Informacji Publicznej m.st. Warszawy, Posiedzenia Komisji Rewizyjnej, http://bip.warszawa.pl/
Menu_podmiotowe/Rada_Warszawy_2010_2014/Komisje/Posiedzenia_komisji/Komisja_Rewizyjna/
default.htm [dostęp: 8.07.2013]; Biuletyn Informacji Publicznej m. Krakowa, Protokoły posiedzeń
komisji Rady Miasta Krakowa, www.bip.krakow.pl/?dok_id=29973&sub=komisja_posiedzenia&query=id%3D1103 [dostęp: 8.07.2013].
10
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2006 r.,
sygn. akt III SA/Wa 2504/06, LEX nr 276789.
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tylko ze względu na wymienione kryteria w samej procedurze opiniowania
wykonania budżetu i wnioskowania w sprawie absolutorium nie ma decydującego
znaczenia.
Można przypuszczać, że takie stanowisko podyktowane jest dążeniem do
odpolitycznienia procedury absolutoryjnej. Podejście to narodziło się w okresie,
kiedy w Polsce funkcjonował jeden poziom samorządu terytorialnego – gminy,
a ich organy wykonawcze (zarządy) powoływane były przez rady gmin, co poz
walało również w stosunkowo łatwy sposób je odwołać. Dążenie do powiązania
absolutorium z oceną wykonania budżetu ujętą przede wszystkim kwotowo,
sprzyjało stabilności władzy wykonawczej. Jednak wprowadzenie bezpośrednich
wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w 2002 r.11 spowodowało, że
odwołanie organu wykonawczego w wyniku nieudzielenia mu absolutorium nie
jest już takie łatwe12 i ta swoista ochrona straciła rację bytu. Zmiana okoliczności
prawnych i faktycznych nie wpłynęła jednak na zmianę linii orzeczniczej.
Wobec takiej wagi kwotowego wykonania budżetu w procedurze absolutoryjnej pojawia się pytanie, na ile kryterium to odzwierciedla prawidłowość
prowadzenia gospodarki finansowej i stanowi właściwą ocenę działalności
organu wykonawczego. Generalnie skwantyfikowane wskaźniki uznawane są za
obiektywne i odzwierciedlające w precyzyjny sposób określoną rzeczywistość.
W przypadku oceny wykonania budżetu nie jest to takie oczywiste. Wątpliwości
budzą co najmniej dwie okoliczności. Wykonanie poszczególnych części budżetu
oraz jednostkowych zadań w ujęciu kwotowym (i wynikającym z niego procentowym), prowadzące w konsekwencji do oceny całego budżetu, tak naprawdę
jest powierzchownym obrazem. Bez dogłębnej analizy towarzyszących temu
innych okoliczności może sugerować wyciągnięcie błędnych wniosków. Na
przykład możliwe jest zrealizowanie inwestycji za cenę niższą (czasami nawet
o kilkadziesiąt procent) od zaplanowanej w budżecie, w wyniku korzystnego
postępowania przetargowego. Co w takim razie odzwierciedla wydatkowana
kwota i niższy procentowy wskaźnik wykonania? Trzeba wziąć pod uwagę, że
w niektórych gminach, zwłaszcza mniejszych, których budżet oscyluje wokół kilkunastu milionów złotych, jedno duże zadanie inwestycyjne może stanowić kilka,
a nawet kilkanaście procent wydatków ogółem i istotnie wpływać na końcowy
wynik realizacji budżetu.
Podobna sytuacja może zajść i w innych przypadkach. Do niższego kwotowego wykonania niektórych wydatków budżetowych może przyczynić się
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta, Dz.U. nr 113, poz. 984.
12
W kadencji 2002-2006 odbyło się łącznie (nie tylko z powodu nieudzielenia absolutorium)
71 referendów w sprawie odwołania organu wykonawczego, a ich skuteczność wyniosła tylko
13% [Piasecki 2009: 355-356].
11
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oszczędne gospodarowanie środkami, nieponiesienie zaplanowanych, a ostatecznie niekoniecznych wydatków czy też korzystna sytuacja rynkowa i niższe ceny
kupowanych towarów i usług. W takim przypadku niższe kwotowo wykonanie
budżetu nie odzwierciedla błędów organu wykonawczego, wręcz przeciwnie,
może być świadectwem jego prawidłowych, korzystnych dla jednostki samorządu
terytorialnego działań (w sytuacji, gdy oszczędności nie wynikają z przyczyn
obiektywnych).
Kolejną kwestią budzącą wątpliwości jest trudność określenia, jaką rozbieżność pomiędzy kwotami planowanymi a wykonanymi należy uznać za istotną
dla oceny wykonania budżetu. Żaden akt prawny tego nie reguluje, więc należy
przyjąć, że ustawodawca pozostawił tę kwestię uznaniowości organów stanowiących oraz regionalnych izb obrachunkowych. Z takimi podejściem należy
się zgodzić, bo ustanowienie sztywnych progów byłoby z jednej strony chyba
daleko idącą ingerencją państwa w kwestie oceny władz samorządowych, która
powinna przynależeć głównie społeczności lokalnej, z drugiej, wobec złożoności
gospodarki finansowej samorządów oraz różnego rodzaju uwarunkowań, w tym
lokalnych, przyjęcie takiego uniwersalnego progu jest niewskazane, a wręcz
niemożliwe. Nie zmienia to jednak faktu, że tak naprawdę usilne dążenie do
odpolitycznienia procedury i tak nie pozbawiło jej politycznego wymiaru.
Niezależnie od wskazanych mankamentów wynikających ze zbytniego, zdaniem autora, przywiązywania wagi do kwotowego (procentowego) wykonania
budżetu należy mieć na uwadze, że organy wykonawcze mogą raczej w łatwy
sposób doprowadzić do uzyskania „korzystnych” dla siebie wskaźników. Następuje to poprzez odpowiednie zmiany w budżecie jednostki samorządu terytorialnego podejmowane w trakcie roku budżetowego. W odróżnieniu od budżetu
państwa, który jest nowelizowany raczej w nadzwyczajnych okolicznościach,
budżety lokalne poddawane są zmianom praktycznie podczas każdej sesji organu
stanowiącego13. Dynamika ta wynika z dużej szczegółowości budżetów samorzą
dowych oraz zachodzenia różnych okoliczności w trakcie ich realizacji, jak
np. pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu państwa lub Unii Europejskiej,
pojawianie się nowych zadań, możliwości wykorzystania oszczędności w innych
obszarach itp. Te obiektywnie wymuszane zmiany mogą stanowić okazję do
włączenia w nie również innych, proponowanych przez organ wykonawczy,
których celem jest w istocie korekta planów i poprawa wskaźników wykonania.
Większość takich zmian musi zaakceptować organ stanowiący, jednak włączenie
Potwierdza to analiza sprawozdań z wykonania budżetów gmin. Na przykład w gminie
Hyżne (woj. podkarpackie) w 2011 r. uchwałę budżetową zmieniono dziewięcioma uchwałami
rady gminy oraz ośmioma zarządzeniami wójta, w 2012 odpowiednio 10 i 12, w 2013 – 11 i 6,
2014 – 8 i 13, w 2015 – 10 i 14. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Hyżne za lata 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, www.bip.hyzne.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-135 [dostęp: 24.01.2017].
13
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ich w inne, często konieczne dla umożliwienia właściwej realizacji zadań bieżących, powoduje, że prawdopodobieństwo ich przyjęcia, nawet w sytuacji, gdy
w gminie organ wykonawczy nie jest popierany przez większość w radzie, jest
bardzo duże14. Wprawdzie taka korekta wskaźników powoduje, że podniesione
wcześniej zastrzeżenia dotyczące przeceniania kwotowych wskaźników tracą
swoją wagę, pojawiają się jednak w ich miejsce kolejne. Takie dostosowywanie budżetu do osiągniętych wyników jego realizacji stanowi pewien rodzaj
manipulacji. I chociaż z formalnoprawnego punktu widzenia jest możliwe, to
jednak budzi wątpliwości natury etycznej. Z drugiej strony trudno jest się dziwić organowi wykonawczemu, że podejmuje takie zabiegi w sytuacji, gdy rola
kwotowych wskaźników jest przeceniana i niekoniecznie stanowi obiektywny
miernik jakości jego pracy.
Wymienione mankamenty związane z opiniowaniem wykonania budżetu
przez komisję rewizyjną kładą się cieniem na całą procedurę absolutoryjną. Wynika to z faktu, że tak naprawdę to na tym etapie ważą się losy udzielenia bądź
nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu, gdyż „jedyną faktyczną
i prawnie uzasadnioną podstawą nieudzielenia absolutorium jest negatywna
ocena wykonania budżetu” [Chmielnicki 2004: 20]. Stanowisko takie znalazło
potwierdzenie w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego: „Jeżeli według
sprawozdania z wykonania budżetu (tzn. jego strony dochodowej i wydatkowej)
wynika, iż jego wykonanie odpowiada w całości budżetowi uchwalonemu, to
brak jest podstaw do negatywnej oceny wykonania budżetu wyrażającej się
w nieudzieleniu absolutorium”15.
Jak już wspomniano, w procedurze absolutoryjnej ważną rolę odgrywają
regionalne izby obrachunkowe. Oprócz opiniowania sprawozdań dotyczących
wykonania budżetu oraz wniosków komisji rewizyjnych w sprawie udzielenia
bądź nieudzielenia absolutorium posiadają jeszcze jedną, o wiele mocniejszą
kompetencję, wynikającą z funkcji nadzorczych wobec jednostek samorządu
terytorialnego16. Uchwały organów stanowiących dotyczące spraw finansowych,
a taką jest uchwała w sprawie absolutorium, podlegają sprawdzeniu RIO w za14
Na przykład analiza konfliktów występujących w samorządzie Rzeszowa w latach 2002-2010, w okresie obejmującym kadencję 2002-2006, w której prezydent miasta nie posiadał
popierającej go większości w radzie, wykazała, że „nie stwierdzono ani jednego przypadku, żeby
konflikt we władzach samorządowych uniemożliwił dokonanie koniecznej zmiany w budżecie”
[Kotarba 2011: 225].
15
Uchwała siedmiu sędziów NSA w Warszawie z dnia 17 lutego 1997 r., sygn. akt FPS
8/96, LEX nr 29264.
16
„Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady
Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe”.
Art. 171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483
z późn. zm.
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kresie ich zgodności z prawem17. Interpretacja tego, co jest zgodne z prawem,
a co jest jego naruszeniem, nastręcza niejednokrotnie trudności. Stanowisko
nadzorowanego może być inne niż nadzorującego. Następstwem rozbieżności
stanowisk może być rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały
organu stanowiącego jednostki samorządowej. Rozstrzygnięcie takie podlega
zaskarżeniu do sądu administracyjnego [Borodo 2013: 239; por. Miemiec, Miemiec 2010: 137-139].
Wydawałoby się, że badanie uchwały w sprawie absolutorium pod względem zgodności z prawem pozbawione jest jakiejkolwiek ingerencji w podjęte
w niej merytoryczne rozstrzygnięcie. Jednak przedmiotem badania są nie tylko
normy proceduralne, ale i materialne przesłanki podjęcia uchwały. Jak wskazuje
przykład jednego z rozstrzygnięć nadzorczych RIO, utrzymanych w mocy przez
organ odwoławczy – wojewódzki sąd administracyjny − kolegium orzekające
regionalnej izby obrachunkowej, uchylając uchwałę w sprawie nieudzielenia
absolutorium organowi wykonawczemu, wśród przyczyn podjęcia takiej decyzji
wskazało m.in. brak podstaw merytorycznych do negatywnej oceny wykonania
budżetu przez organ stanowiący. „Niedopełnienie przez Radę Gminy materialnych przesłanek w podjęciu decyzji o negatywnej ocenie wykonania budżetu
i nieudzieleniu absolutorium wynikało z: 1) fragmentaryzacji elementów oceny
wykonania budżetu bez odniesienia do kontekstu jego całokształtu odzwierciedlonego w sprawozdaniu Wójta. [...], 2) nieznacznego merytorycznego zakresu
podniesionych zarzutów wobec Wójta z punktu widzenia całości budżetu oraz
zastosowania pozaabsolutoryjnych kryteriów oceny działalności Wójta z przekroczeniem zakresu przedmiotowego obejmującego wykonanie budżetu”18. Wśród
wymienionych przesłanek zwraca właśnie uwagę ta zawarta w punkcie drugim,
ponieważ zawiera w sobie element wartościowania i uznania, że merytoryczny
zakres podniesionych zarzutów wobec wójta był niewielki19. Można mieć wątpliwości, czy to faktyczna kompetencja RIO w sytuacji, gdy – jak już wcześniej
zasygnalizowano – Konstytucja wyraźnie wskazuje, że nadzór nad działalnością
samorządów terytorialnych jest ograniczony do kryterium legalności.
Sytuacje, takie jak opisana powyżej, nie są jednak powszechne. Skala zas
trzeżeń RIO wobec uchwał absolutoryjnych jest wręcz znikoma. W 2013 r.
Zgodnie z Konstytucją nadzór nad działalnością samorządów terytorialnych jest w ogóle
ograniczony do kryterium legalności. Obowiązek sprawdzenia uchwały dotyczącej absolutorium
wynika wprost z art. 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 561.
18
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r.,
sygn. akt III SA/Wa 3368/05, LEX nr 201445.
19
Na problem braku merytorycznych przesłanek do podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia
absolutorium wskazuje również Luiza Budner-Iwanicka [2011: 61].
17
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odsetek uchwał naruszających prawo wyniósł 1,2%, przy czym stwierdzono
nieważność 26 uchwał na 2900 podjętych. W roku 2014 zastrzeżenia dotyczyły
1,0% podjętych uchwał (na 2864), z czego za nieważne uznano 1820.
W związku ze wskazanymi niedoskonałościami procedury absolutoryjnej
pojawia się pytanie, w jakim stopniu, o ile w ogóle, absolutorium wypełnia
funkcje przypisane kontroli? Czy utrzymywanie go w takiej formie ma sens?
Odnosząc się do informacyjnej funkcji absolutorium, należy stwierdzić, że ma ono
podwójny wymiar. Pierwszy odnosi się do kręgu organów i osób bezpośrednio
zaangażowanych w procedurę. Można przyjąć, że w tym przypadku absolutorium
tę funkcję wypełnia, zwłaszcza w odniesieniu do członków komisji rewizyjnych,
ale też radnych oraz regionalnej izby obrachunkowej. Pomijając kwestię znaczenia
kompetencji członków komisji rewizyjnych i radnych, nie ulega wątpliwości, że
otrzymują oni sprawozdania związane z budżetem i finansami jednostki samorządu terytorialnego i przynajmniej w ogólnym zarysie zapoznają się z wykonaniem
budżetu i gospodarką finansową prowadzoną przez organ wykonawczy. Można
zaryzykować stwierdzenie, że gdyby nie było wymogu corocznego udzielania
absolutorium z wykonania budżetu dostęp do takich zagregowanych danych mógłby być utrudniony. Co do wypełniania przez absolutorium informacyjnej funkcji
w stosunku do regionalnych izb obrachunkowych, to należy stwierdzić, że jej
znaczenie nie jest już tak istotne, ponieważ RIO otrzymują na bieżąco miesięczne
i kwartalne sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego, jak
również badają legalność wszystkich uchwał i zarządzeń dotyczących gospodarki
finansowej. Można uznać, że gdyby instytucja absolutorium nie istniała, to zakres
wiedzy RIO na temat gospodarki finansowej JST nie byłby mniejszy.
Drugi wymiar funkcji informacyjnej absolutorium odnosi się do społeczności
lokalnej, która otrzymuje zerojedynkowy komunikat o tym, że organ stanowiący
udzielił – bądź nie – absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta),
zarządowi powiatu lub województwa. Nie wydaje się jednak, żeby taka informacja
odgrywała jakąś większą rolę wśród członków społeczności niezaangażowanych
bezpośrednio w działalność publiczną, chyba że dotyczy nieudzielenia absolutorium i związanych z tym działań zmierzających do odwołania organu wykonawczego. Zwykle stanowią one pewną sensację i wzbudzają emocje. Trzeba zdawać
sobie sprawę, że dla przeciętnego mieszkańca liczy się nie tyle samo wykonanie
budżetu, ile to, jak się to wykonanie przekłada na jakość jego życia. Ponieważ,
jak to już wcześniej uwidoczniono, absolutorium nie jest całościową oceną
działalności organów wykonawczych, a tym bardziej danej jednostki samorządu
20
Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez
jednostki samorządu terytorialnego w 2014 r., 2015, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, s. 130, www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/sprawozdanie_za_2014_r_www.pdf
[dostęp: 13.10.2016].
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terytorialnego, informacja, jaką ze sobą niesie, dla przeciętnego mieszkańca nie
ma większego znaczenia.
Jeżeli chodzi o funkcję korekty podejmowania decyzji, to zwraca uwagę fakt,
że absolutorium jest kontrolą następczą i w zasadzie w odniesieniu do wykonanego już budżetu niewiele może wnieść. Budżet to jednoroczny plan dochodów
i przychodów oraz wydatków i rozchodów, w związku z tym korekta decyzji
podjętych w trakcie jego realizacji jest w zasadzie niemożliwa. Natomiast dyskusja, wyrażane opinie na temat prowadzenia gospodarki finansowej mogą skłonić
organ wykonawczy do zmiany sposobów podejmowania decyzji i korekty ich
treści w przyszłości. Nawet w przypadku zmian osobowych w organach wykonawczych, związanych np. z wyborami, krytyczne opinie oraz ujawnione błędy
w toku procedury absolutoryjnej mogą służyć następcom.
Absolutorium wypełnia również w jakimś stopniu funkcję gwarancji praworządności oraz utrwalania wzorców właściwego postępowania. W zakresie
pierwszej z nich wzmacnia przekonanie, że praca organów wykonawczych
podlega kontroli nie tylko poprzez weryfikację wyborczą, ale również w trakcie
trwania kadencji. Odrębną kwestię stanowi fakt, na ile ta ocena jest faktyczna,
a na ile symboliczna. Niemniej konieczność uzyskania przez organ wykonawczy
absolutorium jako potwierdzenia prawidłowości działania i legitymacji do dalszego sprawowania funkcji21 daje przynajmniej pewne przekonanie, że niewłaściwe,
niezgodne z prawem postępowanie organu wykonawczego może zostać wykryte
i spowodować w konsekwencji jego odwołanie. Z kolei uzyskanie absolutorium
stanowi pozytywny punkt odniesienia na przyszłość i w tym sensie stanowi
wzorzec właściwego postępowania.
Jeżeli chodzi o funkcję podnoszenia kultury pracy wydaje się, że jako istotne
można wskazać jej dwa aspekty. Pierwszy dotyczy kształtowania właściwych
relacji pomiędzy uczestnikami procesu absolutoryjnego. W tym przypadku jego
sformalizowanie jest elementem wspomagającym – nakłada pewne wymogi,
których spełnienie korzystnie wpływa na zachowanie odpowiednich standardów.
Drugi aspekt wiąże się z wpływem na cały aparat urzędniczy zaangażowany
w przygotowanie odpowiednich sprawozdań, informacji, odpowiedzi na pojawia
jące się pytania itp. Ich jakość jest również poddawana weryfikacji i ocenie,
w tym przez instytucję zewnętrzną, jaką jest RIO. Między innymi i z tego powodu
materiały muszą mieć odpowiedni poziom merytoryczny, a ich przedłożenie
powinno odbywać się terminowo. Chociażby te okoliczności mogą wywierać
pozytywny wpływ na kulturę pracy. Oczywiście nie należy przeceniać tej funkcji
absolutorium, gdyż takich „okazji” w toku działalności samorządowej jest o wiele
„Udzielenie absolutorium jest wyrazem tego, że organ stanowiący akceptuje roczną działalność budżetową organu wykonawczego samorządu” [Borodo 2012: 230].
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więcej, a na ich tle procedura absolutoryjna, mimo pewnej wyjątkowości, nie
jawi się jako odgrywająca szczególną rolę.

4. Zakończenie
Pomimo wypełniania w jakiejś mierze wskazanych funkcji kontroli przedstawione
mankamenty przyjętych rozwiązań w ramach instytucji absolutorium dla organu
wykonawczego z tytułu wykonania budżetu uprawniają do stwierdzenia, że
absolutorium, mające w założeniach być jednym z narzędzi społecznej kontroli
nad organami wykonawczymi, w tym zakresie nie wypełnia tej roli. Głównym
powodem są niedoskonałe rozwiązania prawne (wsparte przyjętą linią orzeczniczą), zmierzające do uczynienia ze społecznej kontroli aktu odpowiadającego
wymogom i standardom kontroli przeprowadzanej przez wyspecjalizowane,
profesjonalne instytucje i organy. Podyktowane to zostało zapewne chęcią zapewnienia obiektywizmu w postępowaniu, jednak „to typowy przykład porażki
legislatorów w poszukiwaniu apolitycznego rozwiązania dla wskroś politycznego
organizmu, jakim jest samorząd terytorialny” [Krześnicki 2016]. Oczekiwanie, że
radni bez fachowego przygotowania będą w stanie dokonać obiektywnej, opartej
na ściśle określonych kryteriach kontroli, jest iluzją. Mogliby dokonać oceny
wykonania budżetu przez pryzmat zrealizowanych zadań, bez wnikania w zawiłości natury formalno-prawnej i sztywnego trzymania się ujęcia kwotowego.
Niestety w obecnym stanie prawnym nie jest to możliwe. Co więcej, przyjęte
reguły praktycznie powodują, że nieudzielenie absolutorium jest wyjątkiem.
W 2014 r. organy stanowiące podjęły takich uchwał tylko 32, tj. 1,1% uchwał
absolutoryjnych ogółem (2864), z czego jeszcze 15 regionalne izby obrachunkowe
uznały za nieważne w całości. Ostatecznie zgodne z prawem uchwały w sprawie
nieudzielenia absolutorium stanowiły niewiele ponad 0,5% podjętych uchwał
[Sprawozdanie z działalności regionalnych... 2015: 130]. Abstrahując od tego,
na ile uchwały te odzwierciedlają faktyczne wykonania budżetów JST, pojawia
się pytanie o sens utrzymywania absolutorium w obowiązującej formie.
Waga uchwały absolutoryjnej jest ograniczona, a z prawnego punktu widzenia
istotna jest wyłącznie uchwała o nieudzieleniu absolutorium [Borodo 2012: 230].
Ale nawet w tym przypadku ostateczne konsekwencje dla organu wykonawczego
nie muszą być dotkliwe. Dotyczy to zwłaszcza samorządów gminnych, gdzie
pochodzący z wyborów bezpośrednich wójt (burmistrz, prezydent miasta) może
być odwołany tylko poprzez referendum. „Ustawodawca, dążąc do umocnienia
pozycji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), uczynił go praktycznie nieodwoływalnym, a samą instytucję absolutorium sprowadził do roli niewiele znaczącego
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corocznego rytuału” [Paczocha 2004: 20]. Wskazane argumenty potwierdzają
przyjętą we wstępie tezę.
Konkretnym zamiarem zmiany obecnego wadliwego modelu absolutorium
był prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym
na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz niektórych innych ustaw22,
w którym zawarto propozycję rozdzielenia procedury na dwie części: kontrolę
formalno-prawną, dokonywaną przez regionalne izby obrachunkowe i kończącą
się udzieleniem lub nieudzieleniem absolutorium (nieudzielenie absolutorium
skutkowałoby ewentualną odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych), oraz skwitowanie, które byłoby dokonywane przez organ stanowiący JST na podstawie oceny wykonania zadań. Organ wykonawczy składałby
sprawozdanie z wykonania zadań, które podlegałoby ocenie wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu (ale tylko pod
względem merytorycznym) przez komisję rewizyjną. Z procedury skwitowania
byłaby wyłączona regionalna izba obrachunkowa w zakresie opiniowania wniosku
komisji rewizyjnej i nadzoru nad uchwałą w sprawie skwitowania. Pewną niejas
ność budzi brak wskazania w projekcie ustawy, jakie konsekwencje groziłyby
organowi wykonawczemu w przypadku odmowy udzielenia mu skwitowania
z wykonania zadań, ale być może był to celowy zamiar sprowadzenia tego aktu
do czysto politycznej oceny, niewywierającej skutków prawnych.
Proponowana ustawa nie została jednak uchwalona ze względu na upływ
kadencji Sejmu. Wydaje się jednak, że zaproponowany kierunek zmian był
właściwy i byłoby wskazane ich przyjęcie. Warto byłoby jeszcze wzbogacić
procedurę skwitowania o obowiązkowe podanie do publicznej wiadomości
(np. za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej) jej wyników wraz ze
szczegółowym protokołem sesji, podczas której podejmowana była uchwała,
oraz sprawozdaniem z wykonania zadań. Umożliwiłoby to łatwe zapoznanie
mieszkańców nie tylko z efektami pracy organu wykonawczego, ale i z ocenami
tej pracy dokonanymi przez ich przedstawicieli. Tym samym polityczne skutki
skwitowania byłby jeszcze wyraźniejsze.
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The Institution of Vote of Approval
in Poland’s Local Government System.
Its Legal Framework vs. Practical Usage
Summary. In most democracies, the performance of many public tasks and responsibilities is
delegated down to the local government level. This entails the need to assess their performance
and to supervise the executive units. A large variety of instruments and mechanisms are available
to control public bodies. One of the institutionalized methods that are in place in Poland is the
vote of approval, granted to a public body to indicate acceptance of its budget performance. The
paper utilizes the institutional-legal analysis and desk research methods to examine factors in
fluencing the approval procedure and its outcome. The conjecture is that, under the existing legal
framework, the vote of approval cannot be considered an effective control measure, nor does it
provide an evaluation of an executive unit’s actual performance (not even its budget performance)
of devolved public tasks.
Keywords: local government, budget, vote of approval, control, inspection
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Wykorzystanie idei „Big Society”
do zmiany wizerunku i wizji polityki społecznej
brytyjskiej Partii Konserwatywnej

Strzeszczenie. W artykule autorka przybliża czytelnikowi główne założenia konceptu „Big Society” jako nowego podejścia do polityki społecznej i idei ukazującej nowe oblicze brytyjskiej
Partii Konserwatywnej pod rządami Davida Camerona. W dużej mierze opiera się na analizie
przemówień Davida Camerona oraz dokumentów Partii Konserwatywnej i rządu koalicyjnego.
Pokazuje, w jaki sposób „Big Society” miało wpłynąć na budowę kapitału społecznego. Analizuje, w jaki sposób miało wspomóc Camerona w zmodernizowaniu wizerunku partii tak, by
uwiarygodnić przeprowadzane reformy. Autorka artykułu ukazuje także, w jaki sposób idee „Big
Society” wprowadzono w życie, poprzez bliższą analizę projektu National Citizen Service oraz
planu upełnomocnienia wspólnot dzięki uchwaleniu nowych regulacji na mocy Localism Act 2011.
Przedstawione przykłady wskazują, że nie udało się osiągnąć wszystkich celów „Big Society”.
Sama idea spotkała się też z dużą krytyką. Mimo to przeprowadzona analiza założeń „Big Society” pokazuje, że omawiany koncept promowany przez Camerona, a następnie od 2016 r. także
Theresę May, powinien być uznany za nowe podejście do polityki społecznej w Wielkiej Brytanii,
za rzeczywistą próbę modernizacji partii w ramach jej tradycji myślowych, a także interesujący
przykład na politykę dotyczącą budowy kapitału społecznego.
Słowa kluczowe: „Big Society”, David Cameron, Partia Konserwatywna, Wielka Brytania, kapitał
społeczny

1. Wstęp
Przez ostatnie dekady XX w., a także w pierwszej dekadzie XXI w. zarówno
Partia Konserwatywna, jak i Partia Pracy, będąc u sterów rządu, kierowały się
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zasadami doktryny neoliberalnej rozpowszechnionej i ugruntowanej w Wielkiej
Brytanii pod rządami premier Margaret Thatcher [Edwards 2011: 1]. W doktrynie tej cenione są wartości tzw. minimalnego państwa, interwencji rządu
zawężonej wyłącznie do spraw ekonomicznych oraz rynku jako najefektywniejszego mechanizmu optymalnej alokacji zasobów [Zawojska 2006: 6, 7].
W przypadku brytyjskim jednak realizacja projektu wolnego rynku oznaczała
rozszerzenie władzy państwa, które miało go chronić. Paradoks ten, jako cechę
charakterystyczną thatcheryzmu, w klarowny sposób pokazuje Andrew Gamble
[1994]. Podobnie, mimo haseł o odbudowie demokratycznej, o nowym sposobie rządzenia nazwanym Trzecią Drogą rządy Partii Pracy w latach 1997-2010
także rozpatrywane są w kategoriach centralizmu i rosnącego znaczenia państwa w codziennym życiu obywateli [Diamond i in. 2015: 52]. W przypadku
brytyjskim więc w ostatnich dekadach państwo i jego agendy zostały istotnie
wzmocnione, zaś jednoczesne bezrefleksyjne podążanie za zasadami wolnego
rynku według wielu badaczy doprowadziło do kryzysu finansowego z 2008 r.
i rosnących nierówności społecznych.
Jednak jeszcze przed kryzysem finansowym z 2008 r. w Wielkiej Brytanii
zaczęły powstawać projekty, których założenia wynikały z niepokoju wyrosłego
z analizy skutków takiej polityki. Wśród najpoważniejszych problemów wymieniano coraz mniejszą kontrolę demokratyczną nad rozrastającą się biurokracją
w sektorze publicznym i prywatnym, a także coraz gorszą kondycję społeczeństwa
obywatelskiego [Edwards 2011: 1]. Taka analiza poparta była wynikami badań na
temat nikłej wiedzy obywateli o działaniach władz, apatii społecznej i braku chęci
do angażowania się w podejmowane na poziomie lokalnym działania. Starania
o odbudowanie demokracji lokalnej, o odbudowanie kapitału społecznego,
rozpoczął rząd Partii Pracy, gdy wygrał wybory w 1997 r. Obiecywał wówczas
szeroką decentralizację [Stoker 2003: 47]. Zaplanował „demokratyzację” samorządu lokalnego, a także, co szczególnie istotne dla rozważań w tym artykule,
upełnomocnienie społeczności lokalnych, co miało sprzyjać budowie kapitału
społecznego [Wilson, Game 2006: 376]. Będąc wówczas w opozycji, Partia
Konserwatywna ponownie zaczęła pracować nad projektem odbudowy kapitału
społecznego. Projekt nazwano „Big Society”. W 2010 r., gdy w Zjednoczonym
Królestwie nastąpiła zmiana partii rządzącej, dyskurs, w którym akcentowano
dzielenie się władzą i przekazywanie jej na niższe poziomy, był kontynuowany – właśnie w ramach „Big Society”. Przejmując stery rządów, koalicja Partii
Konserwatywnej z Partią Liberalnych Demokratów stwierdziła, że „nadszedł czas,
by rozprzestrzenić szerzej władzę w Wielkiej Brytanii” [DCLG 2011: 1]. David
Cameron, ówczesny lider partii konserwatywnej, stwierdził, że „Big Society”
jest jego „absolutną pasją”, że jest to „inny sposób rządzenia”, inny sposób
na zmianę kraju na lepsze [Cameron 2011a]. „Big Society” oznaczać miało
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upełnomocnienie wspólnot poprzez decentralizację i lokalizm. Rząd zobowiązał
się do wspierania działań na poziomie społeczeństwa, zachęcał do wolontariatu,
a obiecana decentralizacja i przekazywanie władzy na coraz niższe poziomy
miały służyć zachęceniu obywateli do aktywności. Rząd obiecał także włączenie
w proces świadczenia usług jeszcze większej niż dotychczas liczby podmiotów,
co miało doprowadzić do świadczenia usług na wyższym poziomie [Cabinet
Office 2011a, 2011b; The Big Society... 2011: 7, 8].
Autorka artykułu bada, jak David Cameron wykorzystał „Big Society” jako
medium mające pomóc w zmodernizowaniu wizerunku Partii Konserwatywnej.
Sprawdza, jak „Big Society” wpłynęło na zmianę polityki tej partii odnoszącej
się do budowania kapitału społecznego. Analizuje także rolę państwa w realizacji
projektów powiązanych z „Big Society”. Tu należy zaznaczyć, że idea ta spotkała
się w Wielkiej Brytanii z dużą krytyką i niezrozumieniem. Pojawiły się głosy,
że jej celem jest głównie przeciwdziałanie negatywnym skutkom deficytu, że
przerzuca odpowiedzialność z państwa na obywateli. W artykule tym argumentuje
się jednak, że „Big Society” jest czymś więcej niż zgrabną ideą ukutą w trudnych
czasach. Umiejscowienie jej w centrum wszelkich działań rządu koalicyjnego
wskazuje na istotną zmianę w postawach politycznych odnoszących do relacji
między państwem a społeczeństwem. Artykuł ten pokazuje, że rzeczywiście
„Big Society” to inne niż dotychczas spojrzenie na budowę kapitału społecznego w brytyjskiej polityce. Znaczna część artykułu oparta została na analizie
dokumentów – przemówień, ustaw i projektów, co ma umożliwić rekonstrukcję
i pełne zrozumienie koncepcji „Big Society”, gorliwie promowanej przez Davida
Camerona – lidera konserwatystów w latach 2005-2016.

2. „Big Society” – geneza i wyjaśnienie terminu
Termin „Big Society” wykorzystywany był już we wczesnej fazie przywództwa
Davida Camerona. On sam zresztą stwierdził, że idea „Big Society” przeniknęła
i wpłynęła na cały okres, w którym był liderem konserwatystów [Cameron
2010b]. Sam termin został ukuty przez Steve’a Hiltona (doradcę strategicznego
Davida Camerona). To on, gdy w 2005 r. Cameron zastąpił Michaela Howarda,
podkreślał, że stwierdzenie, kojarzone z konserwatystami i Margaret Thatcher,
iż nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo, bardzo zaszkodziło wizerunkowi
partii i że istnieje potrzeba odnowienia i „odtrucia” jego marki [White 2012].
Cameron wierzył w potrzebę budowy silniejszego, bardziej odpowiedzialnego
społeczeństwa brytyjskiego. To przekonanie opierało się na diagnozie problemów
zawartych m.in. w raporcie zatytułowanym Breakdown Britain z 2006 r. w którym
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czytamy: „Społeczeństwo dobrobytu zaczęło się załamywać [...] tkanka społeczna
wielu wspólnot jest niszczona [...] Zbyt wielu [ludzi] albo to nie obchodzi bądź
też czują się bezsilni, by coś z tym zrobić [...]. Potrzebujemy systemu, który
rozumie, że tak nie należy walczyć z materialną deprywacją społeczeństwa, bieda
nie jest tylko kwestią braku pieniędzy; i tak jak pieniądze są ważne, równie
ważna jest społeczna struktura naszego życia. By zwiększyć dobrobyt tego kraju,
niezbędne jest, byśmy pomogli obywatelom Brytanii ulepszyć jakość ich życia,
inaczej wszyscy staniemy się biedniejsi” [SJPG 2006: 1]1.
Same pomysły związane z „Big Society”, jak i cała idea, zostały szerzej
rozpropagowane dopiero w 2009 r. Wówczas, podczas Hugo Young Memorial
Lecture, Cameron podjął próbę przedstawienia nowego, alternatywnego modelu
mającego na celu budowę bardziej efektywnego społeczeństwa obywatelskiego.
W swoim kluczowym przemówieniu na temat „Big Society” Cameron zidentyfikował problemy społeczeństwa brytyjskiego: „Uważam, że już czas, by
uczciwie sobie powiedzieć, co się dzieje w naszym kraju. Zawsze była przemoc.
Zawsze było zło. Ale częstotliwość tych przestępstw, deprawacja [...] zdradzają
głęboki i fundamentalny problem Wielkiej Brytanii obecnie. Jak argumentuję
już od lat, te wszystkie morderstwa i nadużycia są tylko pełnymi przemocy,
okropnymi przejawami tego, co nazwałem zepsutym społeczeństwem” [Cameron
2010c]. Przedstawiona analiza wspiera często powtarzaną przez kolejne lata
przez konserwatystów tezę o „zepsutym” („niedziałającym”) społeczeństwie
brytyjskim. Dlatego też zadaniem konserwatystów – ich długofalową misją
[Cameron 2010a], jest naprawa tego zepsutego społeczeństwa. We wspomnianym
już przemówieniu z 2009 r. Cameron zaproponował swoją wizję tego, jak tę
misję należy wypełnić. Podkreślił konieczność rozwijania kapitału społecznego,
budowania demokracji oddolnej, zwiększenia możliwości udziału obywateli
w procesach decyzyjnych, jednocześnie ze zwiększoną rolą dla podmiotów
prywatnych i grup wolontariackich w świadczeniu podstawowych usług pub
licznych. To udział tych wszystkich podmiotów miał być receptą na poprawę
sytuacji, a terminem flagowym określającym całe spektrum reform związanych
z budowaniem kapitału społecznego stało się właśnie „Big Society”.
W tym miejscu warto podkreślić rolę, jaką w rozwoju idei „Big Society”
odegrał konserwatywny think tank ResPublica, a w szczególności dyrektor tej
instytucji Phillip Blond2. W 2010 r. opublikował on swoją książkę Red Tory:
How the Left and Right Have Broken Britain and How We Can Fix It. Książka
ta miała być receptą na poprawę sytuacji w Wielkiej Brytanii, a jej głównym
1
Jest to jeden z serii raportów think tanku ustanowionego przez poprzednika Camerona –
Iaina Duncana Smitha.
2
Blond jeszcze przez wyborami 2010 r. był doradcą Camerona.
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założeniem była konieczność zmniejszenia roli państwa w życiu społeczeństwa.
Ideę „Big Society” – Dużego Społeczeństwa przeciwstawiono w niej idei „Big
Government”, czyli tzw. Dużego Rządu, który uznano za jedną z głównych
przyczyn upadku społeczeństwa brytyjskiego. Tak więc gdy w swoim programie
wyborczym z 2010 r. konserwatyści przedstawili swój nowy pomysł na rządzenie, obiecali, że ich projekt, by był efektywny, zredefiniuje rolę państwa jako
świadczącego usługi. Sama nazwa dokumentu, który zatytułowano Invitation to
Join the Government of Britain, wskazywała na chęć budowy kapitału społecznego. Zachęcano obywateli, by przyłączyli się do rządzenia Wielką Brytanią.
Potencjalny wyborca mógł przeczytać: „Nasze społeczeństwo jest zepsute, ale
razem możemy je naprawić: możemy zbudować Duże Społeczeństwo” [Conservative Party 2010: 135]. David Cameron, tłumacząc ideę „Big Society” w roku
2010, stwierdził, że rząd musi „popchnąć władzę z dala od centrum w kierunku
samorządu lokalnego” i że nie powinien na tym poprzestać. Stwierdził, że rząd
powinien popchnąć ją dalej, na poziom „wspólnot, sąsiedztw i jednostek” [Cameron 2010c]. Nową strategię przedstawiono jako plan na umocnienie wspólnot,
przyczynek do zdywersyfikowania świadczeniodawców, instrument rozwijania
postaw wolontariackich i wzajemnej pomocy.
Za klucz do budowy „Big Society” Cameron uznał odpowiedzialność [Cameron 2010c, 2011a]. Sam termin „odpowiedzialność” odgrywa w polityce
konserwatystów samoistną, istotną rolę. Jak bowiem zauważono w poprzednim
paragrafie, zbytnie zaangażowanie państwa w życie wspólnot było uważane
przez konserwatystów pod przywództwem Camerona za bezpośrednią przyczynę kryzysu i wspomnianego zepsucia społeczeństwa. O próby rozwiązania
problemów społeczeństwa poprzez „więcej rządu” i brak refleksji, że to właśnie
taki kierunek działań spowodował obecny stan rzeczy konserwatyści obwinili
rząd Partii Pracy. Cameron w swoim przemówieniu z 2006 r. oskarżył laburzys
tów, że „nie ufają ludziom – mówią im, co robić, rządzą się, tworzą zakazy
i ustanawiają nowe prawa, zamiast dać ludziom więcej władzy i odpowiedzialności [...] myślą, że rząd ma wszystkie odpowiedzi, więc rozbudowują guangos
[...] państwo ciągle rośnie i rośnie, ale problemy nie są rozwiązywane” [Cameron
2006a; zob. Cameron 2009a]. Ten tzw. Duży Rząd w połączeniu z gospodarką
wolnorynkową doprowadził do atomizacji społeczeństwa [Cameron 2009b].
Skłonność ludzi do szukania wsparcia rządu, szukania rozwiązania problemów
społecznych w jego działaniach, a nie w rodzinie, sąsiedztwie czy wspólnocie,
doprowadziła do zaniknięcia poczucia odpowiedzialności [Cameron 2009a]. Co
więcej, rozszerzanie władzy państwa i odbieranie odpowiedzialności jednostkom
i wspólnotom przyczyniło się do upadku cnót obywatelskich [Driver 2009: 88].
Cameron argumentował, że społeczeństwo brytyjskie jest zepsute, a powody tego
nie są przede wszystkim ekonomiczne, a kulturowe. Warto także wspomnieć, że
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potrzeba społecznej odpowiedzialności pojawia się już w dokumentach z 2006 r.,
na długo przed objęciem przez tą partię sterów rządu [Cameron 2006b]. Dla
konserwatystów „dobre społeczeństwo to odpowiedzialne społeczeństwo”, a to,
co „buduje społeczeństwo, zachęca do postaw obywatelskich, to ludzie biorący
za nie odpowiedzialność”. Stawiający dobro wspólne przed własnym [Cameron
2007b].
Główne komponenty konserwatywnej wizji polityki z lat 2005-2016 odrzuciły
więc hegemoniczną, nadrzędną rolę zcentralizowanego i zbiurokratyzowanego
państwa, modelu, który dominował w wizji świadczenia usług przez większość
ery powojennej. Państwo miało się „cofnąć” (roll back), by umożliwić rozwój
społeczeństwa obywatelskiego oraz jednostkowej moralności. Jak to ujmuje
Jonathan Tonge, „państwo ma być bierne w sferze ekonomicznej i społecznej”
[Tongue 2010: 35 – akcent oryginalny]. Wiele programów, jak szerzej ukazany
poniżej National Citizen Service, ma na celu właśnie rozwijanie większej odpowiedzialności społecznej w jednostkach, rodzinach, sąsiedztwach, wspólnotach
i ostatecznie w narodzie poprzez przyznanie ludziom większych kompetencji
decyzyjnych. Podobne założenia mają omawiane także poniżej zmiany w prawie
przekazujące wiele kompetencji na poziom wspólnot.
Wcześniejsze reformy wpływające na rozwój kapitału społecznego, projektowane przez rząd Partii Pracy, zakładały rozwijanie zarówno demokracji partycypacyjnej, organizowanej poza formalnymi strukturami przedstawicielskimi, jak
i przedstawicielskiej. Rząd koalicyjny także pragnął stymulować zorganizowane,
spójne społeczeństwo, zdolne wykorzystywać lokalne zasoby i pomysły, by
rozwiązywać lokalne problemy. Założeniem rządu koalicyjnego było jednak, że
gdy on się wycofa, to zbudowany projektami uruchamianymi pod parasolem „Big
Society” kapitał społeczny sprawi, iż społeczności lokalne będą charakteryzować
się wysokim zaangażowaniem i aktywnością społeczną, że będą dominować nad
strukturami lokalnego zarządzania [Rogerson i in. 2010: 1004] .

3. „Big Society”
jako zmodernizowany pomysł na politykę społeczną
wpisujący się w tradycję konserwatywną
w Wielkiej Brytanii
David Cameron w swoich przemówieniach wielokrotnie podkreślał, że idea „Big
Society” jest ściśle powiązana z myślą konserwatywną. Starał się także zredefiniować i pokazać, czym dla niego jest konserwatyzm. W swoim przemówieniu
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z maja 2011 r. stwierdził, że w przeszłości „lewica skupiała się na państwie,
a prawica na wolnym rynku”. Obecnie natomiast Partia Konserwatywna wykorzystuje „przestrzeń pomiędzy – społeczeństwo”. Cameron nazwał je „ukrytym
bogactwem narodu”. Ówczesny lider konserwatystów szukał legitymizacji dla
idei „Big Society” i jej podstawowych zasad: woluntaryzmu, aktywności obywatelskiej, odpowiedzialności, wagi rodziny i innych komórek społecznych.
W swoich przemówieniach akcentował, że pomysł, iż prawica opiera się po
prostu na filozofii indywidualizmu jednostkowego to parodia tradycji konserwatywnej. W argumentacji powoływał się na cały panteon wybitnych myślicieli.
W jednym ze swoich przemówień powiedział: „od Edmunda Burke’a i Adama
Smitha w XVIII wieku, Hegla i de Tocqueville’a w XIX wieku, do Hayeka
i Oakeshotta w wieku XX – oni wszyscy jasno twierdzili, iż wolność jednostkowa to tylko element całego obrazu”. Podkreślał, że filozofia konserwatywna
zakorzeniona jest w „tradycji, wspólnocie, rodzinie, wierze, przestrzeni między
rynkiem a państwem” [Cameron 2011b]. Współczesny konserwatyzm ma więc
czerpać ze swojej bogatej tradycji.
Co istotne, Cameron w swoich wystąpieniach pozycjonował się jako konserwatysta i liberał. W przemówieniu z roku 2007 powiedział: „Jestem liberalnym
konserwatystą. Liberalnym, ponieważ wierzę w wolność jednostki do poszukiwania własnego szczęścia, przy jak najmniejszym udziale rządu. Jestem sceptyczny
wobec państwa, ufając ludziom [...]. Jestem konserwatystą, ponieważ wierzę,
że wszyscy uczestniczymy w tym razem [jesteśmy członkami społeczeństwa –
M.O.] – że jest jakieś historyczne porozumienie między przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi pokoleniami, że mamy społeczną odpowiedzialność, by
odgrywać aktywną rolę w społeczności, w której żyjemy. Konserwatyści wierzą
w ciągłość i przynależność; wierzymy w tradycje naszego kraju, które są podstawą
działania naszych instytucji”. Tak więc Cameron jest „liberałem i konserwatystą”,
gdyż wierzy w „wolność jednostki” i „społeczną odpowiedzialność”. Warto także
uwypuklić, że Cameron zaznaczał, iż: „Bez konserwatywnego akcentowania
wspólnych obowiązków i instytucji, liberalizm może stać się pustym indywidualizmem, filozofią samolubstwa, która odmawia nam bycia lojalnymi wobec
naszych sąsiedztw i narodu” [Cameron 2007a]. Dlatego wydaje się, że to nacisk
na odpowiedzialność, na moralny wymiar pożądanej przemiany społeczeństwa
obywatelskiego tak, by mogło ono „odżyć” w ramach przemodelowanych struktur
socjopolitycznych w XXI w. stanowi istotę polityki społecznej Partii Konserwatywnej Camerona.
Istotne wydaje się także szersze rozważenie, w jaki sposób Cameron odniósł
się do tradycji Partii Konserwatywnej z okresu rządów Margaret Thatcher.
W 1987 r. Thatcher powiedziała, że dla niej „nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo. Są indywidualni mężczyźni, kobiety i są rodziny. I żaden rząd nie
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może zrobić niczego bez pomocy ludzi, i ludzie muszę najpierw patrzeć na
siebie” [Thatcher 1987]. Cameron wielokrotnie powtarzał, że „jest coś takiego
jak społeczeństwo” [Cameron 2005, 2007b, 2009b]. „Big Society” przedstawione zostało jako program reform charakterystyczny dla tzw. progresywnego
konserwatyzmu (określanego mianem „Red Tory”). Progresywnego, gdyż, jak
argumentował Cameron, „jeśli Big Society istnieje dla konkretnego powodu,
to jest nim pomoc nieuprzywilejowanym grupom społecznym”. „Big Society”
musi stworzyć równą, bardziej zunifikowaną przestrzeń do życia dla wszystkich członków społeczeństwa. Stąd też ukucie drugiego terminu określającego
współczesną wersję konserwatyzmu brytyjskiego – tzw. współczującego konserwatyzmu. Z drugiej strony, filozofia partii pozostała konserwatywna w powszechnie przyjętym tego słowa znaczeniu. Cameron podkreślał: „musimy czerpać
z wartości historycznie uznanych za konserwatywne – dyscypliny, odpowiedzialności, głębokiej wiary w ludzkość, szacunku dla tradycyjnych instytucji, jak
rodzina, kościół, wspólnota, kraj i świadomości ograniczeń państwa”. Progresywny konserwatyzm to według Camerona „współczesna filozofia odpowiednia
dla epoki, w której pole debaty się poszerza, a władza rozprzestrzenia” [Cameron
2010c].
Trzeba jednak przyznać, że założenia ideowe będące podwaliną „Big Society”
w pewnej mierze stanowią echo poglądów Thatcher i negowania przez nią idei
państwa dobrobytu. Pomysły dotyczące postulowanych, głównych kierunków
rozwoju polityki konserwatystów przedstawiane przez Blonda, ideowego ojca
„Big Society”, są reakcją na postrzeganie społeczeństwa w podobny sposób:
jako pasywnego, zależnego od opieki instytucji rządowych. Receptą Partii
Konserwatywnej pod rządami Thatcher było budowanie silnego państwa z ograniczoną rolą dla rządu, tak by chronić wolny rynek. Partia Konserwatywna
pod rządami Camerona (a obecnie Theresy May) uznaje, że wolny rynek sam
nie zaradzi problemowi zepsutego społeczeństwa. W swoim wystąpieniu Built
to Last Cameron skrytykował nie tylko rządy laburzystów, ale także żywy wciąż
w ramach Partii Konserwatywnej nurt thatcheryzmu, podkreślając, że położenie
zbytniego akcentu na gospodarkę i teorie ekonomiczne w realizowanej polityce
spowodowało stracenie z pola widzenia skutków, jakie działania takie przyniosły
dla sfery społecznej [Garnett 2010: 110]. „Big Society” głosi, że obywatele
mają moralny obowiązek działania na zasadach wolontariatu, że powinni wziąć
odpowiedzialność za ich własny dobrobyt [Kisby 2010: 486].
Wspomniany już Philip Blond przedstawia „Big Society” jako konieczny
rozwój thatcheryzmu, z tą różnicą, że celem jest nie tylko cofanie się rządu, ale
i posuwanie się naprzód społeczeństwa. Taką linię myślenia widać w przemówieniach Camerona [2007b]. Odnosząc się do konieczności cofania się rządu,
Cameron przyznał, że państwo, rząd w pierwszej fazie odbudowy społeczeństwa
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obywatelskiego musi zachować swoją aktywną postawę, by móc przeciwdziałać
negatywnym trendom społecznym i wspierać budowę kapitału społecznego. Warty
podkreślenia jednak jest fakt, że stanem docelowym reform jest przerzucenie całej
odpowiedzialności (i ryzyka) na obywateli, gdyż oni z kolei, jako społeczeństwo, mają się w swojej władzy posunąć naprzód. Doprowadziło to do sytuacji,
w której część politologów brytyjskich postawiła premierowi zarzut, że postawa
taka jest antypaństwowa [Kisby 2010: 485]. Zarzucono mu, że jego poglądy
wskazują na neoliberalne przywiązanie do idei prymatu sektora prywatnego.
„Big Society” bowiem jako pomysł opierający się na postulatach „małego rządu”
także wykorzystuje retorykę prymatu sektora prywatnego. Jak twierdzą niektórzy
badacze, opiera się wręcz na „przekonaniu, że sektor prywatny jest zawsze lepszy
od rządowego, niezależnie od dowodów czy argumentów [McAuley 2005: 76].
Cameron obiecywał jednak przyjęcie innej perspektywy i rozłożenie nacisków
w innym kierunku. W tym miejscu należy zaznaczyć, że już w 2005 r., w jednym ze swoich wystąpień podczas Keith Jospeh Memorial Lecture przyznał,
że polityka Thatcher przyczyniła się do „zepsucia społeczeństwa” [Garnett
2010: 110]. W swoich wypowiedziach obiecywał więc, że będzie tak radykalnym
reformatorem społecznym, jak Margaret Thatcher była reformatorką ekonomii
[Ashbee 2015: 72]. Taki nacisk na rozwój społeczeństwa wydaje się odrzuceniem dotychczasowego wizerunku partii dotyczącego jej stosunku do reform
społecznych z lat 1979-1997, gdy była u władzy. Od 2005 r. to taka wizja partii
jest propagowana w celu odbudowania jej pozycji.
Odejście od polityki Thatcher widać także w tym, jak Partia Konserwatywna
nawiązuje obecnie do idei tzw. One Nation Conservatism – konserwatyzmu
jednego narodu. Konserwatyzm taki wyraża wiarę w organiczny rozwój społeczeństw. Ich członkowie mają więc wobec siebie nawzajem zobowiązania.
Jest to także podejście paternalistyczne – kładziony jest nacisk na obowiązek
bogatszych, bardziej uprzywilejowanych członków społeczeństwa do wspierania
grup biedniejszych. Nie wszyscy badacze zgadzają się z taką interpretacją polityki Camerona, akcentując jej silne związki z thatcheryzmem [Griffiths 2014;
McEnhill 2012]. Warto jednak pamiętać, że sam Cameron uznał Benjamina
Disraeliego, twórcę tego terminu, za swojego ulubionego konserwatystę i część
politologów w programie „Big Society” dopatruje się wielu elementów tej idei
[Beech 2009: 18-30; Daponte-Smith 2015].
Powyższe rozważania pozwalają stwierdzić, że założenia „Big Society”
odrzucają zarówno zarzucane Partii Pracy podejście etatystyczne, jak i podejście Margeret Thatcher promujące wolny rynek. „Big Society” to współczesny,
oryginalny pomysł wpisujący się jednak w filozofię konserwatywną. Jest to
zwięzłe hasło, które stanowi element szerszego planu Camerona, by zaszczepić
etos sprawiedliwości społecznej do jego wersji konserwatyzmu nakierowanego
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na społeczeństwo, by zwiększyć poziom uczestnictwa i wolontariatu jako lepszej
alternatywy dla ujednoliconego sposobu świadczenia usług przez państwo. Co
więcej, jest to pomysł odpowiadający na potrzeby społeczeństwa deklarującego
chęć pełniejszego udziału w procesach decyzyjnych. W oficjalnym dokumencie
rządowym napisano: „Chcemy by społeczeństwo – rodziny, sieci współpracy,
sąsiedztwa i wspólnoty, które tworzą tkankę naszego codziennego życia – było
większe i silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Tylko gdy ludzie i wspólnoty
otrzymają więcej władzy i wezmą na siebie więcej odpowiedzialności, uda nam
się osiągnąć sprawiedliwość i równe szanse dla wszystkich” [Cabinet Office
2010].

4. Analiza implementacji koncepcji „Big Society”
na przykładzie projektu National Citizen Service
oraz regulacji prawnych zawartych w Localism Act 2011
Partia Konserwatywna pod przywództwem Davida Camerona zaproponowała
wyborcom spójną wizję rozwiązania problemu „zepsutego społeczeństwa”,
odmienne od dotychczasowego podejście do budowy kapitału społecznego.
Projekt „Big Society” zakłada, że poprzez promowanie i rozwijanie sposobów
świadczenia usług publicznych, które wiążą się z ograniczoną rolą państwa
przy jednoczesnym zwiększonym zaangażowaniu jednostek i wspólnot, uda się
istotnie wpłynąć na jakość społeczeństwa obywatelskiego. Stanie się ono bardziej
odpowiedzialne, zacznie znowu być charakteryzowane przez pryzmat utraconych
cnót obywatelskich3.
Wspierając rozwój kapitału społecznego, rząd zainicjował wiele poświęconych temu projektów. Ustanowiono Biuro Społeczeństwa Obywatelskiego,
Dzień Działań Społecznych, utworzono Fundusz „Społeczności Lokalne Najpierw”, a także Specjalny Bank „Big Society”, by finansować lokalne inicjatywy. Zainicjowano też „National Citizen Service Volunteering Program” dla
młodzieży, by zaangażować w życie społeczne już 16-latków. Inne działania
warte wspomnienia to chociażby umożliwienie rodzicom prowadzenia szkół,
a społecznościom lokalnym zarządzania urządzeniami użyteczności publicznej
[Cameron 2009b]. W tym miejscu wymienić należy także zapisy Localism
Act z 2011, którego celem jest „ułatwienie dewolucji procesu decyzyjnego
od rządu centralnego do jednostek i wspólnot”. Wyliczenie wszystkich iniSzerzej na temat roli „Big Society” w „odzyskiwaniu” utraconych wartości społeczeństwa
obywatelskiego w Wielkiej Brytanii w pracy Jasona Edwardsa [2011].
3
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cjatyw związanych z „Big Society” zajęłoby kilka stron artykułu, jako że
działania podejmowane w celu realizacji założeń tego projektu inicjowane są
w niemalże wszystkich departamentach rządowych [HoCPASC 2010-2012:
7, 8], co świadczy o wadze tego pomysłu. W tym artykule pragnę bliżej przyjrzeć
się flagowemu projektowi w ramach „Big Society” – National Citizen Service
oraz zapisom Localism Act z 2011 r.
National Citizen Service (NCS) został po raz pierwszy przedstawiony w maju
2010 r. Jest to program dla młodzieży, umożliwiający jej rozwijanie postaw
wolontariackich. Liczba uczestników programu z roku na rok systematycznie
rośnie [Cabinet Office 2011a: 5, 6]. W roku 2015 całkowita liczba osób, które
skorzystały z programu sięgnęła ponad 275 0004. Celem NCS jest budowa
bardziej spójnego i zaangażowanego społeczeństwa [Cabinet Office 2011a: 5].
Program ma pomóc w stworzeniu społecznie odpowiedzialnych młodych ludzi,
którzy będą służyć swojej społeczności lokalnej i współpracować z ludźmi
o różnych profilach społeczno-demograficznych [Cameron 2010c].
Przez kilka tygodni uczestnicy programu przechodzą kilka faz działań. Fazy
te mają konkretne cele. Pierwszy to zapoznanie uczestników z ich mentorami
i ekspertami sprawującymi nad nimi pieczę, a także zespołami, w których będą
pracować. Kolejną fazą jest wyjazd uczestników do miejsc, w których przeżywają
„przygody” – podejmują się realizacji różnych wyzwań, często powiązanych ze
sportem (wspinaczka górska, kajakarstwo). Następnie uczestnicy projektu, w zes
połach, powracają do swojego miejsca zamieszkania i po konsultacji z zainteresowanymi grupami społecznymi tworzą plan poprawy funkcjonowania ich lokalnego
środowiska. Plan ten jest później wdrażany. Na koniec osoby, które zrealizują
swój projekt, otrzymują potwierdzający to certyfikat i uczestniczą w specjalnej
ceremonii ukończenia programu5. W realizację programu zaangażowani są tzw.
regionalni partnerzy oraz lokalni partnerzy. Są to organizacje odpowiedzialne za
organizowanie konkretnych projektów, wycieczek i szkoleń [Woodhouse 2016].
Nastolatek włączający się w projekt NCS od początku otoczony jest grupą
ekspertów, liderów, którzy instruują go i wpływają na jego zachowania. Celem
bowiem jest ich zmiana, budowa przyzwyczajeń do działań wolontariackich.
NCS ma więc na celu, jak ujmują to niektórzy badacze, „wyprodukowanie”
idealnych obywateli [Dean 2013: 46-62]. Młodzi ludzie podlegają podczas kursu
licznym rygorom, ich działania są kontrolowane poprzez wpajane im wartości
odpowiedzialności i etosu pracy na rzecz społeczeństwa. „Big Society” akcentuje podmiotowość jednostek, możliwość przejmowania przez nie kontroli nad
własnymi czynami i zachowaniem. Określane jest to jako upełnomocnienie,
4
5

NCS, What is NCS?, www.ncsyes.co.uk/what-is-ncs [dostęp: 25.11.2016].
Ibidem.
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umożliwienie ludziom przejęcia władzy [Cameron 2010b]. Władza jest tu definiowana w nieco mniej konwencjonalny sposób – jako odpowiedzialność, „by
robić to, co należy” [Cameron 2011b]. Trzeba podkreślić, że to rząd decyduje, co
jest właściwym i pożądanym zachowaniem. Dana obywatelom władza nie dotyczy
możliwości podejmowania aktywności niekonwencjonalnej. Postulat konieczności
kontrolowania zachowań jednostek jest interesującym elementem wdrażania idei
„Big Society”. Konserwatyści powołują się na badania naukowe wskazujące na
korzyści, jakie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego może przynieść wykorzystanie zdobyczy nauk o zachowaniu ludzi [Institute for Government 2010].
W tym aspekcie widać ograniczenia w implementacji „Big Society” – kapitał
społeczny w obecnej sytuacji jest centralnie produkowany i zarządzany.
Ważnym dokumentem w kontekście rozwoju kapitału społecznego w omawianym okresie jest ustawa Localism Act z roku 2011. Zawarto w niej nowatorskie pomysły mające wspierać upełnomocnienie społeczności lokalnych.
Jednym z najważniejszych jest przyznanie im prawa do tworzenia planów za
gospodarowania sąsiedztw, w których mieszkają. Tu niezwykle ważną regulacją
jest ta stanowiąca, że dokumenty te mają ten sam status prawny co dokumenty
lokalnych rad. Mieszkańcy mają więc możliwość decydowania o umiejscowieniu
budynków mieszkalnych, sklepów, biur, decydują o wyglądzie budynków. To do
nich należy inicjatywa dbania o lokalny rozwój, gdyż rozstrzygają o tym, jakich
budynków i usług brakuje. Co więcej, mogą przyznawać zgody na budowę
nowych obiektów6. Obywatele na mocy Community Right to Build otrzymali
prawo do samodzielnego rozpoczynania projektów budowy nowych budynków
mieszkalnych, z ominięciem tradycyjnego procesu planowania lokalnego oraz –
na mocy „Community Right to Bid” – prawo zrzeszania się w celu wykupu
ważnych dla lokalnej społeczności budynków czy też terenów na zasadach
pierwszeństwa, co stało się bardzo popularne. Udaną inicjatywą okazało się
ustanowienie sieci współpracy nazwanej „Our Place!”. Umożliwia ona mieszkańcom współpracę z różnymi podmiotami: radnymi, świadczeniodawcami usług,
z drugim i trzecim sektorem, w celu rozwiązywania lokalnych problemów. Prawo
nazwane „the Community Right to Challenge” umożliwiło mieszkańcom przejęcie świadczenia wielu lokalnych usług, jeśli udowodnią, że będą je świadczyć
efektywniej [Localism Act 2011; DCLG 2011; DCLG 2013].
Wymienione wyżej działania podają w wątpliwość kompetencje lokalnych
rad, co potwierdza postulaty konserwatystów odnośnie do „małego rządu”. Jeśli
uznać samorząd lokalny za fundament demokracji, działania takie mogą mieć dla
niej szkodliwe skutki. Niewątpliwie jednak wspierają procesy budowania kapitału
społecznego. Z drugiej strony należy pamiętać, że rząd koalicyjny w swoich
6

Na mocy tzw. Zarządzenia Rozwoju Sąsiedztwa – Neighbourhood Development Order.
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reformach często podejmował działania preskryptywne [Phibbs 2015]. Wspom
niane zapisy ustawy mają upełnomocnić obywateli, którzy powinni przewodzić
rozwojowi lokalnemu. Ustawa z 2011 r. pozostawia jednak rządowi centralnemu
i samorządowi terytorialnemu dużą autonomię decyzyjną. Działania mieszkańców
są więc często ograniczane. Inicjatywy społeczne są poddane stałemu nadzorowi
i często są zależne od zgody rządu, a mieszkańcy muszą udowodnić, że zrealizują
swoje zadania lepiej niż inne podmioty – i tu ponownie rząd decyduje o kry
teriach. Sekretarz Stanu zachował władzę zmiany wielu podejmowanych lokalnie
decyzji, co znacznie ogranicza możliwość wykorzystania nowych uprawnień
[Stanton 2014: 262, 269].
Okazuje się więc, że proces implementacji założeń „Big Society”, przynajmniej
w swojej pierwszej fazie, wymaga aktywnego, silnego państwa sterującego zachodzącymi w społeczeństwie procesami. Wiele mówi także sformułowanie użyte
przez Sekretarza Stanu Erica Picklesa, który zaproponował wykorzystanie w polityce brytyjskiej tzw. guided localism – czyli lokalizmu sterowanego centralnie.
Zachodzące w Wielkiej Brytanii procesy mające budować kapitał społeczny mają
charakter preskryptywny. Często uzależniają przyznanie nowych kompetencji od
udowodnienia, że realizacja usług w nowych warunkach będzie efektywniejsza
[Illman 2010]. Podczas gdy społeczności lokalne powoli przywykają do tego, by
udowadniać swoją odpowiedzialność i poczucie obowiązku, projekt „Big Society”
przekazuje im jedynie ograniczoną władzę, z założeniem, że na większe prawa
obywatele muszą zasłużyć poprzez odpowiedzialne działania [Dean 2013: 51]7.

5. Krytyka „Big Society”
„Big Society” zostało skrytykowane na wielu polach. Powyższa analiza sposobu
implementacji NCS czy też zapisów Localism Act z 2011 r. wskazała na jeden
z poważnych zarzutów dotyczący preskryptywności, odgórnego sterowania
procesem budowy kapitału społecznego. Wielu badaczy potwierdza, że niezależnie od głoszonych już od dwóch dekad w Wielkiej Brytanii decentralis
tycznych haseł, praktyka polityczna pozostaje w dużej mierze centralistyczna8.
Zarzutów jednak w literaturze naukowej czy publicystycznej odnaleźć można
bardzo wiele.
Jon Dean cytuje Johna Gaventa [2001] oraz Mae Shaw [2008].
W dokumencie analizującym kilka lat funkcjonowania „Big Society” w dyskursie i praktyce
politycznej wyniki działań związanych z „Big Society” oceniono negatywnie. W Big Society Audit
[Civil Exchange 2015] stwierdzono, że rząd nie osiągnął zamierzonych celów, że władza w Anglii
jest nadal bardzo scentralizowana [Slocock, Hayes, Harker 2015: 4].
7
8
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Od lat badania prowadzone w ramach British Social Attitudes Surveys
pokazują, że społeczeństwo brytyjskie jest przeciwne zwiększaniu wydatków
publicznych. Stąd też przekonanie, że skoro obywatele nie chcą podnosić wydatków, to jednocześnie uważają, że państwo nie jest zobowiązane do świadczenia
najważniejszych usług. Jednakże dane z badań pokazują jednocześnie, że nie ma
społecznego poparcia dla idei świadczenia usług przede wszystkim przez sektor
prywatny czy trzeci [Defty 2016: 76]. Konserwatyści poprzez ideę „Big Society”
poszukują efektywnych alternatyw do zuniformizowanego sposobu świadczenia
usług przez państwo. Wiara w zdolność państwa do zaradzenia wszelkim społecznym problemom została odrzucona. Jak jednak podkreśla profesor James
Whelan, „Dobre społeczeństwo wymaga stosowania takich polityk, które uznają
i wykorzystują silne strony wszystkich trzech sektorów. Niektóre zadania są
lepiej realizowane przez państwo, inne przez sektor prywatny lub trzeci. Silne
państwo jest niezbędne, by wspierać demokrację [...]. Silne państwo nie wyklucza
silnych sektorów prywatnego i trzeciego”. Zauważa, że postawy wolontariackie,
filantropia powinny być wspierane, jednak nie należy oczekiwać, że wypełnią
rolę państwa [Whelan 2012: 83-90].
Krytycy uważają, że „Big Society” może prowadzić do pogłębiania się różnic
pomiędzy społecznościami lokalnymi, dzieląc tych, którzy mają umiejętności,
środki i czas, by poświęcić się dla działań w ramach „Big Society”, i tych, którzy
nie mają [Bednarek 2011: § 5.8]. Ponadto konserwatyści oskarżani są o to, że
zaprojektowali „Big Society” w taki a nie inny sposób przede wszystkim ze
względów ekonomicznych. W Wielkiej Brytanii świadczenie usług publicznych,
postrzeganych jako źródło coraz wyższych wydatków dla sektora publicznego
borykającego się z problemem sfinansowania tych usług w okresie recesji jest
częstym tematem debat. „Big Society” skupia się na zmniejszeniu roli państwa
i zwiększonych możliwościach działania obywateli, z akcentem na korzyści
moralne dla tych, którzy podejmują się i angażują w lokalne działania. Pomimo rosnących nierówności ekonomicznych retoryka oparta na teorii kapitału
społecznego wydawała się dobrym sposobem pogodzenia sprzeczności między
obywatelskim zaangażowaniem a wprowadzaniem polityk mających walczyć
z rosnącym deficytem [Ferragina, Arrigoni 2015]. Jednakże opisana w artykule
konstrukcja „Big Society” została uznana za próbę przerzucenia całej odpowiedzialności na obywateli. Co więcej, w związku z kryzysem finansowym rząd
wprowadził ogromne oszczędności w wydatkach publicznych – 81 bln funtów
w ciągu czterech lat [BBC 2010b]. Wielu badaczy, a także część opinii publicznej uważa to za potwierdzenie zarzutu, że „Big Society” to przede wszystkim
próba rozwiązania problemu świadczenia kluczowych usług publicznych przy
jednoczesnych znacznych cięciach budżetowych. Pojawiły się głosy, że w całym
programie „Big Society” chodzi tylko o oszczędzanie pieniędzy, że rząd „umywa
ręce” od świadczenia usług na przyzwoitym poziomie [BBC 2010a].
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6. Podsumowanie
W Zjednoczonym Królestwie od dawna mówi się o kryzysie zaufania do ins
tytucji politycznych, co powoduje, że demokracja przeżywa kryzys, od dawna
także zwraca się uwagę na niski kapitał społeczny. W Wielkiej Brytanii aktywną
postawę rządu w stosunku do budowania kapitału społecznego zauważyć można
od lat 90. XX w. Zarówno tzw. Trzecia Droga zaproponowana przez Partię Pracy,
jak i „Big Society” konserwatystów zakładają bardziej aktywny udział obywateli,
budowę społeczeństwa obywatelskiego, co ma w konsekwencji wzmocnić demokrację. David Cameron celowo zdystansował siebie i partię konserwatywną od
neoliberalnego podejścia partii w przeszłości. W tym celu musiał ustosunkować
się do tradycji Margaret Thatcher. To doprowadziło do ukucia haseł progresywnego konserwatyzmu i współczującego konserwatyzmu, czyli takiego, który
pochyla się nad zepsutym, zatomizowanym społeczeństwem brytyjskim. Celem
realizowanych w ramach „Big Society” projektów jest rozwijanie większej odpowiedzialności za społeczeństwo w jednostkach, rodzinach, sąsiedztwach. Rolą
rządu jest stworzenie ku temu odpowiednich warunków i docelowo wycofanie
się z bezpośredniego świadczenia usług. W tym znaczeniu „Big Society” to
innowacyjny projekt budowy społeczeństwa obywatelskiego, budowy kapitału
społecznego i poszukiwania sprawiedliwości społecznej.
Przeprowadzone reformy wskazują na wzmożone starania w kierunku budowania kapitału społecznego. Mimo obecności preskryptywnych cech wprowadzają rozwiązania skłaniające obywateli do podjęcia wysiłku zaangażowania
się, oznaczają konieczność dzielenia się władzą [Smith 2010: 828]. Tu warto
przytoczyć badania wskazujące na rolę zaufania jako konstytutywnego elementu
kapitału społecznego. Członkostwo w organizacjach zwiększa zaufanie, umożliwia
zdobywanie umiejętności współpracy i racjonalnego działania. Kontakt z innymi
wzmacnia przestrzeganie norm społecznych. Członkowie grupy widzą, że dobro
wszystkich zależy od działań jednostki należącej do danej grupy. Robert Putnam
zauważył, że osoby ufające innym częściej udzielają się w grupach wolontariackich, są bardziej tolerancyjne, chętniej uczestniczą w organizacjach politycznych
i społecznych [CRRC 2004: 50]. Mając to na uwadze, należy zaznaczyć, że
w Wielkiej Brytanii przeprowadzono bardzo wiele udanych inicjatyw mających
budować kapitał społeczny – udanych w tym sensie, że biorący w nich udział
obywatele wyrażają zadowolenie z uczestnictwa i czują, że mają realny wpływ
na lokalną politykę [Tviwy 2012]. Raport z 2015 r. na temat NCS ukazuje, że
dziewięciu na dziesięciu uczestników programu NCS było zadowolonych z jego
przebiegu i chętnie wzięłoby ponownie udział w podobnych działaniach, a także
poleciłoby uczestnictwo w nim innym. Wielu młodych ludzi deklaruje także, że
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odczuwa po odbyciu programu większą odpowiedzialność za własne lokalne
środowisko. Trzech na czterech uczestników deklarowało chęć pomocy swojej
lokalnej społeczności w przyszłości. Sześciu na dziesięciu ankietowanych deklarowało poczucie większej odpowiedzialności za dobrobyt lokalnej społeczności
[Booth i in. 2015: 6, 7, 24].
W trakcie kadencji rządu koalicyjnego 2010-2015 „Big Society” stopniowo
straciło na wadze9. Jednakże na popularności stracił sam termin, który zresztą
od początku nie był dobrze odbierany przez społeczeństwo. Wielu obywateli
(63%) nie rozumiało, o co tak naprawdę w nowym programie chodzi [Anderson
2011], a część, nawet jeśli uznawała „Big Society” za dobry pomysł, nie wierzyła
w sukces powiązanych z tą ideą inicjatyw. Dane z badań ankietowych zebrane
przez YouGov pokazały, że w latach 2011 i 2012 jedynie 9% respondentów
deklarowało, że „Big Society” się uda. Przeważająca większość, bo aż 73%
uważało, że zawiedzie [Gardiner 2012]. Ponadto niejasności w finansowaniu
niektórych projektów „Big Society” położyły się cieniem na wielu udanych
inicjatywach [Greene 2015].
Brak popularności hasła „Big Society” nie oznacza jednak, że starania o budowanie kapitału społecznego przestały być ważną częścią polityki brytyjskiej.
Po wyborach w 2015 r. wydaje się, że zapoczątkowany projektami „Big Society”
trend zmian będzie kontynuowany. W swoim programie wyborczym z 2015 r.
Partia Konserwatywna, zwycięzca wyborów, ponownie wspomina „Big Society”.
„Big Society” ma być „wizją bardziej zaangażowanego narodu, takiego, w którym
bierzemy odpowiedzialność za siebie i za swoich sąsiadów; wspólnoty działają
razem, nie polegając na odległej, bezosobowej biurokracji” [Conservative Party
2015: 47]. W sekcji programu wyborczego zatytułowanej Helping you build
the Big Society partia zobowiązała się m.in. do zagwarantowania wszystkim
nastolatkom miejsca w programie NCS, tak by wszyscy młodzi ludzie mogli
zdobyć nowe umiejętności, spotkać ludzi z różnych grup społecznych. Program
NCS jest więc kontynuowany. W mowie królowej otwierającej sesję parlamentu w 2016 r. ogłoszono, że program wpisze się na stałe w politykę brytyjską.
Powstał też projekt ustawy o National Citizen Service [National Citizen Service
Bill… 2016-2017]. Przejmująca stery partii po Davidzie Cameronie Theresa May
w swoim pierwszym przemówieniu w roli premiera odwołała się do wspomnianej idei „One Nation Conservatism”. Powiedziała: „David Cameron przewodził rządowi jednego narodu i w tym duchu ja także planuję mu przewodzić”
[May 2016].
9
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The Big Society Concept as a Vehicle of Change
to the British Conservative Party’s Image and Social Policy
Summary. The paper sets out to accomplish several goals. Firstly, it outlines the principal assumptions underlying the idea of Big Society as a new approach to social policy geared to building up
Britain’s social capital. Secondly, the paper analyzes the concept as a measure that was expected
to help modernize the Conservative Party under David Cameron. A substantial part of the paper
is based on David Cameron’s speeches and on publications by the Conservative Party and the
coalition government. In an attempt to assess the implementation process of Big Society policies,
the author examines the effects of an important Big Society project – the National Citizen Service
program – and of the community empowerment regulations adopted in the Localism Act 2011.
The examples provided show that many of the Big Society goals have not been achieved. A lot
of criticism has therefore been targeted at the idea as such. Nevertheless, Big Society should
definitely be seen as driven by an innovative outlook on social policy and motivated by a resolve
to increase Britain’s social capital. It is at the same time an ambitious endeavor to modernize the
Conservative Party while not undermining its traditional attitudes toward society and politics.
Keywords: Big Society, David Cameron, Conservative Party, Great Britain, social capital
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