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ROKU1  

 

W dniach od 20 do 22 maja 2015 r. na Dunajskim Uniwersytecie w Krems 

(Donau-Universität Krems) miała miejsce coroczna interdyscyplinarna 

konferencja naukowa dotycząca problematyki e-demokracji oraz tzw. 

otwartego rządu (open government).  

Była to już dziesiąta konferencja poświęcona wspomnianej problematyce. 

Początkowo. w latach 2008–2010, była jej tematyka była zawężona do  

e-demokracji, w następnych latach jej zakres tematyczny został rozszerzony. 

Ponadto dwukrotnie (w latach 2012 i 2014) zorganizowane zostały 

konferencje w Azji (CeDEM-Asia), na których zajmowano się problemami 

dotyczącymi tego rejonu świata.  

Inicjatywa organizacji zorganizowania przez uniwersytet w Krems 

konferencji o charakterze dyscyplinarnym, dotyczącej różnych sfer wykorzys-

tania rozwijających się w coraz szybszym tempie technologii elektronicznych, 

była jedną z pierwszych. Konferencje te poświęcone są, w węższym lub 

szerszym zakresie, zagadnieniom wykorzystania technologii elektronicznej  

w sprawowaniu władzy oraz do kontaktów z różnymi podmiotami stanowią-

cymi emanację państwa. Wśród tego typu konferencji można wymienić, 

organizowaną już od 17 lat, międzynarodową konferencję dotycząca  

e-demokracji, e-rządu oraz e-społeczeństwa (International Conference on  

e-Democracy, e-Government and e-Society), międzynarodową konferencję 

dotyczącą problematyki e-demokracji (International Conference on  

e-Democracy; w latach 2005–2015 odbyła się siedem razy), a także 

organizowaną dopiero od 2014 roku międzynarodową konferencję dotyczącą 

                                                 
1  Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 

podstawie decyzji numer DEC-2012/07/N/HS5/00931.   
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e-demokracji oraz e-rządu (International Conference on e-Democracy  

& e-Government). Duża liczba konferencji dotyczących wykorzystania 

technologii elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej, a także 

ich interdyscyplinarny charakter dowodzą, że technologia elektroniczna  

w obecnym świecie staje się podstawowym narzędziem służącym do 

podejmowania decyzji oraz komunikacji, które powinno być wykorzystywane 

nie tylko pomiędzy jednostkami, ale również w relacji z szeroko rozumianym 

państwem. Niewątpliwie jednak najważniejszą sferą, w której powinien 

nastąpić rozwój wykorzystania środków komunikacji elektronicznej jest 

udział obywateli w sprawowaniu władzy w państwie, a przynajmniej 

konsultowaniu podejmowanych przez organy rządzące decyzji. Należy 

zauważyć, że problematyka e-demokracji jest tematem wszystkich wymie-

nionych konferencji.  

W trakcie pierwszych dwóch dni obrad przedstawionych zostało około 30 

referatów oraz zorganizowano sześć warsztatów. W związku z dużą liczbą 

referentów oraz szeroką tematyką konferencja została podzielona na kilka 

przeprowadzanych równolegle paneli: E-Democracy nad E-Participation  

(2 panele), Open Data, Transparency and Open Innovation (2 panele), Citizen 

Partiicpation in Democratic Governance Processes thorugh ICT in Africa, 

Open Collaborative Government, Bottom-up Movements, Social and Mobile 

Media for Public Administration. Na zakończenie drugiego dnia konferencji 

odbył się panel ogólny, gromadzący wszystkich uczestników konferencji. 

Ostatni dzień poświęcony został na wystąpienia doktorantów (Ph.D. 

Colloquium). Wyodrębnienie w ramach konferencji seminarium doktoran-

ckiego jest coraz częściej spotykanym zabiegiem. Podczas takiego semina-

rium doktoranci mogą przedstawić swoje projekty badawcze, tezy oraz plano-

wane ścieżki kariery badawczej, które poddawane są pod dyskusję przez 

innych doktorantów, ale również bardziej doświadczonych naukowców. 

Ułatwia to niewątpliwie młodym przedstawicielom nauki włączenie się  

w dyskurs naukowy oraz pomaga im w określeniu właściwych kierunków 

badań. Tego typu rozwiązania powinny zostać wprowadzone również w ra-

mach polskich konferencji, podczas których doktoranci są zwykle biernymi 

obserwatorami.  

W związku z interdyscyplinarnym oraz panelowym charakterem konfe-

rencji, w niniejszym sprawozdaniu skupię się na referatach, które znajdowały 

się w obszarze prowadzonych przez mnie badań naukowych, tj. dotyczyły 

udziału obywateli w procedurze wyborczej i szerzej rozumianej partycypacji 

w sprawowaniu władzy za pośrednictwem środków komunikacji elektro-

nicznej. Warunki te w najwyższym stopniu spełniają cztery referaty. Pierwsze 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjABahUKEwiO0vnx35nHAhVL1hQKHXjGAEY&url=https%3A%2F%2Fedem-egov.org%2F&ei=NhnGVY7fOMusU_iMg7AE&usg=AFQjCNFckyxWwkksW95k7n-4Tf8z91rijQ&bvm=bv.99804247,d.d24
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjABahUKEwiO0vnx35nHAhVL1hQKHXjGAEY&url=https%3A%2F%2Fedem-egov.org%2F&ei=NhnGVY7fOMusU_iMg7AE&usg=AFQjCNFckyxWwkksW95k7n-4Tf8z91rijQ&bvm=bv.99804247,d.d24
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dwa, które chciałbym przedstawić zostały wygłoszone w ramach drugiego 

panelu E-Democracy nad E-Participation i dotyczyły problematyki demo-

kracji płynnej. Z uwagi na fakt, że ta forma demokracji nie znalazła dotąd  

w polskiej doktrynie prawa szerszego przedstawienia dokonam dosyć obszer-

nego streszczenia referatów dotyczących tej problematyki. 

Pierwszy z nich (Liquid Separation: Three Fundamental Dimensions 

within LiquidFeedback and other Voting Technologies) zaprezentował mgr 

Nicolás Mendoza z Uniwersytetu Miejskiego w Hongkongu. Referat dotyczył 

problematyki tzw. demokracji płynnej (liquid democracy), czyli nowej 

koncepcji podejmowania decyzji, która stanowi rozwiązanie pośrednie 

pomiędzy demokracją reprezentatywną oraz bezpośrednią. Liquid Democracy 

stara się łączyć najlepsze cechy z obu wymienionych form demo-

kracji. Pozwala wyborcy zadecydować, czy przekazać swój głos przedstawi-

cielowi w danej sprawie, czy po prostu zagłosować bezpośrednio, unikając 

kosztownej i czasochłonnej procedury referendalnej. Jej funkcjonowanie jest 

oczywiście możliwe jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

Autor wymienił trzy ważne cechy, którymi powinna charakteryzować się 

demokracja płynna: możliwość wyrażenia opinii (expressivity), wpływ na 

ostateczną decyzję (influence), oraz uczciwość całej procedury (integrity). 

Podał ciekawe przykłady ukazujące trudność w osiągnięciu wymienionych 

cech przez demokrację reprezentatywną. Jeśli chodzi o pierwszą cechę, podał 

przykład wyborcy w Stanach Zjednoczonych, który popiera ograniczenie do 

posiadania broni oraz jest zdania, że zmniejszenie deficytu budżetu powinno 

być priorytetem państwa, co stawia go przed dylematem głosowania na Partię 

Demokratyczną lub Partię Republikańską, gdyż demokraci popierają pierwszy 

postulat wyborcy, zaś republikanie drugi. Ważną zaletą demokracji płynnej 

jest zatem decydowanie (a przynajmniej zabieranie głosu) w poszczególnych 

sprawach. W demokracji reprezentatywnej zawsze dochodzi do sytuacji,  

w której, w pewnych sprawach, reprezentanci opcji politycznej popartej przez 

wyborcę w  wyborach postępują niezgodnie z jego poglądami.  

Autor następnie dokonał analizy spełniania tych aspektów przez 

oprogramowanie do kształtowania opinii, politycznych dyskusji i decyzji 

spełniające warunki demokracji płynnej, pn. LiquidFeedback. Specjalna 

wersja tej platformy nosi nazwę LiquidFriesland i została zaimplementowana 

w 2012 roku na potrzeby obywatelskiego procesu decyzyjnego w niemieckim 

powiecie Friesland. Autor przytoczył także przykład Niemieckiej Partii 

Piratów, która również korzysta z tego oprogramowania. W obu tych 

przypadkach głosowania przeprowadzane za pośrednictwem platformy 

traktowane są tylko jako rekomendacje rozwiązania pewnej kwestii w dany 

https://www.liquid-friesland.de/
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sposób przez władze partyjne, ewentualnie jako inicjatywa w przypadku 

głosowania nad propozycją, która nie znajduje się w programie obrad organu 

decyzyjnego. 

W kolejnym wystąpieniu prof. Silvia De Conca (Instytut Technologii  

w Monterrey) kontynuowała problematykę płynnej demokracji, koncentrując 

się na wspomnianym w poprzednim referacie narzędziu (Liquidfeedback), 

przy użyciu którego demokracja ta mogłaby funkcjonować. Wskazała, że 

zastosowanie instrumentów płynnej demokracji można wywieść z niezadowo-

lenia społecznego związanego z niskim włączeniem społeczeństwa w proces 

decyzyjny, co można potraktować jako przykład konstytucjonalizmu 

społecznego, której badaczem był Günther Teubner2.  

Prelegentka podała również kolejny przykład zastosowania tego 

oprogramowania, tym razem przez włoską partię polityczną pod nazwą Ruch 

Pięciu Gwiazd, która podobnie jak Niemiecka Partia Piratów poszukiwała 

narzędzia, które umożliwiałoby demokratyczne uczestnictwo w pracach orga-

nizacji oraz komunikację między jej członkami. Obie partie poszukiwały 

zatem platformy do bezpośredniego angażowania swoich członków. Refe-

rentka omówiła bardziej szczegółowo niż przedmówca instytucję głosowania 

z wykorzystaniem narzędzia Liquidfeedback. Wymieniła trzy jego cechy 

charakterystyczne.  

Po pierwsze, możliwość udzielenia pełnomocnictwa do oddania głosu 

innej osobie we wszystkich sprawach, lub jedynie wybranym zakresie spraw. 

Pełnomocnik może przekazać głos kolejnej osobie. Pełnomocnictwo może 

również zostać w każdej chwili wycofane przez samodzielnie oddanie głosu. 

Jest to procedura charakterystyczna dla głosowania przez pełnomocnika 

stosowana w demokracji reprezentatywnej. Odróżnia te formy demokracji 

jednak druga ważna jej cecha, polegająca na upublicznieniu treści głosu.  

W ten sposób z jednej strony głosujący pozbawiany jest prawa do oddania 

anonimowego głosu, z drugiej jednak strony otrzymuje gwarancję rzetelności 

procedury, co jest szczególnie istotne w przypadku elektronicznych technik 

głosowania. Mechanizm ten zmniejsza również zagrożenie handlu głosami. 

Jednak oznacza to równocześnie, że mechanizm ten może zostać 

wykorzystany tylko w instytucjach oraz głosowaniach, w których nie jest 

prawnie gwarantowana anonimowość głosujących.   

Trzecią cechą charakterystyczną jest sposób ustalania wyników głoso-

wania. Liquidfeedback posługuje się bowiem zupełnie nową metodą transfor-

                                                 
2 Zob. G. Teubner , Konstytucjonalizm społeczny : alternatywy dla teorii konstytucyjnej 

nakierowanej na państwo. Wykład im. Leona Petrażyckiego, Wydział Prawa i Administracji 

UW, 27 maja 2004 , Warszawa 2004. 
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macji wyników głosowania na wynik rozstrzygnięcia opracowaną w 1997 

roku przez Markusa Schultzeʼa. Opiera się ona na kryterium Condorceta3 po-

legającym na zestawianiu kandydatów parami. Unika się w ten sposób wy-

boru kandydata, który przegrywa w większości bezpośrednich konfrontacji.  

Kolejny referat (Backchannel Chat: Peaks and Troughs in a Twitter 

Response to Three Televised Debates during the 2014 Scottish Independence 

Referendum Campaign), który chciałbym przybliżyć, został wygłoszony  

w ramach panelu dotyczącego inicjatyw oddolnych (bottom-up movements) 

przez prof. Sarah Pedersen4 (Uniwersytet Roberta Gordona w Aberdeen). 

Referentka przedstawiła wyniki badań dotyczących udziału telewidzów za 

pośrednictwem Twittera w trzech debatach bezpośrednio poprzedzających 

referendum  w sprawie niepodległości Szkocji. W trakcie tych debat pozosta-

wionych zostało ponad 140 tys. tweetów. W jednej z debat w ciągu jednej 

minuty zostało zamieszczonych ponad 1 300 tweetów. Z ustaleń zespołu 

badawczego wynika, że liczba tweetów rosła w momencie przerw 

reklamowych, ale również sond ulicznych oraz rozmów z dziennikarzami, 

przeprowadzanych w trakcie debaty (spin room), co wskazywałoby na małe 

zainteresowanie telewidzów tymi elementami debaty. Z liczniejszymi 

komentarzami aniżeli rzetelna debata nad konsekwencjami odrębności 

Szkocji spotkały się momenty „politycznego teatruˮ, jak podniesiony głos czy 

agresywnie postawione pytanie. Przedstawione badania dokumentują rosnącą 

rolę komunikatorów społecznościowych w debacie publicznej, co implikować 

będzie zapewne zmiany w polityce prowadzenia kampanii wyborczych. 

Prowadzić to będzie do zejścia na drugi plan programów wyborczych na rzecz 

marketingu politycznego.  

Ostatni z referatów, które pragnę przedstawić w niniejszym sprawozdaniu, 

został wygłoszony w ramach panelu ogólnego przez mgr. Uwe Serdülta 

(baloti.ch: A Multi-Lingual e-Participation Platform for Swiss Migrants)  

z Centrum Studiów Demokratycznych na Uniwersytecie w Zurychu. 

Wystąpienie dotyczyło narzędzia internetowego, za którego pośrednictwem 

mieszkańcy Szwajcarii nieposiadający obywatelstwa tego kraju mogliby 

wypowiadać się w kwestiach poddawanych pod referenda ogólnokrajowe. 

Powstanie takiego narzędzia, w formie programu pilotażowego finanso-

wanego ze środków państwowych, związane jest z niejednolitą strukturą 

narodowościową Szwajcarii oraz restrykcyjnym prawem regulującym 

                                                 
3  Zwycięzcą jest ten kandydat, który, po zestawieniu w pary wszystkich kandydatów, jest 

preferowany przez większość wyborców. 
4 Współautorzy: dr Graeme Baxter, dr Simon Burnett, prof. Ayse Göker, dr David Corney, 

dr Carlos Martin (Uniwersytet Roberta Gordona w Aberdeen). 
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naturalizację. W rezultacie około 20% dorosłych mieszkańców Szwajcarii nie 

posiada prawa do głosowania. Jedynie w części państwa imigranci są 

uprawnieni do głosowania na poziomie lokalnym. Informacje dotyczące 

referendum dostępne są na stronie internetowej w 11 językach, co zapewnia 

szeroką dostępność.  

Ciekawe są przedstawione wyniki statystyczne dotyczące porównania 

preferencji osób, które oddały głos za pośrednictwem strony internetowej 

baloti.ch oraz oficjalnych wyników głosowania. O ile nie jest zaskakujące, że 

preferencje migrantów w wieku do 39 lat oraz posiadających wyższe 

wykształcenie są bliskie oficjalnym wynikom głosowania, o tyle zaskakuje 

fakt, że im dłuższy okres zamieszkania w kraju, tym występuje mniejsza 

korelacja pomiędzy wynikami głosowania imigrantów oraz obywateli. 

Niewątpliwie jest to rozwiązanie warte uwagi i jego wprowadzenie 

należałoby rozważyć w państwach o podobnej strukturze narodowościowej, 

np. Estonii. Wyniki uzyskane za pośrednictwem takiego narzędzia 

internetowego mogą okazać się przesłanką przemawiającą za złagodzeniem 

regulacji dotyczących naturalizacji, a przynajmniej przyznania imigrantom 

prawa do głosowania w wyborach lokalnych. Argumentem może być bowiem 

również ewentualna zbieżność poglądów imigrantów oraz pozostałej części 

społeczeństwa dowodząca zakończonej asymilacji oraz odpowiedniej 

znajomość spraw kraju.  

Na zakończenie obrad, jej gospodarze, prof. Peter Parycek oraz prof. 

Noella Edelmann zaprosili uczestników na kolejną konferencję, która 

odbędzie się także w Krems, w dniach 18–20 maja 2016 roku. 

 

 

Marcin Rulka 
 

 

                                                 
 Dr, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. 

 


