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E-GOVERNMENT W POLSCE – ZAŁOŻENIA, A WYMIAR RZECZYWISTY 

  

Wstęp 

Zmiany sposobu pozyskiwania, przetwarzania i upowszechniania informacji związane 

z dostępem do nowych technologii informatycznych wprowadziły istotne zmiany zarówno 

w obszarze komunikacji na linii obywatel – administracja publiczna, biznes – administracja 

publiczne, jak również w obszarze wzajemnego transferu informacji w administracji 

publicznej. Ogół tych nowych praktyk wpisany jest w pojęcie e-government, czyli po prostu 

e-administracja. W ujęciu praktycznym chodzi o optymalizację działań wymaganych prawem 

w relacjach obywatela z urzędem poprzez zastąpienie konieczności osobistej wizyty w danej 

jednostce kontaktem elektronicznym poprzez sieć globalną. 

Interaktywna administracja publiczna, to standard wpisany we współczesny rozwój 

technologiczny i społeczny. Jest elementem złożonego procesu wymagającego realnej 

symbiozy pomiędzy instytucją publiczną wyposażoną w nowe technologie informatyczne 

i interesantem. O ile rozwój technologii informatycznych, w tym Internetu jest na tyle 

dynamiczny i ekspansywny, że właściwie nie ma granic, o tyle zastosowanie ogółu 

wypracowanych rozwiązań jest w przeważającej mierze determinowane kapitałem ludzkim 

oddelegowanym do obsługi nowych narzędzi pracy. Dostęp do technologii informatycznych, 

w tym infrastruktury teleinformatycznej to warunek konieczny, ale nie dostateczny 

sprawności administracji publicznej w zakresie wpisanym w koncepcję e-government. 

Niezbędnym ogniwem jest w tym przypadku człowiek, zarówno użytkownik gotowych 

rozwiązań informatycznych, jak również konstruktor jego fragmentów. 

Każdy standard wymaga spełnienia wielu norm, które w Polsce w zakresie tworzenia 

realnych ram do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, o ile nie są fragmentaryczne, to 

mają w większości charakter deklaratywny. Górnolotne wizje wpisane w strategie rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego nie pokrywają się ze współczesną praktyką gospodarczą 

usadowioną w układzie licznych nowych możliwości, których znaczna część ma podłoże 

w nowych technologiach informatycznych. 

W treść niniejszego artykułu wpisane zostały wyniki analizy naukowo-praktycznej 

opartej na metodzie Desk/Web research której celem była diagnoza funkcjonalności e-

government w Polsce. Podłożem realizacji przeprowadzonej analizy były zidentyfikowane 

opóźnienia w budowie e-administracji, niska jakość tworzonych rozwiązań, w tym w wielu 

przypadkach ich praktyczna nieużyteczność, a jednocześnie wysoki publiczny koszt. Analiza 

porównawcza założeń programowych wpisanych w dokumenty strategiczne w zestawieniu 

z efektywnością podejmowanych działań na przykładzie wybranych projektów pozwoliła 

zidentyfikować główne czynniki hamujące wdrażanie e-government w Polsce. 

E-government w Polsce jako element systemowego procesu informatyzacji państwa 

Implementacja e-government w obowiązującej w Polsce formule nie jest odkrywczym 

rozwiązaniem narodowym, ma bowiem swoje bezpośrednie źródło w rozwiązaniach 

formułowanych na poziomie Unii Europejskiej (UE). Niezależnie od przyjętej nazwy wraz 

z rozwojem technologii informatycznych i tak tematyka e-government pojawiłaby się 

w przestrzeni publicznej. Akcesja Polski do UE jednak przyśpieszyła ten proces, który od 
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początku był sterowany i nadzorowany poprzez działania odgórne o charakterze politycznym. 

W 1994 roku Komisja Europejska przedstawiła dokument Europa i społeczeństwo globalnej 

informacji. Zalecenia dla Rady Europy. Dokument ten zainicjował publiczną debatę nad 

powszechnym wykorzystaniem narzędzi, systemów i technik teleinformatycznych. 

Kontekstem tych projektowanych zmian był zidentyfikowany sukces oparty na technologiach 

informatycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Na gruncie polskim nie pociągnęło to 

jednak za sobą żadnych istotnych działań praktycznych. Przez kolejne lata eksperci jedynie 

debatowali [4, s. 1-3]. Realnemu zainicjowaniu szerszej debaty na temat rozwoju e-

government w Polsce towarzyszyło dopiero opracowanie dokumentu Plan działań na rzecz 

rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005–2006. Następnie wyraźnie 

do koncepcji e-government nawiązano w Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego do 

roku 2013 Cyfrowej [26, s. 428]. Aktualnie kluczowym dokumentem jest Program 

Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do roku 2020 (PZIP) dla którego dokumentem 

nadrzędnym jest Strategia Sprawne Państwo 2020 w której uszczegółowiony został jeden 

z celów Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności: 

stworzenie Polski Cyfrowej [23, s. 14-15]. 

Ogół powyższych dokumentów o charakterze diagnostycznym i planistycznym 

w znacznym zakresie nawiązuje do potencjalnych szans jakie może przynieść wdrożenie e-

government. Jednak w większości są to górnolotne wizje nie wskazujące na konkretne 

rozwiązania ogólne i szczególne, jak również konkretne problemy hamujące wdrażanie e-

government w Polsce oraz ich zakres. Stwierdzenia zawarte w PZIP wskazujące na to, że 

informatyzacja szeregu procesów administracji trwa i dostarcza znaczną liczbę usług 

elektronicznych w różnych sektorach działalności państwa oraz, że stopień ich złożoności jest 

bardzo zróżnicowany, a kilka ponadsektorowych projektów informatycznych dostarczyło 

rozwiązania, z których korzysta wielu użytkowników w skali kraju [23, s. 4, 14] są diagnozą 

ściśle niedookreślonej rzeczywistości, bo w rzeczywistości pozbawionej kontekstu 

ilościowego. Równie niedookreślony jest kolejny wymiar diagnozy w którym dotychczasowy 

proces informatyzacji porównuje się do rozwiązań wyspowych, które odpowiadały 

zapotrzebowaniu poszczególnych sektorów administracji publicznej, jednak nie zapewniały 

dostatecznej interoperacyjności systemów, co mogło mieć negatywny wpływ na realizację e-

usług [23, s. 4, 14]. Wyraźne przypuszczenie właściwie w praktyce nie daje wiążącej 

diagnozy. Podobnie jest z kolejnymi stwierdzeniami zawartymi w przedmiotowym 

dokumencie. „Tylko nieliczne usługi elektroniczne są świadczone w sposób satysfakcjonujący. 

Istniejące dziś środowisko systemów teleinformatycznych administracji państwowej 

w większości było budowane w wyniku działań prowadzonych przez poszczególne resorty 

w separacji, tylko w niewielkim stopniu koordynowanych centralnie. Zdiagnozowana 

„silosowość” i fragmentaryczność rozwiązań, oraz często mało efektywne zarządzanie 

projektami, przełożyły się na częsty brak synergii pomiędzy działaniami podejmowanymi w 

różnych sektorach czy resortach. Stąd też wynika często dotychczas obserwowany brak 

kompleksowego podejścia do obsługi procesów horyzontalnych, owocujący brakiem spójności 

lub interoperacyjności stworzonych dotychczas systemów, baz danych czy rejestrów 

publicznych” [23, s. 20]. Niezależnie od ewidentnego braku kodyfikacji i kwantyfikacji 

danych bezsprzecznie diagnoza nie jest satysfakcjonująca. 

Szereg problemów wpisanych w e-government ma swoje bezpośrednie źródło 

w wadliwym sposobie realizacji kluczowych w tym obszarze projektów informatycznych. 

Optymizmem nie napawają wnioski płynące z dobiegającego końca procesu budowy polskiej 

e-administracji realizowanego przy wsparciu funduszy europejskich w ramach perspektywy 

finansowej 2007-2013, w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka (PO IG). Niedostateczne merytoryczne i organizacyjne przygotowanie 
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administracji publicznej do realizacji projektów, brak spójnej koncepcji funkcjonowania 

i utrzymania wytworzonych systemów to konsekwencje braku kompleksowego 

i strategicznego podejścia do rozwoju elektronicznej administracji. W konsekwencji 

doprowadziło to do budowy systemów niewspółpracujących ze sobą oraz do dublowania 

działań w ramach różnych projektów [23, s. 23-24]. Problem nadmiaru dublujących się 

systemów informatycznych i mnogości nieskonsolidowanych baz danych w jednostkach 

administracji państwowej i samorządowej odsłania ponury obraz nieefektywnej, 

nieprzemyślanej, źle zarządzanej i rozrzutnej informatyki będącej prostym następstwem 

bałaganu, braku koncepcji i niegospodarnego zarządzania środkami publicznymi [6, s. 93]. 

Następstwem poważnych problemów związanych z realizacją kluczowych dla Polski 

projektów informatycznych było wstrzymane finansowania inicjatyw dotyczących e-usług 

administracji w ramach 7 osi PO IG oraz wprowadzenie w 2012 r. Planu Działań 

Naprawczych zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej [23, s. 24]. 

E-government w Polsce i na tle innych gospodarek 

Wyniki analiz i badań związanych z obszarem informatyzacji i jej implementacją na grunt 

Polski nie wskazują na wielorakość, złożoność i zmianę w czasie barier w zakresie wdrażania 

e-government. Dekadę temu wśród kluczowych problemów wskazywano brak środków 

finansowych oraz ograniczony, a jednocześnie wysoki koszt dostępu do Internetu [20, s. 89]. 

Nie mniej ważny był również brak właściwej koordynacji i nadzoru nad realizacją projektów 

regionalnych oraz brak planu informatyzacji terenów wiejskich. Opóźnienia wynikały także 

z braku podjęcia dostatecznych działań przez władze centralne w kwestii dopracowania 

koncepcji, technologii i architektury systemu [21, s. 58]. W 2007 r. Polska zajęła 

przedostatnie miejsce pod względem rozwoju e‑government w UE [5, s. 78-79]. Aktualnie 

środki finansowe z perspektywy finansowej 2007-2013 zostały w większości 

rozdysponowane, chociaż są i następne, jednak większość z ww. problemów jest nadal 

aktualna. 

Oceny rzeczywistego poziomu rozwoju e-governmet w Polsce są podzielone. 

W większości jednak dominuje krytyka. Akcentuje się potrzebę większej koordynacji 

i intensyfikacji pracy ze szczególnym naciskiem na osiąganie zamierzonych efektów przy 

zachowaniu racjonalności budżetowej. Większość państw w przeciwieństwie do Polski 

rozpoczęło wdrażanie e‑government od zapewnienia dostępu do informacji, a następnie 

wdrażania i rozwijania e‑usług do stopnia pełnej ich transakcyjności [5, s. 78-79]. Polskie 

rozwiązania charakteryzują się budowaniem systemów bez zapewnienia zasobów możliwych 

do udostępniania. Wyraźnie brakuje koordynacji ogółu działań. Równolegle tworzone są 

rozwiązania ukierunkowane na tworzenie e-usług niezależnie na poziomie administracji 

rządowej i samorządowej, choć w wielu przypadkach samorządy z powodzeniem mogłyby 

korzystać z istniejących rozwiązań krajowych. Ewidentne powielanie zadań pozbawione 

koordynacji i nadzoru prowadzi do tworzenia rozwiązań ekonomicznie nieuzasadnionych, 

a jednocześnie a priori nieużytecznych. 

Pomimo postępów w rozwoju e-administracji w Polsce pod koniec pierwszej dekady XXI 

wieku tempo dokonujących się przemian nadal było mało satysfakcjonujące w stosunku do 

innych państw europejskich [2, s. 419]. Najnowsze rankingi nie wskazują na poprawę 

sytuacji. W ocenie autorów raportu „e-Government Survey 2014”, przygotowanego przez 

ONZ, Polska plasując się na pozycji 42 pod względem E-Government Development Index nie 

znalazła się w czołówce światowej. Otrzymała wynik gorszy m.in. od Rosji (27), Kazachstanu 

(28), Litwy (29), Łotwy (31), Węgier (39) oraz Słowenii [4, s. 199-203]. 

Jednak już wkrótce Polskę może czekać gruntowna przebudowa e-government. Kraje UE, 

w tym Polska, koncentrowały się dotychczas na potrzebach krajowych i w niewielkim stopniu 
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uwzględniały wymiar jednolitego rynku e-government. Podejście to pozostaje w sprzeczności 

z pożądaną mobilnością przedsiębiorstw i obywateli, a w efekcie staje się barierą dla rozwoju 

gospodarki [23, s. 13], którą już wkrótce trzeba będzie zniwelować. 

Dysfunkcja wybranych e-usług administracji publicznej 

Jednym z kluczowych projektów wpisanych w e-government w Polsce jest Elektroniczna 

Platforma Usług Publicznych (ePUAP) [7]. Wśród aktualnych problemów związanych 

z wdrożeniem ePUAP należy wskazać opóźnienie związane z implementacją pełnej wersji 

tego rozwiązania, jego ograniczoną funkcjonalnością, brakiem powszechności wykorzystania 

przez podmioty publiczne, dublowaniem e-usług w ramach funkcjonalnie i ekonomicznie 

nieuzasadnionych projektów lokalnych i regionalnych. Ewidentnym dowodem na niską 

użyteczność ePUAP jest niewielka liczba użytkowników posiadających tzw. zaufany profil 

będący odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie przekraczająca 400 

tys. Nie znajdującym uzasadnienia w racjonalnym gospodarowaniu jest to, że podmioty 

publiczne, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego tworzą równolegle alternatywne 

rozwiązania informatyczne do ePUAP np. uruchamiając lokalne centra certyfikacji. 

Przykładem są w tym przypadku powiaty chełmski [10, 11] i lubelski [9, 12] wdrażające 

tożsame rozwiązania, które pod hasłem „Uzyskaj elektroniczny podpis” prowadzą swoich 

użytkowników do Powiatowego Centrum Certyfikacji (PCC) oferującego niekwalifikowany 

podpis elektroniczny, które nie działają lub działają z opóźnieniem. 

Osoba zainteresowana założeniem elektronicznego konta w Zintegrowanym Informatorze 

Pacjenta (ZIP) [14] nie ma możliwości skorzystania z ePUAP. Zakładanie konta, to kolejna 

rejestracja wymagająca posiadania płatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 

osobistej wizyty w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Tego typu praktyki są 

powszechne. Potencjalny użytkownik e-usług stojący przed koniecznością kolejnej pełnej 

rejestracji w naturalny sposób może zrazić się do istniejących rozwiązań.  

Nie jest to odosobniony przykład. Rozwiązania tego typu wpisane są w realizowane lub 

zrealizowane w perspektywie finansowej 2007-2013 projekty, a ich funkcjonalność często 

kończy się wraz z zakończeniem realizacji projektu. Faktem jest, że ograniczona 

funkcjonalność ePUAP sprzyja tworzeniu rozwiązań substytucyjnych. Wynika to jednak 

z faktu, że na etapie konstrukcji platformy ePUAP popełniony został fundamentalny błąd – 

najpierw budowa, a potem określanie zastosowania. 

Ograniczą funkcjonalnością charakteryzuje się również Platforma Usług Elektronicznych 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pueZUS) [13] na którym konto założyło niewiele ponad 

1 mln osób, podobnie jak w przypadku ZIP. Aplikacja w pewnych obszarach zatrzymała się 

w 2012 roku o czym świadczą chociażby dane prezentowane w zakładce: „Informacje o stanie 

konta ubezpieczonego w ZUS”. Użytkownikowi wyświetlają się dane do 2012 roku. „Stan 

konta ubezpieczonego” zwraca dane uwzględniające waloryzację za rok 2013. Z kolei 

„Kalkulator emerytalny” ograniczony jest na wejście w pozycji: „Ostatnia informacja z ZUS 

o stanie konta za rok:”, gdzie jedyne możliwe opcje do wyboru to rok 2010 lub 2012. 

Wprawdzie „Informacje o podstawach i składkach” oraz „Subkonto” generują niezależnie 

dane za lata 2014-2015 i oczywiście można poza systemem przeprowadzić obliczenia własne. 

Jednak takie rozwiązanie zastępcze wprost zaprzecza logice e-usług. 

Fakt występowania licznych problemów w informatyzacji kraju potwierdzają wyniki 

zawarte w raportach Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Wiele zastrzeżeń zostało skierowanych 

wobec projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej [16, s. 5, 10, 17, 25]. Poważne 

zastrzeżenia NIK wzbudziła również realizacja Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. 

Projekt nie uwzględniał bowiem stanu informatyzacji świadczeniodawców oraz oszacowania 

kosztów ich dostosowania do wymogów ustawy o systemie informacji. Rozdrobnienie 
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systemów, powielanie rozwiązań i brak koordynacji to kolejne poważne uchybienia projektu. 

W konsekwencji zbudowane rozwiązania mogą okazać się dla płatnika nieużyteczne, 

nieefektywne lub nawet niepotrzebne [17, s. 9]. Również poważne zastrzeżenia NIK 

wzbudziło wdrażanie systemów teleinformatycznych w jednostkach samorządu 

terytorialnego. Okazuje się bowiem, że wg stanu na koniec 2014 roku tylko nieliczne gminy 

dysponowały usługami cyfrowymi będącymi realną egzemplifikacją e-government. 

Większość nowych i zmodernizowanych lokalnych systemów informatycznych współpracuje 

ze sobą w ograniczonym zakresie, głównie z uwagi na brak zapewnienia bezpieczeństwa 

przetwarzanych informacji elektronicznych, niewielką rzeczywistą użyteczność oferowanych 

e-usług oraz dominujący tradycyjny sposób dokumentowania rozpatrywanych spraw – 

z wykorzystaniem dokumentacji papierowej pomimo gromadzenia informacji cyfrowej [15, s. 

10-14]. W sytuacji takiej nie powinno dziwić, że wraz z wdrażaniem nowych rozwiązań 

informatycznych systematycznie rośnie liczba pracowników administracji publicznej 

oddelegowanych do obsługi poszczególnych procesów i procedur. 

Człowiek versus e-government 

Dzisiejsza technologia informatyczna nie jest przyczyną powstania nowego 

społeczeństwa informacyjnego. Kształtowało się ono pod koniec lat pięćdziesiątych 

XX wieku. Zasadniczy problem polega jednak na tym, że myślenie i postawy ludzkie na 

nadążają za faktycznym stanem rzeczy. Poważny błąd tkwi również w rozumowaniu 

nakazującym traktować nowe narzędzia jako samoistne rozwiązanie problemów. Przekonanie, 

że nowa technologia sama z siebie je rozwiąże jest a priori błędne [22, s. 31, 78].  

Informatyzacja administracji publicznej wymaga jej stabilizacji, co w przypadku ciągłych 

zmian w strukturze podmiotów państwowych jest istotnie utrudnione. U podłoża 

potencjalnego sukcesu związanego z wdrożeniem e-government wskazywana jest 

bezwzględna konieczność przeprowadzenia głębokiej i zasadniczej reformy administracji 

publicznej. Paradoksalnie pogląd ten expressis verbis formułowany jest przez ministrów i ich 

zastępców odpowiedzialnych za obszar informatyzacji podległych resortów. Praktycy 

gospodarczy wskazują, że wdrożenie e-government w Polsce jest z jednej strony 

najdosłowniej pojętą racją stanu, a z drugiej strony jest praktycznie niemożliwe do 

przeprowadzenia [6, s. 105]. Ten realny brak możliwości wdrożenia e-government w Polsce 

potwierdza minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki wskazując, że głównymi 

problemami rynku e-usług w Polsce obok niedostatecznej infrastruktury jest urzędnicza 

niechęć i brak skoordynowanych, przemyślanych działań. Niestety nie jest to obszar na który 

wpływ mają bezpośrednio obywatele, ale kreatorzy życia publicznego. Paradoksalnie Pan 

minister zadaje pytanie: „Jak mamy osiągnąć powszechność e-usług, jeżeli sami decydenci nie 

chcą nowoczesności u siebie, bo ważniejsza jest dla nich pieczątka i papier? To pewna 

mentalność polska, pewnego rodzaju pułapka”. Pomysł pana ministra z powołaniem zespołu, 

który będzie zajmował się koordynacją nie tylko wymiany informacji między resortami, ale 

także ze wszystkimi uczestnikami procesu informatyzacji jest jak najbardziej słuszny, tak, jak 

„(…) długa wizja i konsekwentna realizacja” [24]. Biorąc pod uwagę fakt, że informatyzacja 

Polski, to złożony i kosztochłonny proces powyższe stwierdzenia wskazują jednoznacznie, że 

dotychczas proces wdrażania e-government w Polsce odbywał się w sposób zgodny 

z maksymą najpierw zróbmy a potem zastanówmy się czy do czegoś to się przyda. 

Żaden rozwój bez udziału człowieka nie jest możliwy. Człowiek pełni nadrzędną rolę nad 

wszelkimi procesami gospodarczymi, w tym informatycznymi. Pomimo znaczącego postępu 

technologicznego, porównywalnego z niepojętym jeszcze kilka dekad temu skokiem 

cywilizacyjnym, przejawiającym się m.in. coraz powszechniejszym zastępowaniem pracy 

ludzkiej pracą maszyn nadal w procesie gospodarowania obecność człowieka jest kluczowa. 

Decyzje ludzkie w zbiurokratyzowanej przestrzeni nabierają współcześnie jednak innego 
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charakteru niż to miało miejsce w gospodarce industrialnej [18, s. 51]. Ludzie, 

a w konsekwencji ich decyzje mogą zarówno istotnie dynamizować rozwój, jak i również 

skutecznie go hamować [1, s. 45] Paradoksalnie dostęp do nowych technologii 

informatycznych prowadzi do zachwiania właściwych relacji pomiędzy prywatną sferą 

gospodarowania, a sektorem publicznym rozrastającym się w ostatnich latach do 

niebotycznych rozmiarów [18, s. 51]. 

Niezwykle ważna w sprawnym konstruowaniu nowatorskich rozwiązań stawianych za 

wzór współczesności jest wizja ich wykorzystania. Z pewnością szereg niepowodzeń we 

wdrażaniu e-government w Polsce wynika z deficytu tej wizji. Teoretyczne założenia istotnie 

rozmijają się z praktyką gospodarczą. Filmy z gatunku sceince fistion, które weszły na ekrany 

w XX wieku – stanowiące wymowny obraz społecznej wizji przyszłości – opierają swoją 

fabułę na dwóch istotnie odmiennych obszarach. W jednym dominuje zagłada cywilizacji, 

a w drugim powszechna informatyzacja objawiająca się dostępem do wysokiej jakości 

technologii, a z drugiej ograniczeniem pracy człowieka w związku z wykorzystaniem 

robotów. Druga dekada XXI wieku pokazała, że wizje kreślone pod koniec XX wieku nie 

były w istocie całkowitą fantastyką. Nowe rozwiązania technologiczne bezsprzecznie 

zaskakują, ale głównie tych dla których są nowością. Zaskakujące jest jednak to, że pomimo, 

iż w zakładach produkcyjnych pracę wielu rąk ludzkich zastąpiły maszyny, podobnie zresztą 

jak w przypadku wielu usług, nawet chociażby w obszarze obsługi klienta w sklepie, 

systematycznie na przełomie kilku minionych lat zwiększała się liczba pracowników 

zatrudnionych w administracji publicznej. Alogicznie proces ten postępuje równolegle 

z systematycznie zmniejszającą się liczbą polskich obywateli. 

Człowiek wobec nowych technologii informatycznych nie jest odkrywcą, a zwykłym 

użytkownikiem, który w większości nie wyniósł wiedzy informatycznej ze szkolnych form 

kształcenia. Jeszcze dwie dekady temu dostęp do Internetu w polskiej edukacji był 

rzadkością, zresztą do komputerów również. Zatem wielu pracowników piastujących 

stanowiska urzędnicze, choć wykonuje nadal te same czynności, co kilkanaście lat temu 

wyposażonych zostało w nowe narzędzia pracy jakim są komputery z zainstalowanym 

oprogramowaniem i w wielu przypadkach również dostępem do sieci globalnej. Kapitał 

ludzki ma fundamentalne znaczenie dla procesów modernizacyjnych gospodarki, ale 

jednocześnie może skutecznie hamować działania rozwojowe. Cechą współczesności jest 

niezwykłe przyspieszenie rozwoju i upowszechnienie wiedzy opartej na redukcjonizmie 

i fragmentarycznym jej stosowaniu, która nie jest w stanie wykreować zintegrowanego 

rozwoju [25, s. 191-192, 222]. Wyrywkowe wykorzystywanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych, brak kompatybilności tworzonych systemów są tego dowodem. Istota 

problemu jest złożona, bo dotyka zarówno współczesnych technokratów, jak również 

ostatecznych użytkowników tworzonych systemów informatycznych, zarówno od strony 

urzędu, jak i petenta. A to właśnie zintegrowany rozwój jest jedną z fundamentalnych zasad 

wpisanych w politykę rozwoju UE. Nie można w tym przypadku mówić o uprzedmiotowieniu 

roli człowieka, a o jego nadrzędnej roli i stymulancie rozwoju gospodarczego. Struktury 

organizacyjne, niezależnie od formy jaką przybiorą, bez udziału człowieka, zawężone do 

systemów informatycznych samoistnie nigdy nie staną się efektywną formą gospodarowania 

[18, s. 55].  

 

Zakończenie 

Użytkownicy systemów elektronicznych to zarówno odbiorcy oferowanych usług oraz ci 

wszyscy ze strony urzędu zaangażowani do obsługi poszczególnych procesów. Oczekiwania 

formułowane wobec społeczeństwa winny być spójne z ofertą kierowaną do obywateli,. 

Niestety w większości przypadków nadal nie spełnia ona oczekiwań wpisanych w pożądany 
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wymiar unifikacji, dwustronnej interakcji, a przede wszystkim spójności międzysystemowej 

porządkującej w sieci globalnej wypracowane rozwiązania. Nie chodzi o to by potencjalny 

użytkownik e-government – obywatel wchodzący w interakcję z administracją publiczną za 

pośrednictwem jednego portalu miał możliwość załatwienia wszystkich swoich spraw. 

Wysoce pożądanym jest jednak to, by użytkownik ten z jednego miejsca pełniącego funkcję 

swoistego drogowskazu miał możliwość dotarcia do wszystkich miejsc oferujących określone 

relacje internetowe łączące obywatela z instytucjami publicznymi. Jeżeli użytkownik nie wie, 

że dana usługa istnieje ma znikome szanse aby na nią trafić. Potencjalni użytkownicy 

rozwiązań oferowanych w ramach e-government nie potrzebują telewizyjnych i prasowych 

reklam. Potrzebują prostego przekierowania ze stron internetowych ogółu instytucji 

publicznych do miejsca systematyzującego ogół wypracowanych rozwiązań w układzie 

terytorialnym i tematycznym. 

Odpowiedzialność za tworzone narzędzia i uczciwe poszukiwanie rozwiązań najlepiej 

oddających potrzeby dwustronnych użytkowników wymaga informacji zwrotnej, która 

sporadycznie jest wykorzystywana. Oczywiście może zachodzić uzasadniona obawa przed 

krzywdzącymi anonimowymi obelgami. Można jednak istotnie zminimalizować to ryzyko 

wykorzystując spersonalizowane portale społecznościowe, czy profil zaufany. W informacji 

zwrotnej nie należy oczekiwać pochwały, bo sprawne załatwienie sprawy urzędowej powinno 

być normę. Należy oczekiwać krytyki, która powinna prowadzić do konstruktywnych zmian 

systematycznie zwiększających użyteczność oferowanych usług w kontekście zmieniających 

się permanentnie technologii i skorelowanych z tym procesem potrzeb użytkowników. Do 

tego jednak potrzeba decyzji ludzkich, technologia bowiem już jest. U podstaw e-government 

leży możliwość prowadzenia nieskrępowanej debaty publicznej której inicjatorem powinna 

być administracja publiczna. Jednak jeśli kolejne e-usługi będą wdrażane jedynie z chęci 

wprowadzenia najnowszych technologii informatycznych, skorzystania z dofinansowania lub 

konieczności realizacji planów UE, czy też dla zaspokojenia resortowych ambicji i celów, to 

ten długofalowy i ciągły proces nie zakończy się sukcesem. Celem e-government nie jest 

bowiem informatyzacja administracji, ale sprawne świadczenie usług potrzebnych jej 

klientom [19, s. 9-10]. 

Brak wiedzy po stronie kreatorów nowych rozwiązań teleinformatycznych 

w administracji publicznej przekłada się na niską ich efektywność połączoną często 

z zawyżonym kosztem budowy. Usługi w zakresie e-government wyceniane są i zatwierdzane 

do realizacji na wielokrotnie zróżnicowanych poziomach. W efekcie i tak nadal znaczna część 

e-usług ogranicza się do udostępniania informacji oraz możliwości pobrania formularzy ze 

stron internetowych. Niekonsekwencja w realizacji projektów, niedotrzymywanie terminów 

są bardzo poważną barierą w realizacji projektów informatycznych w Polsce, choć również 

i wielu innych. Metodyka oparta na diagramie Gantta i analizie ścieżki krytycznej CPM 

(Critical Path Metod) jest w praktyce rzadkością, gdy z kolei powszechne jest 

niedotrzymywanie terminów realizacji projektów. 

Ostatnie wybory samorządowe potwierdziły wyraźny dualizm pomiędzy teorią 

informatyzacji, a praktyczną jej implementacją. Przedłużający się okres wdrażania ePUAP, 

jego częste usterki, niespełna 400 tys. użytkowników zaufanego profilu nie są dowodem na 

efektywne wdrażanie w Polsce e-government. Są to jaskrawe dowody na to, że wiedza na 

temat nowych technologii informatycznych i świadomość i wizja potencjalnych korzyści z ich 

wdrożenia jest niewielka. Osiągnięcie wytyczonych celów w obszarze e-government staje się 

tym samym coraz bardziej iluzoryczne. 

Programowe wytyczne wpisane w formalne i finansowe ramy e-administracji w Polsce 

rozmijają się istotnie z praktyką gospodarczą. Konfrontacja planów z raportami 

sprawozdawczymi i kontrolnymi, analizą funkcjonalności instrumentów wpisanych w szeroko 
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rozumianą informatyzację i wpisaną w nią e-administrację nie pozostawia złudzeń, że 

wdrożenie e-government w Polsce w kontekście realnej użyteczności realizowane jest 

w sposób opieszały, a w wielu wypadkach nieudolny. Opóźnienia w budowie e-administracji, 

niska jakość tworzonych rozwiązań, w tym w wielu przypadkach ich praktyczna 

nieużyteczność, a jednocześnie wysoki publiczny koszt to empiryczny dowód niewydolności 

polskiej administracji publicznej. Sytuacja ta potwierdza potrzebę prowadzenia badań 

teoretycznych i empirycznych w przedmiotowym obszarze, tak by nauka służyła ludzkości. 
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E-GOVERNMENT IN POLAND - ASSUMPTIONS VERSUS REAL DIMENSION 

 
Summary 

 

New technologies are also new opportunities that may be an opportunity to accelerate socio-

economic development. Technologies need a comprehensive approach to their links and applications 

in order to increase the usefulness of supported processes. Otherwise they may become useless, and in 

extreme cases may complicate and lengthen the process. 

The contents of this article included the results of scientific-practical analysis whose aim was to 

diagnose the functionality of e-government in Poland. The basis for the implementation of the analysis 

was the identification delays in the construction of e-government, low quality of developed solutions, 

including the lack of practical usefulness and high public costs. Comparative analysis program 

assumptions inscribed in the strategic documents in comparison with the efficiency of measures taken 

based on selected projects helped to identify the main factors inhibiting the implementation of e-

government in Poland. It turns out that this is not a problem of deficit of technology, and above all 

flawed system management and monitoring of national projects. 

 

Nowe technologie informatyczne, to również nowe możliwości, które mogą stać się szansą 

przyśpieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednak same technologie bez kompleksowej 

koncepcji ich powiązania i zastosowania w wymiarze zwiększenia użyteczności obsługiwanych 

procesów w efekcie mogą stać się bezużyteczne, a w skrajnych sytuacjach mogą skomplikować i 

wydłużyć procedury.  

W treść niniejszego artykułu wpisane zostały wyniki analizy naukowo-praktycznej której celem była 

diagnoza funkcjonalności e-government w Polsce. Podłożem realizacji przeprowadzonej analizy były 

zidentyfikowane opóźnienia w budowie e-administracji, niska jakość tworzonych rozwiązań, w tym 

w wielu przypadkach ich praktyczna bezużyteczność, a jednocześnie wysoki publiczny koszt. Analiza 

porównawcza założeń programowych wpisanych w dokumenty strategiczne w zestawieniu 

z efektywnością podejmowanych działań na przykładzie wybranych projektów pozwoliła 

zidentyfikować główne czynniki hamujące wdrażanie e-government w Polsce. Okazuje się, że leżą 

one nie po stronie deficytu technologii, a przede wszystkim wadliwego systemu zarządzania 

i monitorowania narodowych projektów informatycznych. 


