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W POLSCE NA TLE INNYCH PAŃSTW

Zapewnienie dostępu do usług eGowrnmcnt dziś
przekłada się uprosi na wymiar cywilizacyjny jutro

Wprowadzenie
Zmiany stylu życia i pracy powodują ewolucję faz rozwoju ekonomicznego
społeczeństwa. Rola informacji jako zasobu produkcyjnego i narzędzia diagnostycznego
stale wzrastała, a rozwój technik i technologii informacyjnych końca XX w. znacznie ją
ułatwił i przyspieszył tworzenie oraz wspieranie możliwości dostępu do Internetu
w miejscu publicznym, kształcenie dzieci w szkołach, osób dorosłych w miejscach
pracy, bezrobotnych i osób starszych poza rynkiem pracy na kursach lub w domu.
Uwzględniając zmiany w fazach rozwoju ekonomicznego Drucker wyróżnia ze względu
na techniki dominujące w tych fazach społeczeństwo przedinduslrialne, industrialne
i poindustrialne, które opiera się na informacji jako podstawie wiedzy i działania2*.
Kaczmarek natomiast wyróżnia społeczeństwo postkapitalistyczne w latach 1957-75
i społeczeństwo informacyjne po roku I975, w którym rewolucja elektroniczna dopro
wadziła do powstania państwa sieciowego oraz wirtualnej rzeczywistości*.
W ramach przekształcenia Unii F.uropejskiej w społeczeństwo oparte na wie
dzy zainicjowano inicjatywę eEurope. Jej celem jest stworzenie administracji onłine,
która ma polepszyć efektywność działania administracji publicznej w zakresie świad
czenia usług, uprościć załatwianie spraw urzędowych a także umożliwić uzyskiwanie
informacji na ich temat. Udostępnienie informacji na portalach urzędów (BIP) pozwala
petentowi na zaczerpnięcie informacji o procedurach obowiązujących w sprawach,
które go interesują.
Niniejsze opracowanie koncentruje się na przedstawieniu inicjatyw dotyczą
cych społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz stopniu realizacji przyjętych założeń
w rzeczywistości. Przeanalizowano w jakim stopniu rozwinięta jest w Polsce możliwość
1Dr, menedżer j doradca ds. zarządzania jakością w programach rynku pracy.
2 Por. P.F. Drucker. Spoleczeńslwi /Mikaptralistyczne, PWN. Warszawa I W ).
Por T.T. Kaczmarek. fi\zvko i zarządzanie nzrkiem . Ujęcie inlerdyseepłmame, Dilin. Warszawa 2008.
s. 136 137.
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dostępu obywatela do usług administracji publicznej za pośrednictwem Internetu
i w jakim stopniu odbiega od standardów uzyskanych w innych krajach UE oraz wska
zano kierunki rozwoju, a także konsekwencje mogące wyniknąć z zaniechania dalszego
dążenia do rozwoju eGovemment w Polsce.

Społeczeństwo informacyjne, inicjatywy eEurope,
rozwój eGovemment
Termin społeczeństwo informacyjne pojaw ił się w Japonii w 1963 r„ a dopiero
w latach 70. XX w. w Europie oraz w USA gdzie określa społeczeństwo, które wytwa
rza informacje, przechowuje je, przetwarza i wykorzystuje4. Początek terminologii
i dążeń do społeczeństwa informacyjnego na szczeblu unijnym można datować na rok
1993/94, kiedy Rada Europejska poprosiła wybrane osobistości o sporządzenie raportu
dotyczącego konkretnych posunięć w zakresie informacji. Zalecenia te zebrano w po
staci raportu Europa i społeczeństwo globalnej informacji, zwanego także raportem
Bangemanna5*7. Zwłaszcza dwa sformułowania zawarte w rozdziale 1 raportu można
odnaleźć w ogłoszonej na szczycie w Helsinkach w 1999 r. inicjatywie eEurope —An
Information Society Jor Ali: „Czego możemy oczekiwać dla rządów i administracji:
Bardziej sprawnych, przejrzystych i żywo reagujących usług społecznych, znajdujących
się bliżej obywatela i oferujących usługi o niższym koszcie.” oraz „(...) Społeczeństwo
informacji posiada potencjał polepszenia jakości życia obywateli Europy, sprawności
naszej społecznej i ekonomicznej organizacji oraz umocnienia spójności’*.
W ramach strategii Lizbońskiej przyjęto za cel przekształcenie Unii Europej
skiej do roku 2010 w' społeczeństwo oparte na wiedzy (społeczeństwo informacyjne)
oraz najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę. Plan działania i urzeczywist
niania społeczeństwa informacyjnego został ujęty w 3 grapy tematyczne: tańszy, szyb
szy i bezpieczniejszy dostęp do Internetu, inwestowanie w ludzi i umiejętności oraz
pobudzanie wykorzystania Internetu.
Pojęcie eGovemment nie zostało dotychczas jednoznacznie zdefiniowane.
W ujęciu Unii Europejskiej ma być przede wszystkim antonimem biurokratycznego
funkcjonowania administracji publicznej, polegającego na zintegrowanych działaniach
zmierzających do stworzenia tańszej i skuteczniejszej administracji i w rezultacie do
poprawy zarządzania państwem i obniżenia kosztów działania administracji. Koncepcja
ta „postuluje wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych usprawniają
cych proces akumulacji, przetwarzania i interpretowania informacji, celem poprawy
działania i komunikowania się współczesnych jednostek administracji publicznej
z beneficjentami usług publicznych" . Obejmuje ona: usprawnienie działania, ograni
czenie czasu świadczenia usług, poprawę dostępności tych usług, podnoszenie jakości
świadczonych usług administracyjnych, minimalizowanie błędów oraz racjonalne go
spodarowanie środkami publicznymi w procesie świadczenia usług1*.
Takie ujęcie koreluje z procesami tzw. nowego zarządzania publicznego (New
Public Management) sformułowanymi przez. Nacholda i von Ollera w 1995 r„ postulu4 Por. ibidem, s. 136.
’ Por. Europe am i the global information society, Hangcmann report recommendations to the Huropcan Coun
cil. Hrusscls IW4.
* Ibidem, s. 6.7.
7 A. Szewczuk. M. Zioło, / a n t ekonomiki sektora publicznego. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2(K)X. s. 370.
* Por. ibidem, s. 369 37(1.
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jącymi m.in. zorientowanie działań na klienta, wypracowanie regulacji określających
sposób świadczenia usług i ich standard, zorientowanie na osiągnięcie wyników oraz
rozdzielenie ról klienta (odbiorcy usługi) od dostarczyciela usług*'.
Unia Europejska nie jest w tych dążeniach wyjątkiem. Inicjatywy e<iovemntenl podjęto także w Szwajcarii, poza Europą, np. w USA pod hasłem Powering Ame
rica's future willi technology i w krajach azjatyckich.
Pierwsza edycja programu eEurope została zainicjowana w 2002 r. przez Radę
Europy na szczyci»* w Santa Maria da Ceira w czerwcu 20(H) roku i była kontynuowana
jako program eEurope*. skierowany do krajów kandydujących oraz program eEurope
2005 zainicjonowany w 2002 roku na szczycie w Sewilli. W 2005 r. opracowano kon
cepcję dążenia do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i2(M0. W ramach eEurope
wyodrębniono 20 zasadniczych usług publicznych online, 12 adresowanych do obywa
teli i 8 do przedsiębiorców (tab. 1).
Tabela 1. Zestawienie usług administracji publicznycl Online.
l.p.

l.slugi dla osób fizycznych

Usługi dla przedsiębiorstw

1

Podatek od osób fizycznych

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
(ZUS)

2

Pośrednictwo pracy

Podatek od osób prawnych

3

Ubezpieczenia społeczne

VAT

4

Dokumenty tożsamości

Rejestracja przedsiębiorstw

5

Rejestracja pojazdów

Dane statystyczne

6

Pozwolenia na budowę

Deklaracje celne

7

Policja - przyjmowanie zgłoszeń

Zezwolenia i certyfikaty

8

Katalogi bibliotek publicznych

Zamówienia publiczne

<)

Akty urzędów stanu cywilnego

—

10

Rejestracja kandydatów na wyższe uczelnie

—

II

Sprawy meldunkowe

—

12

Usługi z zakresu służby zdrowia

—

źródło: Plon (kialonio na rzec: rozwoju elektronicznej attniinisinuji (cOovcrnment) na lala 2005 2006,
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Warszawa 2004. s. 12.

* Por. J. Hausner (red.). Administracja publiczna. PWN 20%, s. 58.
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Analiza danych Euroslaiu wykazuje, że poziom rozwoju e-usług jest nierów
nomierny w krajach Unii. Nie można stwierdzić, źe tzw. starzy członkowie są lepiej
przygotowani niż inne kraje, ponieważ wysokie wyniki osiągają np. Malta i Słowenia.
Mimo tego Polska nie wyróżnia się w żadnej kategorii pozytywnym lub bardzo pozy
tywnym wynikiem - widoczne jest raczej zapóżnienie w stosunku do innych krajów (za
wyjątkiem Bułgarii i Rumunii).

Stopień realizacji założeń i eGovernment w Polsce
na tle innych krajów
Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało potrzebę wytyczenia kie
runków rozwoju społeczeństwa informacyjnego zgodnie z inicjatywami eEurope. Ini
cjatywy dotyczące informatyzacji sektora administracji publicznego zawarto początko
wo w następujących dokumentach: Wrota - mstę/ma konceptja projektu. Strategia
informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - ePolska na lata 21)04 2006, Plan działań na
rzecz rozwoju elektronicznej administracji publicznej - ePolska na lata 2004 2006,
Plan działań na rzecz rozmija elektronicznej administracji (eCowrnment) na lata
2005-2006.
Zgodnie ze Strategią informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - ePolska na lata
2004 2006 informatyzacji administracji publicznej przyznano priorytet w wymienio
nym okresie czasu. Proces len podzielono na trzy cele główne (zawarte w obszarach
określonych jako A, B i ('). zawierające 16 zadań priorytetowych, tj. A1-A5, BI-B 8,
C1-C3) przedstawione w lab. 2.
Tabela 2. Priorytetowe zadania w ramach informatyzacji Polski.

1. Powszechność dostępu do
treści i usług (A)

2. Tworzenie szerokiej i war
tościowej oferty usług i treści
dostępnych w Internecie (B)

3. Powszechna umiejętność
posługiwania się teleinforma
tyką

C 1 powszechna umiejętność
A 1 Internet szerokopasmowy
B 1 Wrota Polski najwyższy posługiwania się komputerem
dla szkól najwyższy priory
priorytet
- najwyższy priorytet
tet

A 2 Internet szerokopasmowy B 2 Wrota Polski do Europy
dla administracji publicznej
najwyższy priorytet

A 3 infrastruktura dostępu

B 3 centralne bazy danych dla C 3 Zwiększenia informatycz
nego przygotowania zawodo
administracji - najwyższy
priorytet
wego

A 4 infrastruktura teleinforma B 4 polskie treści w Internecie
tyczna dla nauki
najwyższy priorytet
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C 2 zapobieganie wykluczeniu

—

A 5 bezpieczeństwo w sieci

B 5 nauczanie na odległość

-

B 6 usługi medyczne na odle
głość

—

B 7 handel elektroniczny

—

—

B 8 strategia wprowadzania
naziemnej radiofonii i telewi
zji cyfrowej

—

—

Żró(lliv. Strategia informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - ePofska na lata 2004 2006, Ministerstwo Nauki
j Informatyzacji. Warszawa 2003. s. 16 23.

Zadania te /realizowano jednak tylko częściowo. W procesie tym ujawniły się
bariery finansowe i ludzkie, związane z umiejętnościami pracowników administracji pu
blicznej. W Raporcie generalnym z badań ilościowych przeprowadzonych w 2113 urzę
dach podano w 2007 r. z 10 kategorii ujętych w ankiecie następujące bariery jako naj
większe utrudnienia10: brak środków' finansowych, ograniczony dostęp obywateli do In
ternetu. wysoki koszt korzystania z Internetu, niski poziom edukacji obywateli w zakresie
nowoczesnych technologii informacyjnych, niski poziom edukacji urzędników w zakresie
nowoczesnych technologii informacyjnych ilp. Wyniki te pokrywały z wynikami badań
poprzednich edycji, w których za dwie największe bariery- z 10 wymienionych wykazano
brak środków finansowych i ograniczony dostęp obywateli do Internetu".
Mimo nadal utrzymujących się deficytów badanie to wykazało pozytywny
rozwój we wszystkich urzędach. W 2007 r. wszystkie urzędy posiadały komputery
i najczęściej szerokopasmowy dostęp do Internetu (l)SL i wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o ok. 24 punkty procentowe), dwukrotnie wzrósł odsetek urzędów stosu
jących elektroniczny obieg dokumentów, wszystkie urzędy (09.9%) posiadały stronę
BIP, a także w większości (91,5%) własną stronę internetową. Petenci mogli na 97%
oferowanych stron uzyskać informację a na 77% stron pobrać formularz (w 2006 r. na
ok. 64% stron)12.
Pomimo faktu, że w stosunku do 2006 r. więcej urzędów zorganizowało dla
swoich pracowników szkolenia w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyj
nych (w 2006 r. — 21,6%, w 2007 r. — 27%) są to nadal niewystarczające posunięcia.
Negatywnie należy także ocenić fakt, że urzędy przeznaczyły średnio tylko 1,4% swo
ich budżetów na informatyzację, co znajduje odzwierciedlenie także w fakcie posiada
nia komórki organizacyjnej ds. informatyzacji zaledw ie w 46% urzędów, w której za
trudniona była jedna osoba (67,6% respondentów ).*
* Stopień infomtatrzacji urzędów ir Polsce, Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. ARC Rynek i Opinia. 4 edycja. Warszawa 2(K)X, ss. 4. 149.
Por. Stopień infonnatyzm jt urzyikhr n Polsce. Raport generalny i. badań ilościowych dla Min. Spraw
Wewnętrznych i Administracji, ARC Rynek i Opinia, 3 edycja. Warszawa 2007. wykres 8 .1., s. 156.
Hor. Stopień informatyzacji urzydtńr te Polsce..., 4 edycja, s. 6 8.
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W zależności od stopnia komunikacji urzędu z mieszkańcami oraz od rodzaju
i złożoności prowadzonych usług przez urzędy drogą elektroniczną można wyróżnić
cztery poziomy rozwoju usług e-administracjiIJ:
■ poziom I - informacyjny - urzędy udostępniają informacje na stronach
internetowych,
■ poziom 2 - interakcyjny - urząd udostępnia formularze w wersji elektro
nicznej.
■
poziom 3 - podwójnej interakcji (dwukierunkowy) - petent wypełnia
formularz na stronie urzędu. Ten poziom wymaga procedury autoryzacji
osoby.
■
poziom 4 - transakcyjny - wszystkie czynności niezbędne do załatwienia
danej sprawy urzędowej drogą elektroniczną - od uzyskania informacji,
poprzez pobranie odpowiednich formularzy i po ich wypełnieniu odesła
nie ich drogą internetową (bądź wypełnienie formularzy online na stronie
internetowej), aż po uiszczenie wymaganych opłat i otrzymanie oficjalne
go zezwolenia, zaświadczenia, decyzji lub innego dokumentu, o który sta
ra się dana osoba mogą być załatwione drogą elektroniczną.
Stopień osiągniętego poziomu komunikacji mierzony jest w procentach; 0%
oznacza brak rozwoju, 1(M)%- pełen rozwój. Na przestrzeni ostatnich lat stopień rozwo
ju publicznych serwisów internetowych w' Polsce kształtował się na poziomie 53%
w 2006 r. (36% w 2004 r.ł4> i oznacza stopień uzyskania poziomu interakcji jednokie
runkowej.
Jednocześnie rozwój 20 usług wymienionych w tabeli 1 jest nierównomiernie
zaawansow any i powoduje, że z 20 usług można przez Internet załatwić od początku do
końca jedynie 2 (poziom transakcyjny), natomiast średnio w krajach UL 10. W roku
2006 rozwój w pełni dostępnych e-usług publicznych dla przedsiębiorstw kształtował
się w Polsce na poziomie 37,5%. a dla osób prywatnych na poziomie 8,3%*15*, analo
gicznie średnia dla UE-25 wyniosła 67,8% i 36,8%lf> i wzrosła do 2007 r. nieznacznie
(rys. I).
Zestawienie przedstawione na rys. 1 unaocznia dystans Polski do innych kra
jów. Widoczna jest także tendencja lepszego wykorzystania i lepszej akceptacji e-usług
przez przedsiębiorstwa i nieco słabsza przez osoby prywatne. Nie należy jednak wnio
skować. że społeczeństwo jest niechętne do tego trybu załatwiania spraw. Na wynik len
wpływa mniejsza dostępność usług dla osób prywatnych (we wszystkich krajach uzy
skano lepsze wyniki dla przedsiębiorstw), ale także kwestia posiadania odpowiedniego
sprzętu (komputer, dostęp do Internetu) oraz umiejętności.
Informatyzacja polskiej administracji publicznej mająca ją przybliżyć do stan
dardów europejskich miała zostać zrealizowana w ramach funduszy unijnych przyzna
nych na lata 2004 200617. Środki te nie zostały jednak wykorzystane w założonym
terminie. Prace nad projektem PESEL 2 zostały zakończone we wrześniu 2008 r„
n Por. n un. Online Availability on Public Services: How Is liurupe Progressing? Web Based Survey on
Electronic Public Services Report of the 5"’ Measurement, Cap (iemiiti lor European Commission 2005. s. 7.
M Online Availability on Public Services: How Is Europe Progressing? Web Baser! Survey on llleetronic
Public Serv ices Report of the 6® Measurement, Cap Gemini for European Commission 2006, s. 15.
15 Plan działania na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (oGovcrmncnt) na lata 2005 2006. Minister
stwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004, s. 14 15.
'* 12010, Jahrcsbcncht fiber die Informalionsgescllschaft 2007, Hurop3ischc GemeinscliaOcn 2007, s. 105.
1 Por O. Pawłowska, .V/V
stajemy /шиЛ/ггу Ul: na inlarmatyzaijy urzędów, „The Wall Street Journal
Polska" z 6 08.2007 r.,s. 02.
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e-deklaracja - rozliczenie podatków przez Internet weszła w życie 1 stycznia 2008 r„
aGeoportal został udostępniony w listopadzie 2008 i podlega nadal ciągłym pracom
oraz polepszaniu funkcjonalności, W tym przypadku pozwala to na stwierdzenie, że
bruk jest chęci, w tym także zapewne możliwości organizacyjnych, a jednak nie we
wszystkich przypadkach środków (procedura przedłużyła się także ze względu na ok.
dwuletni czas trwania przetargów).

Rysunek I Dostępność c-ushig w Internecie oraz odsetek korzy stających w 2007 r. w wybranych krajach.
Źródło: opracowanie własne na podstaw ie danych liiirostatu. http: 'cpp.curostat.cc.curopa.cu.

Ponieważ realizacja usług e-administracji publicznej zw iązana jest z systemem
identyfikacji obywateli i podmiotów gospodarczych, z koniecznością wejścia w życie
ptxlpi.su elektronicznego i integracji aplikacji, dopiero spełnienie tych wymagań daje
możliwość zrezygnowania interesenta z wizyty w urzędzie. Proces len został w Polsce
już zapoczątkowany, jednakże dopiero po 2011 zostanie zakończony - dotychczasowe
dowody osobiste będą zastępowane przez elektroniczne z chipem, które będą służyły
jako bezpłatny podpis cyfrowy (do końca 2000 r. UH ma wypracować wspólną koncep
cję procedur e-govemmenl. jeśli tak będzie może to mieć wpływ na przyspieszenie lub
opóźnienie tego i innych procesów w Polsce ze względu na konieczność dostosowania
przepisów).
Pozytywny rozwój należy odnotować po stronie użytkowników'. Badania prze
prowadzone przez GUS w ramach statystyk dotyczących realizacji społeczeństwa in
formacyjnego w Polsce wykazały, że 95% przedsiębiorstw, a w nich 36% pracowników
korzysta z komputerów i 28% z Internetu111. Podobnie pozytywny rozwój można zauwa
żyć wśród osób prywatnych. Od 2004 r. zwiększył się odsetek osób korzystających
z komputera w domu z 27% do 43% w 2007 r.. więcej gospodarstw domowych posiada
ło dostęp do Internetu (analogicznie 26% i 41%). O wzrastających umiejętnościach
Badanie przeprowadzono w kwietniu 200H r. w 14 117 przedsiębiorstwach z co najmniej 10 zatrudnionymi,
for Wykorzystanie technologii intormacyjno-lclckomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach
domow ych i przez osoby pry watne w 20(18 r., s. 1, www.stat.gov.pl.
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użytkowników oraz zaufaniu może świadczyć także trzykrotne zw iększenie się odsetka
osób prywatnych kupujących przez Internet (z 5% w 2004 r. do 16% w 2007 r.)lł.
W dziedzinie rozwoju technologicznego udaje się w Polsce powoli przełamać
zapóźnienie w możliwościach dostępu do Internetu. Wystąpiła tu możliwość „drogi na
skróty”, ponieważ technologie dostępu do Internetu uległy modernizacji, podobnie jak
w dziedzinie rozwoju telefonii, przestarzały dostęp do Internetu przy pomocy modemu
analogowego (spadek z 52% w 2004 r. do 30% w 2007 r.) został zastąpiony stałymi
połączeniami szerokopasmowymi (wzrost z 28% w 2004 r. do 53% w 2007 r.)~°.

Kierunki rozwoju e-government w Polsce
Niezaprzeczalnym problemem procesu informatyzacji kraju jest jego kapilałochlonność, związana z zakupem sprzętu, oprogramowania, szkoleniami dla pracowników/użytkowników, dostosowaniem regulacji prawnych, opracowaniem systemów
zabezpieczeń i ochrony danych. W najbliższych lalach potrzebna jest na poziomie poli
tycznym i ustawodawczym wola przezwyciężenia tych deficytów. Strategia dalszego
rozwoju e-adminislracji publicznej wymaga przede wszystkim: komunikowania przyję
tych rozwiązań, przyjęcia jednakowych standardów informatycznych, stworzenia pod
staw prawnych oraz zdolności innowacyjnej. W strategii tej należy położyć nacisk na
stworzenie niezawodnej e-administracji publicznej, do której petenci będą mieli zaufa
nie i która przez dostępność będzie przynosiła korzyść w fonnie zaoszczędzenia czasu
i zredukowania poziomu biurokracji. Przedstawione na rys. 2 przykładowe cele strate
giczne pozwolą cel len urzeczywistnić.
Obok problemów rozwoju odpowiednich serwisów w' procesie tworzenia e-administracji publicznej ważna jest także dbałość o zapewnienie umiejętności obsługi kom
putera po stronie odbiorców. W lej kwestii może dochodzić do zjawiska tzw. e-wykluczenia (digital exhision) lub wykluczenia informacyjnego (digital divide ), któremu
zgodnie z zapisami inicjatywy eEurope 2005 należy zapobiegać przez zapewnienie
równego dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Do
metod zapobiegania e-wykluczeniu należą np. kursy obsługi komputera dla seniorów,
domowe kursy dla bezrobotnych (e-learning ). Kursy te mogą być realizowane także ze
środków funduszu HSK, który wspiera m.in. zdobywanie praktycznych umiejętności
obsługi komputera zdobywanych w ramach certyfikatu ECDL (European Computer
Driving Lieence i Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), zaświadczają
cego o posiadaniu podstawowych umiejętności w zakresie korzystania z komputera,
w tym np. edytowania tekstów, korzystania z arkuszy kalkulacyjnych i z sieci kompute
rowych.
Podobnie jak w innych kwestiach, np. okresu pozostawania bez pracy, także
w kwestii korzystania z komputera dużą rolę odgrywa poziom wykształcenia. Osoby
regularnie korzystające z komputera posiadały w 2007 r. wykształcenie średnie lub
wyższe (83% użytkowników21). Ze względu na wysokość kosztów łącza z Internetem
korzystanie z tego medium jest zależne nie tylko od poziomu wykształcenia, ale także od
przynależności do kwanlyla dochodowego. Warto także zwrócić uwagę na powody nie
posiadania dostępu do Internetu. Na pierwszym miejscu respondenci podali w 2008 r.
H Spolerzeńsiwtt informal \jtu- ir Polsie. Wyniki badań starr.ityiznyih z lat 2004 2007, GUS, Warszawa

2008, ss. 59.61.75.
® Ibidem, s. 20.
Jl Ibidem, s. 57.
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brak poir/eby (45%), na drugim i trzecim zbyt wysokie koszty sprzętu i dostępu (29%
j 26%). a dopiero na czwartym brak odpowiednich umiejętności (23%)32. Obok taniego
dostępu należy więc podjąć kroki promujące korzystanie z komputera i z Internetu
w społeczeństwie, najlepiej już podczas edukacji szkolnej, który obok praktycznego
zastosowania tych mediów wyposaża użytkowników w odpowiednie umiejętności.

Rysunek 2. Cele strategiczne dla dalszego rozwoju c<iovernincnl.
Źródło: opracowanie własne.

Organizacją wspierającą zapobieganiu powstawania zjawiska e-wykluczenia.
realizacją innowacyjnych projektów oraz. badaniami nad rozwojem społeczeństwa in
formacyjnego na poziomie krajowym i regionalnym zajmuje się powołana w 2006 r.
Polska Platforma e-lnłegracji funkcjonująca zgodnie z europejskim modelem współpra
cy sektora publicznego, prywatnego i badawczo-rozwojowego. Wykorzystuje ona środ
ki funduszy strukturalnych oraz programów wspólnotowych Unii Europejskiej.
Z powyższych rozważań wynikają następujące wnioski: W najbliższej przy
szłości niezbędne są zabiegi na kilku płaszczyznach jednocześnie:
■ prawnej w zakresie dostosowywania rozwiązań legislacyjnych do wymo
gów e-govemment
■ społecznej w zakresie podwyższenia świadomości społecznej dotyczącej
użyteczności i korzyści posługiwania się komputerem
a H \h trzy.tia m r I n hiuifogii

s. t>.
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technologicznej poprzez udostępnienie tańszego Internetu i rozpowszech
nienie dostępu do niego
instytucjonalnej przez rozbudowanie dotychczas niewystarczającej
współpracy instytucji administracji publicznej, pozyskanie kadr do pla
nowania i realizacji projektów informatycznych, zmianę podejścia urzę
dów do informatyzacji i przyznanie jej priorytetu, szerzenie świadomości
wśród decydentów o konieczności podejmowania działań na rzecz reali
zacji społeczeństwa informacyjnego.

Podsumowanie
Stan rozwoju administracji elektronicznej w Polsce nadal nie jest na zadowala
jącym poziomie. Większość urzędów oferuje jednostronną interakcję z petentem przez
udostępnienie informacji lub wymaganych formularzy. Bariery finansowe, brak chęci
decydentów, a także niezadowalający poziom edukacji komputerowej urzędników
i petentów powodują, że strategia jaką przyjmie się na najbliższe lala będzie wielopo
ziomowa.
Przyjęcie strategii dalszego rozwoju e-administracji publicznej zależne jest od
poparcia sfer politycznych i zagwarantowania środków finansowych, ale także od umie
jętności implementacji korzystnych rozwiązań.
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Sum m ary

MODERN PUBLIC ADMINISTRATION AND THE DEGREE
OF EG0VERNMENT (PUBLIC E-ADMINISTRATION)
IMPLEMENTATION IN POLAND IN COMPARISON
WITH OTHER COUNTRIES
This paper presents the state of development of eGovemment services in Pol
and viewed from the perspective of the European Union’s recommendations and initia
tives. and the degree to which the standards adopted have actually been implemented.
Accessibility of public administration services through the Internet for citizens in Pol
and has been analyzed and compared with corresponding standards in other EU states.
The paper comprises 3 parts, an introduction and conclusions. The first part
discusses the nature of information society and eGovernment, the second part presents
the situation in Poland in comparison with other countries, and the third part explicates
the possible directions for development as well as the consequences that may result
from the abandonment of the pursuit to develop an information society among the citi
zens (e-exclusion). The conclusions bring together the most important inferences pre
sented in the paper.

