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Abstract
The concept of co-production has in recent years experienced a  revival. The growth of interest in 
co-production can be caused by the deep economic crisis with which the public administration is cur-
rently struggling and growing social needs and expectations. Similarly, the concept of social innovation 
has lately gained considerable interest and as articulated as a way to increase efficiency and effective-
ness in public management. So the following question arises: can the co-production of public services 
be considered as a social innovation? The answer to this research question is the goal of this article. 
This goal was reached using systematic literature review in order to identify the original definitions of 
co-production and then the word clouds technique has been applied. The next step was comparison 
of the attributes of the definition of co-production with the concept and notion of social innovation
Keywords: public sector; co-production; public services; governance innovation; social innovation; 
word clouds

1.	 WSTĘP

Pojęcie koprodukcji istnieje od dekad, jednak w ostatnich latach doświadczy-
ło odrodzenia. Badania w  różnych dyscyplinach nauki poświęca rosnącą 
uwagę roli obywateli i trzeciego sektora w dostarczaniu usług publicznych. 

Jak zauważają Osborne i Strokosch, koprodukcja jest obecnie jednym z kamieni 
węgielnych reform polityki publicznej na całym świecie i artykułowana jest m.in. 
jako (Osborne i Strokosch 2013: 640):

• wartościowa droga do reformy usług publicznych,
• do planowania i świadczenia skutecznych usług publicznych, 
• odpowiedź na deficyt demokratyczny,
• droga do aktywnego obywatelstwa i społeczności,
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• środek służący do podnoszenia dodatkowych zasobów do świadczenia usług 
publicznych.

To co może powodować odnowione zainteresowanie koprodukcją to głęboki 
kryzys ekonomiczny, w którym aktualnie znajduje się administracja publiczna, 
a tym samym potrzeba zidentyfikowania innego, lepszego i (przynajmniej) tań-
szego sposobu rozwiązywania problemów społecznych. Traktowana jest ona jako 
sposób angażowania użytkowników usług społecznych jako ich koproducentów 
(Pestoff 2012: 15), który pozwala zaspokoić rosnące oczekiwania społeczne (Tu-
urnas 2015: 583). Koprodukcji przypisuje się centralną rolę w programach reform 
sektora publicznego, które mają na celu poprawę skuteczności i jakości usług pu-
blicznych, w efekcie czego stała się pożądanym i często wybieranym narzędziem 
rozwijania i dostarczania usług publicznych w wielu krajach na całym świecie 
(OECD 2011). Przyczyn szukać można również w pojawiających się dowodach 
na wpływ koprodukcji na wyniki, wartość pieniądza oraz jej potencjalną wartość 
ekonomiczną i społeczną (Calabro 2012: 321). 

Równie znamienną rolę w  reformowaniu sektora publicznego przypisuje się 
współcześnie innowacjom społecznym, które uważane są  za kluczową kwestię 
w agendach polityk publicznych (Sinclair i Baglione 2014). Jest ona „magicznym 
pojęciem”, którego politycy używają do formułowania i uzasadnienia potrzeby 
i konieczności konkretnych zmian w sektorze publicznym (Bekkers et al. 2014: 
223), które ostatnio zostało przyjęte jako nowa strategia reform dla sektora pu-
blicznego, biorąc pod uwagę wyzwania społeczne i cięcia budżetowe, z którymi 
zmagają się rządy (Voorberg et al. 2015: 88). Innowacja społeczna aprobowana 
jest jako sposób promowania większej skuteczności w zarządzaniu publicznym 
oraz jako widoczna i bardziej ekonomiczna alternatywa dla wykonywania i roz-
przestrzeniania innowacji socjotechnicznych w  pewnych niszach z  udziałem 
firm, uniwersytetów, agentów publicznych, interesariuszy i  społeczeństwa oby-
watelskiego (Andion et al. 2017: 370). Postrzegana jest jako nowe, bardziej wy-
dajne, skuteczne, trwałe czy sprawiedliwe od istniejących rozwiązanie problemu 
społecznego (Phills, Deiglmeier i Miller 2008).

Obserwowane podobieństwa tych dwóch koncepcji rodzą pytanie, czy koproduk-
cję usług publicznych postrzegać można jako innowację społeczną? Odpowiedź 
na tak postawione pytanie badawcze stanowi cel niniejszego artykułu.

2.	 METODOLOGIA

W celu zrozumienia istoty koprodukcji i odniesienia jej do fenomenu innowa-
cji społecznej autorka zastosowała metodę systematycznego przeglądu literatury, 
a następnie technikę „chmury słów”. Systematyczny przegląd literatury opiera się 
na ustaleniu faktów w wyniku analizy danych wtórnych. Jako strategia badawcza 
pozwala na zachowanie obiektywności analizy, objęcie całego obszaru badaw-
czego, właściwy dobór źródeł do badań oraz scalenie informacji z wielu źródeł, 
w efekcie czego generowana jest nowa wiedza. Celem zastosowania tej metody 
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jest „stworzenie mapy pojęciowej, ocena istniejącego stanu wiedzy oraz precyzyj-
ne określenie kierunków przyszłych badań” (Sienkiewicz-Małyjurek 2016: 424).

W celu zlokalizowania pozycji literatury dotyczących koprodukcji wykorzystano 
trzy strategie:

1. Analiza 152 publikacji anglojęzycznych z lat 1987-2013, które wyłonione zo-
stały przez W. Voorberga, V. Bekkersa i L. Tummersa (2014) w wyniku syste-
matycznego przeglądu literatury przeprowadzonego w  maju 2013 roku. Na 
podstawie występowania w tytule i/lub abstrakcie i/lub słowach kluczowych 
terminu „co-production” lub „co-producing” oraz dostępności w bazach da-
nych Elsevier, Emerald, Ebsco i ProQuest do analizy wybrano 68 pozycji. 

2. Analiza 13 publikacji anglojęzycznych z lat 1977-1986 wymienianych przez: 
Alford (1998), Miltin (2008), Needham (2008), Gebauer, Johnson i Enquist 
(2010), Meijer (2012), Jakobsen (2013), których publikacje znalazły się w sys-
tematycznym przeglądzie literatury Voorberga, Bekkersa i Tummersa (2014). 
Rok 1997 został wybrany jako graniczny ze względu na przełomową pracę 
V. Ostrom i E. Ostrom pt. Public goods and public choices. In Alternatives for 
delivering public services: Toward improved performance, która wprowadziła 
do teorii pojęcie koprodukcji. Okres ten wskazywany jest także przez powyż-
szych autorów jako czas największej początkowej popularności i rozwoju po-
jęcia koprodukcji.

3. Analiza 16 publikacji polskojęzycznych wyłonionych w wyniku systematycz-
nego przeglądu literatury w marcu 2017 roku na podstawie bazy danych Ba-
zEkon. Głównym kryterium wyboru było występowanie słowa „co-produc-
tion” lub „koprodukcja” lub „współprodukcja”, w tytule i/lub abstrakcie i/lub 
słowach kluczowych. 

Łącznie otrzymano 97 publikacji polsko i angielskojęzycznych, dotyczących ko-
produkcji. Wyniki ograniczono do publikacji odnoszących się do sektora pu-
blicznego i społecznego oraz odrzucono rekordy odnoszące się do „koprodukcji 
wiedzy”, co zmniejszyło liczbę publikacji do 75. Wyłonione teksty przeanalizo-
wane zostały pod kątem występowania w nich oryginalnych, zaproponowanych 
przez autora definicji koprodukcji. Efektem tej analizy było wyróżnienie 38 re-
kordów. Następnie z definicji tych wyłoniono 73 atrybuty pojęcia „koprodukcja”, 
które poddano transkrypcji sprowadzając je do słów kluczowych. Zestaw tak wy-
łonionych elementów definicji poddano analizie ilościowej za pomocą techniki 
„chmury słów”, korzystając z  programu dostępnego na http://www.wordle.net. 
„Chmura słów” pozwala wizualizować, które ze słów kluczowych najczęściej po-
jawiają się w badanym tekście. Częstotliwość pojawiania się słów odzwierciedla 
ich rozmiar w chmurze. Zastosowanie tej techniki umożliwia zobrazować naj-
ważniejsze składniki analizowanych tekstów, a jej ilościowy charakter pozbawia 
ją wad właściwych badaniom interpretatywnym (Klimas i Czakon 2010: 115-116). 
W ten sposób dokonano analizy częstotliwości pojawiania się atrybutów przypi-
sanych pojęciu „koprodukcja” w jego definicjach. 
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3.	 KOPRODUKCJI	USŁUG	PUBLICZNYCH	–	DEFINICJA	
POJĘCIA

Efekty przeprowadzonej za pomocą techniki chmury słów analizy widoczne 
są na rysunku 1. 

Rysunek 1.	Chmura	atrybutów	definicji	„koprodukcja”

Źródło:	Opracowano	z wykorzystaniem	wordle.net.

Analizując przedstawioną powyżej chmurę atrybutów definicji koprodukcji, do-
konać można następujących obserwacji:

• Najmocniej akcentowanym atrybutem definicji koprodukcji jest angażowanie 
obywateli/konsumentów w świadczenie usług publicznych (Ostrom i Ostrom 
1977, Whitaker 1980, Alford 1998 i 2009, Pestoff, Oborne i Brandesn 2006, 
Bason 2010, Verschuere, Brandsen i Pestoff 2012). Koprodukcja kładzie na-
cisk na zaangażowanie obywateli w produkcję (przynajmniej w części) usług 
publicznych, czyniąc je elementem paradygmatu, w którym usługi nie są już 
po prostu dostarczane przez organizacje publiczne, ale są one koprodukowa-
ne przez użytkowników i społeczności (Verschuere, Brandsen i Pestoff 2012: 
1085). W paradygmacie tym zaangażowanie obywateli jest postrzegane jako 
niezbędne, jeśli usługa publiczna przynieść ma oczekiwane, optymalne rezul-
taty (Ostrom i Ostrom 1977: 44).

• Kolejnym zidentyfikowanym atrybutem koprodukcji jest partycypacja (Per-
cy 1984, Lelieveldt et al. 2009, Vaillancourt 2009, Ryan 2012, Vamstad 2012, 
Sześciło 2015). Koprodukcja odrzuca wyobrażenie o świadczeniu usługi pa-
sywnym użytkownikom (Ryan 2012: 314) uznając, że obywatel może zaanga-
żować się w zachowania produktywne, które mogą podnieść poziom jakości 



76 77HUMANUM  Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Humanum, ISSN 1898-8431,  26 (3) 2017, s. 73-85

usług publicznych (Percy 1984: 432). Obywatel na równych i partnerskich za-
sadach współdecyduje o kształcie systemu usług publicznych oraz bezpośred-
nio uczestniczy w świadczeniu usług publicznych (Sześciło 2015: 19).

• Definiujący zgadzają się co do tego, że koprodukcja pociąga za sobą istotny 
wkład zasobów konsumenta (Joshi i  Moore 2004, Bovarid 2007, Needham 
2008, Vries 2008). W  koprodukcji podkreślana jest rola, jaką użytkownicy 
usługi odgrywają zarówno w konsumpcji jak i produkcji usług publicznych. 
Wkład takich zasobów obywateli i  organizacji społecznych jak możliwości, 
umiejętności, wysiłek, czas i pieniądze, jest niezbędny dla skutecznego i efek-
tywnego dostarczania usług publicznych (Ryan 2012, Verschuere, Brandsen 
i Pestoff 2012).

• Kolejnym wymienianym w definicjach koprodukcji desygnatem jest współ-
działanie producenta i konsumenta usługi. W koncepcji koprodukcji usługa 
publiczna traktowana jest jako produkt tego współdziałania, łączenia wysił-
ków administracji publicznej i obywateli (Sharp 1980, Parks et al. 1981, Levi-
ne i Fisher 1984, Mitlin 2008, Urban 2014). W koprodukcji kładzie się nacisk 
na świadczenie usługi jako wspólne przedsięwzięcie (Sharp 1980: 109), gdzie 
jeden lub więcej elementów procesu produkcji usług publicznych dzielone 
są pomiędzy obywatelem i państwem (Miltin 2008: 361), co pociąga za sobą 
wspólne niesienie odpowiedzialności za rezultaty. 

• Koprodukcja artykułowana jest również jako nowy i  alternatywny model 
świadczenia usług (Brudney i England 1983, Pestoff 2006, Kaźmierczak 2014). 
Koprodukcja kwestionuje tradycyjny model świadczenia usług publicznych, 
w  którym sektor publiczny dostarcza usługi konsumującemu obywatelowi 
(Brudney i  England 1983: 61), proponując model oparty na współzależno-
ści wkładów obywateli i  administracji publicznej (Kaźmierczak 2014: 41). 
Obywatel nie jest już pasywnym odbiorcą, ale partnerem dla organizacji pu-
blicznych, aktywnym i zaangażowanym uczestnikiem procesu projektowania 
i świadczenia usług publicznych. 

Reasumując, z  powyższych obserwacji wyłania się obraz koprodukcji jako no-
wego, alternatywnego i  partycypacyjnego modelu świadczenia usług publicz-
nych, zakładającego zaangażowanie obywateli w świadczenie tychże usług, przy 
istotnym wkładzie ich zasobów (m.in. możliwości, umiejętności, wysiłków, czasu 
i pieniędzy). W modelu tym usługa publiczna jest produktem współdziałania ad-
ministracji publicznej i obywateli. 

4.	 KOPRODUKCJA	USŁUG	PUBLICZNYCH	A INNOWACJE	
SPOŁECZNE

Komisja Europejska, która uczyniła innowacje ważnym punktem reform w Unii 
Europejskiej i jej państwach członkowskich, definiuje innowację społeczną jako 
nowe pomysły, które zaspokajają pilne, niezaspokojone potrzeby. Jest to innowa-
cja, która jest społeczna w swoich efektach i środkach. Innowacjami społecznymi 
są nowe pomysły (produkty, usługi modele), które równocześnie zaspokajają po-
trzeby społeczne (skuteczniej niż alternatywy) i tworzą nowe relacje społeczne, 
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które często prowadzą do nowych form współpracy (Komisja Europejska 2010: 
9). Już ta jedna definicja pozwala domniemywać, że koprodukcja może być po-
strzegana jako innowacja społeczna. Podkreśla się w niej, że innowacja tego typu 
dotyczy m.in. usług i modeli, a także że jest nową formą współpracy. 

Jednak dla zrozumienia istoty innowacji społecznych konieczne jest bliższe i bar-
dziej dokładne przyjrzenie się nim. Wyczerpujących wniosków na temat pojęcia 
i  znaczenia innowacji społecznych dostarcza analiza M. Wronki-Pośpiech. Za-
uważa ona, że „istniejące definicje innowacji społecznych podkreślają fakt, iż do-
tyczą one niezaspokojonych potrzeb lub nierozwiązanych wyzwań społecznych. 
W dużej liczbie definicji podkreśla się, że innowacje społeczne są tymi, które od-
powiadają na potrzeby społeczne nie zaspokajane tradycyjnie przez rynek lub 
istniejące instytucje i skierowane do słabszych grup w społeczeństwie. Nowe po-
mysły i idee będące istotą innowacji społecznych mają działać dla dobra publicz-
nego. Dzieje się to poprzez spełnienie ważnych i niezaspokojonych potrzeb ludzi, 
rozwiązywanie istniejących problemów społecznych, kulturowych, ekonomicz-
nych i środowiskowych, projektowanie i wdrażanie lepszych sposobów zaspoka-
jania potrzeb społecznych (Wronka-Pośpiech 2015: 128-129). 

Argumentem przemawiającym za traktowaniem koprodukcji jako innowacji 
społecznej jest podzielany przez niektórych autorów pogląd, że innowacja spo-
łeczna jest sposobem społeczeństwa obywatelskiego na angażowanie się w sferę 
publiczną i „współpracę” z władzami w rozwiązywaniu problemów, co dzieje się 
głównie poprzez koprodukcję usług publicznych (Andion et al. 2017, Galli et. al. 
2014, Cook 2015, Healey, 2015). Zatem innowacja społeczna realizuje się poprzez 
koprodukcję, przez co można postrzegać ją jako element szerszej koncepcji inno-
wacji społecznych. 

W  celu dalszej analizy powiązań między tymi pojęciami, trzy najważniejsze 
atrybuty definicji koprodukcji wyłonione w wyniku analizy za pomocą techniki 
chmury słów zestawione zostały z literaturą na temat innowacji społecznych. Po-
zwoliło to na zidentyfikowanie kolejnych argumentów przemawiających za tym, 
ze koprodukcja jest innowacją społeczną. 

Z analizy częstotliwości pojawiania się atrybutów przypisywanych koprodukcji 
w jej definicjach wynika, że najmocniej akcentowanym elementem tego pojęcia 
jest zaangażowanie obywateli w projektowanie i świadczenie usług publicznych. 
Zdaniem V. Pestoff samo to pozwala traktować koprodukcję jako innowację 
w sektorze publicznym. Podobnego zdania są (Hartley, 2005, 2013; von Hippel, 
2005). Czy jednak innowacja w sektorze publicznym jest innowacją społeczną, 
co przemawiałoby za traktowaniem koprodukcji jako tego typu innowacji? Po-
równując typy obu wspomnianych innowacji zaobserwować można pewne po-
dobieństwa (tabela 1). 
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Tabela 1. Typy	innowacji	w sektorze	publicznym	a typy	innowacji	społecznych

Typy innowacji w sektorze publicznym Typy innowacji społecznych
Produktowa Nowe produkty
Usługowa Nowe usługi
Procesowa Nowe procesy
Pozycyjna Nowe rynki
Strategiczna Nowe platformy
Zarządcza Nowe formy organizacji
Retoryczna Nowe modele biznesowe

Źródło:	Na	podstawie	Hartley	(2005),	TEPSIE	(2012).

Innowacje w usługach publicznych to nie tylko nowe pomysły, techniki i metody, 
ale również nowe praktyki, które dotyczą nie tylko artefaktów fizycznych, ale za-
wierają również zmiany w relacjach pomiędzy usługodawcami (Psetoff 2012: 3). 
Podobnie innowacją społeczną mogą być „produkty, usługi, procesy, technolo-
gie, zasady, idee, rynki, platformy, formy organizacyjne, ustawodawstwo, modele 
biznesowe, ruchy społeczne itp., a także kombinacja kilku z nich” (Wronka-Po-
śpiech 2015: 129). Na podstawie powyższego porównania można zaryzykować 
stwierdzenie, że innowacje w sektorze publicznym w swojej istocie są innowacją 
społeczną. Szukając miejsca koprodukcji w systemie innowacji społecznych na-
leży zwrócić szczególną uwagę na innowacje zarządcze w sektorze publicznym, 
które zbliżone są do nowych form organizacji w  innowacjach społecznych. In-
nowacja zarządcza obejmuje nowe formy angażowania obywateli i  możliwości 
rozwijania instytucji demokratycznych w usługach publicznych. Tego typu inno-
wacje podkreślają interakcję pomiędzy dostawcą i użytkownikiem usługi (Mo-
ore i  Hartley 2008), promują większe zaangażowanie obywateli w  świadczenie 
usług publicznych oraz zawierają różne sposoby ułatwiania większej partycypacji 
obywateli poprzez koprodukcję (Pestoff 2012: 15). Zatem koprodukcja zawiera się 
w innowacji zarządczej, która jest jednym z typów innowacji w sektorze publicz-
nych, przez co możemy traktować koprodukcję jako innowację społeczną.

Drugim ważnym elementem definicji koprodukcji jest partycypacja. Koproduk-
cja jest modelem świadczenia usług publicznych opartym na aktywnej, partycy-
pacyjnej populacji producentów konsumenckich (Pestoff 2006: 5). Koprodukcja 
obejmuje konstelację, gdzie władze i aktorzy społeczni dzielą „połączoną odpo-
wiedzialność za produkowanie usług publicznych”. W procesie produkcji inte-
resariusze – obywatel i organizacje, są zaproszeni prze władze do wzięcia udzia-
łu w  kształtowaniu polityki oraz są  znacznie bardziej aktywnie zaangażowani 
w jedną albo więcej faz procesu polityki (Lelieveldt et. al. 2009: 6). Podobnie zło-
żoność kwestii i problemów społecznych, na które odpowiadać mają innowacje 
społeczne rodzi konieczność angażowania wielu interesariuszy, którzy wnoszą 
specjalistyczną wiedzę i inne zasoby. Dlatego niektórzy naukowcy definiują inno-
wację społeczną jako collaborative innovation – innowację współpracującą, która 
ma miejsce w sieciach, a  tym samym opiera się mocno i przede wszystkim na 
zaangażowaniu obywatela czy końcowego użytkownika (Pestoff 2012, Bekkers 
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i in. 2014: 226). Koprodukcja usług publicznych w swojej istocie jest aktywnym 
zaangażowaniem końcowego użytkownika w proces projektowania i świadcze-
nia usługi, dlatego traktować można ją jako innowację społeczną. Argument ten 
wspiera kolejny ze zidentyfikowanych elementów definicji koprodukcji odniesio-
ny do teorii innowacji społecznych.

Trzecim co do częstotliwości pojawiania się atrybutem koprodukcji jest istotny 
wkład zasobów konsumentów. Obywatele jako koproducenci usług wnoszą do 
procesu świadczenia usługi swoje m.in. możliwości, umiejętności, wysiłki, czas 
i pieniędzy. Innowacja społeczna również zaprasza do wnoszenia swojego wkładu 
przez aktorów publicznych i prywatnych, włączając społeczeństwo obywatelskie, 
aby ulepszać usługi społeczne. Według agendy Komisji Europejskiej ds. Zatrud-
nienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, innowacja społeczna będzie 
odgrywać kluczową rolę w odpowiedzi na kilka kluczowych zagadnień współ-
czesnej polityki społecznej. Jednym z  nich jest pytanie jak innowacje partner-
stwa mogą wnieść prywatne i pozarządowe zasoby, które będą uzupełnieniem fi-
nansowania z środków publicznych (Komisja Europejska). W procesie innowacji 
społecznych ważni interesariusze przynoszą swoją wiedzę, informacje, doświad-
czenia i zasoby, które mogą być dzielone w celu produkowania innowacyjnych 
wyników, które są dla nich ważne (Bekkers i in. 2014: s. 228). Odniesienie takiego 
postrzegania innowacji społecznych i ich roli do istoty koprodukcji stanowi ko-
lejny argument przemawiającym za traktowaniem koprodukcji jako innowacji 
społecznej. Koprodukcja bazuje na synergii pomiędzy działaniami obywateli 
oraz administracji publicznej i pociąga za sobą partnerstwo pomiędzy użytkow-
nikami i  finansującymi, albo konsumentami i  dostawcami usług publicznych 
(Pestoff 2012: 2). Jak wynika z przeprowadzonej analizy definicji pojęcia kopro-
dukcji, w  partnerstwach tych zasadniczy jest istotny wkład zasobów ze strony 
obywateli. Z powyższej definicji innowacji społecznych wynika natomiast, że za-
prasza ona do wnoszenia prywatnych i pozarządowych zasobów w celu poprawy 
jakości usług społecznych. Koprodukcja jest zatem innowacją społeczną zarówno 
w środkach jak i dążeniach. 

Dodatkowym argumentem przemawiającym za traktowaniem koprodukcji 
jako innowacji społecznej jest obu tych koncepcji do pojęcia wartości publicz-
nej. W  ostatnich latach pojęcie koprodukcji wypłynęło ponownie jako istotna 
część dyskusji New Public Governance, w której podkreślano partnerstwa i sieci 
pomiędzy użytkownikami usług, trzecim sektorem oraz również prywatnymi 
i publicznymi (Pestoff, 2012, Verschuere et al. 2012, Tuurnas 2015). Paradygmat 
ten opiera się na założeniu, że dla skutecznego tworzenia polityki i świadczenia 
usług, władze powinny współpracować w pluralistycznych sieciach z wieloma in-
nymi aktorami, ponieważ problemy można rozwiązać tylko poprzez kombinację 
różnych zasobów. Według tej filozofii wartość publiczna może istnieć tylko w ko-
produkcji pomiędzy władzą, obywatelami, stowarzyszeniami i firmami (Brand-
sen i in. 2015). Wobec tego koprodukcja usług publicznych jest takim rodzajem 
współpracy administracji publicznej z  interesariuszami, który z założenia pro-
wadzić ma do współtworzenia wartości publicznej (Osborne, Radnor i Strokosch 
2016). Jednym z założeń stojących za innowacją społeczną jest natomiast to, że 
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potrzebuje ona odpowiadać na potrzeby obywateli w  celu osiągania wyników, 
które naprawdę mają znaczenie (Moore i Hartley 2008). Innowacja społeczna od-
nosi się do alokacji i/albo realokacji wartości publicznej, która ma być osiągnięta, 
podejmując wiele wyzwań, z którymi zmagają się społeczeństwa (Bekkers i  in. 
2014: s. 229). Zatem ze względu na główną ideę stojącą za koprodukcją, jaką jest 
dążenie do współtworzenia wartości publicznej przez władzę i obywateli, wpisuje 
się ona w nurt innowacji społecznych. 

5.	 PODSUMOWANIE	

W wyniku dokonanej za pomocą techniki chmury słów analizy częstotliwości 
pojawiania się atrybutów przypisanych pojęciu „koprodukcja” w jego definicjach, 
zidentyfikowano pięć, zdaniem autorki głównych, atrybutów definicji pojęcia. 
Pierwszym z  nich jest zaangażowanie obywateli/konsumentów w  świadczenie 
usług publicznych – usługi nie są dostarczane przez organizacje publiczne, ale 
są one koprodukowane przez użytkowników i społeczności, co gwarantuje ocze-
kiwane i optymalne rezultaty. Drugim wyróżnionym elementem definicji kopro-
dukcji jest partycypacja – koprodukcja uznaje, że obywatel może zaangażować 
się w zachowania produktywne, które mogą podnieść poziom jakości usług pu-
blicznych. Trzecim wyróżnionym atrybutem jest istotny wkład zasobów konsu-
menta, który jest niezbędny dla skutecznego i efektywnego dostarczania usług 
publicznych. Kolejnymi atrybutami definicji koprodukcji są współdziałanie pro-
ducenta i  konsumenta oraz traktowanie usługi publicznej jako produktu tego 
współdziałania – łączenia wysiłków administracji publicznej i obywateli. Piątym 
i ostatnim z wyróżnionych elementów definicji jest artykułowanie koprodukcji 
jako nowego i alternatywnego dla tradycyjnego modelu świadczenia usług pu-
blicznych. Obywatel jako koproducent usługi nie jest pasywnym konsumentem, 
ale aktywnym uczestnikiem procesu świadczenia usług publicznych. W wyniku 
powyższych obserwacji autorka niniejszego tekstu proponuje definiowanie ko-
produkcji jako nowego, alternatywnego i partycypacyjnego modelu świadczenia 
usług publicznych, zakładającego zaangażowanie obywateli w świadczenie tych-
że usług, przy istotnym wkładzie ich zasobów (m.in. możliwości, umiejętności, 
wysiłków, czasu i pieniędzy). W modelu tym usługa publiczna jest produktem 
współdziałania administracji publicznej i obywateli. 

W celu odpowiedzi na pytanie badawcze dotyczące tego, czy koprodukcję usług 
publicznych postrzegać można jako innowację społeczną, elementy te odniesione 
zostały do literatury nt. innowacji społecznych. Pozwoliło autorce na sformuło-
wanie pięciu argumentów wspierających tezę, że koprodukcję usług publicznych 
można traktować jako innowację społeczną. Po pierwsze za postrzeganiem ko-
produkcji jako innowacji społecznej stoi pogląd niektórych badaczy, że współpra-
ca społeczeństwa obywatelskiego z władzami w ramach innowacji społecznych 
realizuje się głównie poprzez koprodukcję. Po drugie koprodukcja jako koncep-
cja promująca podkreślająca interakcję pomiędzy dostawcą i  użytkownikiem 
usługi oraz promująca większe zaangażowanie obywateli w  świadczenie usług 
publicznych jest innowacją zarządczą, jednym z typów innowacji w sektorze pu-
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blicznym, które wpisują się w nurt innowacji społecznych. Podążając tym tokiem 
rozumowania, koprodukcję potraktować można jako innowację społeczną. Trze-
cim argumentem popierającym tę tezę jest konieczność angażowania obywate-
li czy końcowych użytkowników w proces innowacji społecznej wynikająca ze 
złożoności problemów społecznych, na które innowacja społeczna stara się od-
powiedzieć. Jest to nic innego jak wykorzystywanie modelu koprodukcji usług 
publicznych. Po czwarte zarówno koprodukcja jak i innowacje społeczne zakła-
dają wnoszenie do procesu swojego wkładu przez obywateli. W obu przypadkach 
ważni interesariusze przynoszą swoją wiedzę, informacje, doświadczenia i zaso-
by, które mogą być dzielone w  celu produkowania wyników, które są  dla nich 
ważne. Do tych ważnych dla społeczeństwa wyników odnosi się piąty, ostatni 
argument. Jedną z idei stojących za innowacją społeczną jest osiąganie wyników, 
które naprawdę mają znaczenie dla obywateli, czyli tworzenie wartości publicz-
nej. Podobna idea kryje się za koprodukcją, w której powinno dążyć się do współ-
tworzenia wartości publicznej przez władzę i obywateli w procesie świadczenia 
usług publicznych. Wszystkie te argumenty przemawiają z tym, że koprodukcja 
usług publicznych w swojej istocie jest innowacją społeczną. 

Innowacja społeczna próbuje tworzyć nowe rozwiązywania współczesnych pro-
blemów społecznych. Jest szeroką koncepcją, w której mieści się wiele równych 
działań i modeli. Według autorki jednym z nich jest koprodukcja, która podobnie 
jak innowacja społeczna jest społeczna w swoich celach, środkach i efektach. Ko-
produkcja jest pojęciem węższym, koncepcją bardziej skonkretyzowaną, a przez 
co łatwiejszą do zastosowania w praktyce życia publicznego i mająca szanse na 
przyniesienie wymiernych rezultatów w  reformowaniu sektora usług publicz-
nych.
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