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Definicje i skróty

W raporcie skupiamy się na analizie e-administracji (e-government), czyli wykorzystywa-
niu przez administrację publiczną technologii informatycznych i komunikacyjnych 
w relacjach z obywatelem. W podstawowym wymiarze e-administracja sprowadza się 
do tworzenia rządowych stron internetowych, by podnosić jakość usług publicznych 
świadczonych dla obywateli. Bardziej zaawansowane relacje między państwem a obywate-
lem umożliwia  z kolei e-governance.  Jest to pojęcie szersze, obejmujące e-government,  
i można tłumaczyć je jako e-nadzór. 
 
E-governance umożliwia wykorzystywanie technologii informatycznych przez instytucje  
w celu dostarczania usług administracji publicznych, wymiany informacji i komunikacji, 
integracji różnych systemów i usług autonomicznych (G2C – Government to Citizen, czyli 
relacja rząd–obywatel, G2B – Government to Business, czyli relacja rząd–firma, 
i G2G – Government to Government, czyli relacja rząd–rząd oraz integracji wewnętrz-
nych systemów administracji. 

API  Application Programming Interface (Interfejs Programowania Aplikacji)
EGDI  E-Government Development Index
ePUAP  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
EU15  Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,  
  Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wlk. Brytania, Włochy
G2B  Government to Business (rząd–firma)
G2C  Government to Citizen (rząd–obywatel)
G2G  Government to Government (rząd–rząd)
G8  Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, Rosja, Stany Zjednoczone, 
  Wielka Brytania, Włochy (oraz dodatkowo Unia Europejska)
ICT  Information and Communications Technology (Teleinformatyka  
  / Technologie Informacyjne i Komunikacyjne)
NMS12  Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, 
  Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry
OECD  Organization for Economic Co-operation and Development 
  (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
ONZ  Organizacja Narodów Zjednoczonych
EU  European Union (EU15, NMS12 i Polska)
VAT  Value Added Tax (Podatek od towarów i usług, PTU)
ZUS  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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Wprowadzenie

Nasze życie w coraz większym stopniu oplatają technologie cyfrowe. Wykorzystujemy je  
do wykonywania codziennych czynności: sprawdzamy prognozę pogody i rozkłady jazdy, 
zamawiamy taksówkę i pizzę, słuchamy muzyki, płacimy rachunki, dokonujemy transakcji 
bankowych. Funkcjonowanie w Sieci dla większości z nas jest już czymś z gruntu natural-
nym i intuicyjnym. Czy to spostrzeżenie odnosi się również do naszych kontaktów 
z administracją publiczną? Czy odbywają się one za pośrednictwem nowych technologii? 

Celem raportu jest określenie obecnego poziomu wykorzystania e-administracji w Polsce  
na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz sformułowanie rekomendacji pod kątem jej 
rozwoju. Skupiamy się na interakcjach między e-administracją a obywatelami (G2C) oraz 
między e-administracją a przedsiębiorstwami (G2B). W oparciu o dane Eurostatu z lat 
2013–2015 przedstawiamy kondycję e-administracji w Polsce na tle dwóch grup krajów 
Unii Europejskiej: EU15 (tzw. kraje „starej Unii”, które przystąpiły do niej przed 2004 
rokiem) oraz NMS12 (New Member States, czyli kraje, które przystąpiły do Unii 
po rozszerzeniu w 2004 roku, oprócz Polski). Omawiamy również najpopularniejsze 
obszary interakcji między obywatelami i przedsiębiorstwami a e-administracją (składanie 
dokumentów w formie elektronicznej i e-przetargi). Próbujemy wyjaśnić, dlaczego akurat 
w tych obszarach obywatele i firmy chętniej wchodzą zapośredniczone cyfrowo kontakty 
z administracją. Przedstawiamy także wzorcowe rozwiązania z portalu brytyjskiego, 
www.gov.uk. W części końcowej raportu przedstawiamy miejsce Polski w międzynarodo-
wych rankingach ucyfrowienia administracji publicznej tworzonych przez ONZ i OECD. 

Sprawna i przyjazna e-administracja tworzy ważny impuls rozwojowy dla państwa. 
Pozwala zaoszczędzić czas obywateli, uprościć procedury i zmniejszyć koszty czynności 
administracyjnych. Mamy nadzieję, że wnioski i rekomendacje przedstawione w naszym 
raporcie staną się punktem wyjścia do dyskusji o kierunkach dalszego rozwoju e-admini-
stracji w Polsce.
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Jak budować publiczne serwisy cyfrowe? 

1. Dowiedz się, kim są użytkownicy serwisu i poznaj ich potrzeby. Wykorzystaj tę 
wiedzę przy projektowaniu serwisu. 

2. Zaplanuj ciągłą ocenę użyteczności serwisu. Pytaj o zdanie jego użytkowników, 
daj im możliwość oceny i na bieżąco usprawniaj jego funkcjonowanie.

3. Stwórz interdyscyplinarny zespół, który  będzie się zajmował projektowaniem, 
budowaniem i zarządzaniem serwisem. Na jego czele postaw kompetentnego, 
decyzyjnego menedżera. 

4. Twórz serwis, wykorzystując metody, które są elastyczne, powtarzalne i zorien-
towane na użytkownika. 

5. Udoskonalaj serwis na bieżąco. Zadbaj o niezbędne do tego zasoby organizacyj-
ne i techniczne. 

6. Zastanów się, jakie narzędzia i systemy będą wykorzystywane do obsługi serwi-
su (tworzenia, hostingu, prowadzenia, mierzenia jakości) i jak można je zagwa-
rantować. 

7. Oceń, jakie dane i informacje będzie zapewniać i zbierać dany serwis. Weź pod 
uwagę poziom bezpieczeństwa, kwestie prawne, politykę prywatności i ryzyko, 
na jakie może być narażony. 

8. Udostępnij nowe kody źródłowe i opublikuj je zgodnie z odpowiednimi licencja-
mi (lub wytłumacz, dlaczego w odniesieniu do niektórych części kodu źródłowe-
go jest to niemożliwe). 

9. Jeśli to możliwe, używaj ogólnodostępnych standardów i platform rządowych.
10. Testuj serwis w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych, z wyko-

rzystaniem popularnych przeglądarek internetowych i urządzeń, kont testowych 
i reprezentatywnej grupy użytkowników. 

11. Stwórz plan na wypadek tymczasowej niedostępności serwisu.
12. Zadbaj o to, by serwis był na tyle prosty i intuicyjny, by każdy użytkownik od razu 

poradził sobie z jego obsługą. 
13. Dopilnuj, by szablon i obsługa serwisu były spójne z innymi portalami rządowymi. 
14. Zachęcaj użytkowników do korzystania z serwisu. Zapewnij odpowiednie wspar-

cie on-line. 
15. Stwórz plan stopniowej eliminacji usług analogowych, które zostaną zastąpione 

usługami cyfrowymi. 
16. Używaj narzędzi analitycznych do oceny serwisu. Wykorzystuj dane, by analizo-

wać jego mocne i słabe punkty, a także by go rozbudowywać. 
17. Stwórz wskaźniki jakości serwisu. Wykorzystuj je w procesie wprowadzania 

ulepszeń. 

Źródło: Digital Service Standard, z modyfikacjami własnymi. 
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Wykorzystanie  
e-administracji  
przez polskich  
obywateli 

Badania Eurostatu z lat 2013–2015 pokazują, że obywatele krajów Unii korzystają 
ze stron internetowych urzędów – a więc wchodzą w interakcję z e-administracją – 
w trzech głównych celach: aby pobierać wnioski, składać wypełnione wnioski 
oraz pozyskiwać informacje.

Polscy obywatele korzystają z usług cyfrowych e-administracji dużo rzadziej niż 
pozostali Europejczycy w każdym ze wskazanych celów. Korzystają z nich rzadziej nie 
tylko od mieszkańców zachodniej Europy, ale także od obywateli krajów, które stały się 
członkami Unii w tym samym czasie co Polska.

Rysunek 1. Interakcja cyfrowa obywateli z instytucjami publicznymi (wykluczając e-mail), odsetek 

osób w wieku 25-64  (2015)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat, Information Society’s Comprehensive Database (2015).



E-ADMINISTRACJA W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ

6

Rysunek 2. Interakcja cyfrowa obywateli z instytucjami publicznymi (wykluczając e-mail), odsetek 

osób w wieku 25-64 (2015) – podział na EU15, NMS12 i Polskę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat, Information Society’s Comprehensive Database (2015).

PL

EU15 

NMS12
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Obszary wykorzystania  
e-administracji  

Wyniki badań pokazują, że Polacy rzadziej niż obywatele pozostałych państw Unii 
Europejskiej wykorzystują kanały cyfrowe do prywatnych kontaktów z e-administracją.

Rysunek 3. Cel kontaktu lub interakcji obywateli z instytucjami publicznymi za pośrednictwem 

Internetu na potrzeby prywatne w ciągu ostatnich 12 miesięcy, odsetek osób w wieku 25-64 lat (2015)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat, Information Society’s Comprehensive Database (2015).

EU15

NMS12

PL

pobieranie wniosków składanie wypłenionych wniosków uzyskiwanie informacji

Wykorzystanie e-administracji przez polskich obywateli
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Polacy najczęściej korzystają z e-administracji, by  złożyć deklaracje podatkowe, jednak 
w porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej odsetek ten jest i tak nieduży. 
Uwagę zwraca niskie wykorzystanie usług e-administracji do innych prywatnych celów, 
takich jak korzystanie z bibliotek publicznych, składanie podań o dokumenty czy ubieganie 
się o świadczenia socjalne.

Rysunek 4. Cel korzystania ze stron internetowych instytucji publicznych na potrzeby prywatne 

w Polsce, odsetek osób w wieku 25–64 lat (2013)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i Information Society’s Comprehensive Database (2013).

aplikowanie na 
uniwersytety i 

uczelnie wyższe 
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E-deklaracja, czyli składanie deklaracji przez Internet 

E-deklaracja – usługa stworzona przez Ministerstwo Finansów do składania deklaracji w posta-
ci elektronicznej1  – jest najczęściej wykorzystywaną przez polskich obywateli usługą 
e-administarcji. W ciągu ostatnich pięciu lat poziom jej wykorzystania zwiększał się bardzo 
szybko – w latach 2011–2014 tempo wzrostu wyniosło średnio 50%, podczas gdy w 2015 roku 
obserwowaliśmy wzrost na poziomie 90%. Dzieje się tak, ponieważ jest to łatwa w użyciu usłu-
ga, która daje obywatelom korzyść w postaci zaoszczędzonego czasu. Jednocześnie dotyczy 
obowiązkowej czynności administracyjnej, którą każdy podatnik musi wykonać. W przypadku 
osób indywidualnych jest to najczęściej złożenie deklaracji PIT-37.

1 PIT-11, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, VAT-7, VAT-REF, VAT-UE.

Rysunek 11.  Liczba złożonych e-deklaracji ogółem i PIT-37 w latach 2011–2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.finanse.mf.gov.pl/.

ogółem                           PIT-37  

Wykorzystanie e-administracji przez polskich obywateli
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Rysunek 5. Metody kontaktu z administracją publiczną inne niż za pośrednictwem strony 

internetowej, odsetek osób w wieku 25–64 lat (2013)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostat, Information Society’s Comprehensive Database (2013).

Badania pokazują również, że Polacy znacznie częściej niż inni Europejczycy załatwiają 
sprawy w czasie osobistej wizyty w urzędzie. Ten wybór może wynikać z braku przekona-
nia o skuteczności kontaktu elektronicznego, tym bardziej, że polskie instytucje rzadko 
umożliwiają alternatywne interakcje, na przykład za pośrednictwem e-maila.

EU15

NMS12

PL

EU15 

NMS12

PL

EU15

 
NMS12

PL

EU15 

NMS12

PL



11

Z e-administracji ogólnie rzadziej korzystają osoby z niższym wykształceniem, jednak 
w Polsce ten wskaźnik odbiega znacząco od wskaźnika dla krajów EU15 (4% w porówna-
niu do 38%). Polacy ze średnim wykształceniem są tylko nieco bardziej przekonani 
do e-administracji – używa jej co dziesiąty Polak, co piąty mieszkaniec pozostałych 
nowych państw członkowskich i aż co drugi mieszkaniec „starej Unii”. Najmniejsza luka – 
lecz wciąż znaczna – dzieli Polaków z wyższym wykształceniem od ich odpowiedników 
z pozostałych krajów Unii.

Rysunek 6.  Korzystanie ze stron internetowych instytucji publicznych w co najmniej jednym celu 

prywatnym – podział ze względu na wykształcenie, odsetek osób w wieku 25–64 lat (2015)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i Information Society’s Comprehensive Database (2015).

EU15

NMS12

PL

niższe wykształcenie średnie wykształcenie wyższe wykształcenie

Wykorzystanie e-administracji przez polskich obywateli



E-ADMINISTRACJA W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ

12

Rysunek 7. Powody nieskładania wniosków przez Internet – odsetek osób, które nie składały 

wniosków przez Internet (2015)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i Information Society’s Comprehensive Database (2015).

Osoby z niższym wykształceniem najczęściej wskazują na brak dostatecznych kompeten-
cji cyfrowych jako powód, dla którego nie wypełniają wniosków przez Internet. Obserwa-
cja ta pokazuje, że polskie e-usługi nie są funkcjonalne, ponieważ wypełnienie wniosku 
przez Internet nie powinno wymagać wysokich kompetencji. 

Dla osób z wyższym wykształceniem największe znaczenie ma bezpieczeństwo ich da-
nych osobistych. Odsetek Polaków wskazujących to jako powód niewypełniania wnio-
sków przez Internet jest ponad dwa razy wyższy niż średnio w EU15. Ponadto, duże 
znaczenie dla nich ma również brak określonych funkcjonalności, takich jak możliwość 
uwierzytelnienia przez Internet (e-podpis). 

Bariery w korzystaniu z e-administracji

Oprócz składania zeznań podatkowych Polacy prawie nie korzystają z bardziej zaawanso-
wanych usług e-administracji, np. wypełniania formularzy on-line. Jako powody wskazują  
na pierwszym miejscu obawę o bezpieczeństwo wprowadzonych danych oraz brak wystar-
czających kompetencji cyfrowych, zwłaszcza w odczuciu osób z niższym wykształceniem. 

EU15

NMS12

PL

troska o bezpieczeństwo
danych osobistych

problem z elektronicznym
podpisem lub ID

brak dostatecznych
kompetencji

taka usługa
nie była dostępna
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Rysunek 8. Powody niewypełniania wniosków przez Internet z podziałem na wykształcenie (2015)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i Information Society’s Comprehensive Database (2015).

troska o bezpieczeństwo danych osobistychbrak dostatecznych kompetencji

Rysunek 9. Powody niewypełniania wniosków przez Internet wśród osób z wyższym wykształceniem  

– odsetek osób, które nie wypełniały wniosków przez Internet (2015)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i Information Society’s Comprehensive Database (2015).

EU15

Wykorzystanie e-administracji przez polskich obywateli

problem z elektronicznym
podpisem lub ID

taka usługa
nie była dostępna

troska o bezpieczeństwo
danych osobistych

brak dostatecznych
kompetencji
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Uwierzytelnianie

Rozwiązaniem dla problemu z podpisem elektronicznym i e-autoryzacją jest tzw. „Rozporzą-
dzenie eIDAS”. Ma ono zwiększać zaufanie do transakcji elektronicznych, zapewniając wspólną 
podstawę interakcji elektronicznej pomiędzy przedsiębiorstwami, obywatelami i organami 
publicznymi. Jego wprowadzenie pozwoli podnieść skuteczność prywatnych i publicznych usług 
internetowych, e-biznesu i e-handlu w Uni Europejskiej oraz ułatwi korzystanie z transgranicz-
nych usług internetowych. Obecnie większość obywateli nie może korzystać z identyfikacji 
elektronicznej w celu uwierzytelnienia się w innych krajach Unii. Rozporządzenie eIDAS ułatwi 
transgraniczne świadczenie usług, przede wszystkim prowadzenie działalności za granicą bez 
konieczności zmagania się z przeszkodami w kontaktach z organami publicznymi.

Innym aspektem, który zostanie usprawniony dzięki rozporządzeniu eIDAS są usługi zaufania. 
Usługi zaufania to usługi elektroniczne, które obejmują: składanie, weryfikację i walidację 
podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznej, elektronicznych znaczników czasu, usług 
potwierdzonych doręczeń elektronicznych oraz certyfikatów powiązanych z tymi usługami, 
a także certyfikatów do celu uwierzytelniania witryn internetowych oraz konserwację 
e-podpisów, pieczęci i powiązanych certyfikatów.

Usługa zaufania spełniająca wymogi określone w rozporządzeniu eIDAS będzie kwalifikowaną 
usługą zaufania. Przewiduje się również wprowadzenie unijnego znaku dla kwalifikowanych 
usług zaufania. Pozwoli to ich dostawcom na szybkie i proste wskazywanie świadczonych przez 
siebie usług. Polscy użytkownicy e-administracji nieco częściej niż pozostali Europejczycy napo-
tykają na trudności podczas korzystania ze stron internetowych instytucji publicznych. Najczę-
ściej są to problemy techniczne oraz niedostateczna jakość publikowanych informacji.
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Rysunek 10. Problemy napotykane podczas korzystania z e-administracji, odsetek osób w wieku 25–64 

lat (2013)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i Information Society’s Comprehensive Database (2013).

EU15

NMS12

PL

problemy techniczne
na stronach internetowych

brak wsparcia
(on-line lub off-line)

niewystarczające, niezrozumiałe
lub nieaktualne informacje

Polscy użytkownicy e-administracji nieco częściej niż pozostali Europejczycy napotykają 
na trudności podczas korzystania ze stron internetowych instytucji publicznych. Najczę-
ściej są to problemy techniczne oraz niedostateczna jakość publikowanych informacji.

Wykorzystanie e-administracji przez polskich obywateli
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Strukturyzowane serwisy cyfrowe  
brytyjskiego portalu rządowego www.gov.uk

Brytyjski portal rządowy www.gov.uk służy przykładem dla portali rządowych na całym 
świecie. Zawdzięcza to głównie usystematyzowanej strukturze oraz ściśle określonym wy-
tycznym, jakie musi spełniać serwis usługi publicznej, aby mógł stać się integralną częścią 
portalu. Spełnienie owych kryteriów umożliwia świadczenie usług o bardzo wysokiej jako-
ści – zapewnia pełną funkcjonalność i łatwość rozbudowywania serwisu, a także zadowole-
nie i bezpieczeństwo użytkowników. Wizja portalu www.gov.uk brzmi „Make government 
work for users”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza sprawienie, że administracja publiczna 
będzie pracować dla dobra użytkowników. 

Portal www.gov.uk to przede wszystkim:
 o ponad 800 serwisów umożliwiających załatwienie sprawy związanej  

z wydarzeniami życiowymi,
 o strony internetowe wszystkich 24 brytyjskich ministerstw,
 o strony internetowe około 400 innych organów i instytucji publicznych.

Główne usługi oferowane przez portal www.gov.uk dotyczą m.in. świadczeń socjalnych i podat-
ków, usług związanych z zatrudnieniem i prowadzeniem biznesu, zamieszkaniem i obywatel-
stwem, a także wiele innych. Na portalu dokonuje się rocznie ponad dwa miliardy transakcji. 

Najbardziej popularne e-usługi to: 
 o uiszczenie opłaty skarbowej z tytułu transakcji dotyczących papierów wartościo-

wych (prawie połowa całkowitej liczby transakcji),
 o odliczanie podatku dochodowego od bieżącego wynagrodzenia (tzw. PAYE),
 o uiszczanie podatku od pojazdów,
 o odprawy celne,
 o dokonywanie opłat związanych z przekroczeniem granicy Wielkiej Brytanii przez pasażerów.

Ponadto, portal przeprowadza regularną ewaluację swoich serwisów, do czego wyko-
rzystywane są 4 główne miary:

 o wskaźnik kompletności, mierzony poprzez liczbę sfinalizowanych transakcji jako 
procent całkowitej liczby rozpoczętych transakcji przez użytkowników,

 o wskaźnik kosztów przypadających na każdą transakcję,
 o wskaźnik wykorzystania usług cyfrowych (digital take-up) mierzony jako procent 

osób korzystających z portalu w odniesieniu do osób używających innych kanałów 
kontaktu  
z administracją (np. telefonicznie, papierowo),

 o wskaźnik satysfakcji użytkowników.

W początkowej części niniejszego raportu można znaleźć listę kryteriów, jakie powi-
nien spełniać każdy cyfrowy serwis usługi publicznej, aby był w pełni funkcjonalny 
i przyjazny dla użytkownika.
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Wykorzystanie  
e-administracji  
przez polskie małe  
i średnie  
przedsiębiorstwa (MŚP)

Obszary wykorzystania e-administracji

Według badań Eurostatu przeprowadzonych w roku 2013, polskie firmy często używają 
kanału cyfrowego w relacjach z administracją i pod tym względem nie różnią się one 
od swojej konkurencji w Unii. W przeciągu ostatniego roku 90% polskich przedsiębiorstw 
zadeklarowało, że przynajmniej raz skorzystało z e-administracji – to znaczy uzyskało 
informację za pośrednictwem strony internetowej instytucji, pobrało lub złożyło 
formularz bdź też odprowadziło składki i podatek VAT.

Rysunek 12. Odsetek MŚP komunikujących się elektronicznie z instytucjami publicznymi, wykluczając 

e-maile, z podziałem na państwa (2013)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i Information Society’s Comprehensive Database (2013).
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Program Płatnik i aplikacja ePłatnik

System naliczania składek ZUS i rejestracji ubezpieczonych przedsiębiorcy realizują 
przy wykorzystaniu darmowego programu Płatnik (w oddziałach ZUS lub na stronie 
internetowej www.zus.gov.pl) oraz aplikacji internetowej ePłatnik dostępnej 
po zarejestrowaniu na platformie usług elektronicznych www.pue.zus.pl. Za ich 
pomocą sporządzane są wszystkie dokumenty związane ze zgłaszaniem niezbędnych 
danych i rozliczaniem należnych składek. Dokumenty te są w dużej mierze weryfi-
kowane, co pozwala uniknąć wielu błędów. Programy Płatnik i ePłatnik umożliwiają 
także przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną. Z tej formy przekazu może 
skorzystać każdy rozliczający się z ZUS.

Możliwe jest też składanie dokumentów wypełnionych ręcznie – stosowne druki 
do ręcznego rozliczania dostępne są we wszystkich oddziałach ZUS. Jednak odradza-
my to ze względu na pracochłonność i duże ryzyko popełnienia błędu.

Aplikacja ePłatnik przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorców zatrud-
niających do 100 pracowników. Dane elektronicznie obowiązkowo przekazywać 
muszą płatnicy zatrudniający powyżej 5 pracowników. Aplikacja ePłatnik zawiera 
4 główne usługi: 

1. Kreatory Obsługi, które przeprowadzają użytkownika krok po kroku przez 
niezbędne do wykonania czynności i korekty oraz pomagają w tworzeniu 
dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych; 

2. Rejestr Ubezpieczonych, w którym można sprawdzić dane wszystkich osób 
fizycznych, które są aktualnie zgłoszone przez płatnika składek do ubezpie-
czeń;

3. Dokumenty Ubezpieczeniowe, gdzie można przeglądać dokumenty robocze, 
zatwierdzone i wysłane, a także wypełnić formularz dokumentu ubezpiecze-
niowego ręcznie; 

4. Kartoteka ePłatnika zawierająca szczegółowe informacje na temat płatni-
ka składek, gdzie można również synchronizować dane lub nanosić na nie 
zmiany oraz wyrejestrować płatnika składek.
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Rysunek 13. Odsetek MŚP korzystających z publicznych stron internetowych w celu uzyskiwania 

informacji oraz formularzy (2013)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu i Information Society’s Comprehensive Database (2013).
 

Na tle przedsiębiorstw z pozostałych państw Unii, polscy przedsiębiorcy wyraźnie częściej  
od unijnych korzystają z elektronicznej wysyłki deklaracji składek społecznych. Rzadziej 
natomiast składają drogą elektroniczną deklaracje VAT. 

Rysunek 14. Odsetek MŚP korzystających z publicznych stron internetowych w celu wysyłania 

deklaracji VAT i składek społecznych w pełni elektronicznie (2013) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu i Information Society’s Comprehensive Database (2013).
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Elektroniczne zamówienia publiczne

Z perspektywy przedsiębiorców ważnym aspektem e-administracji są elektroniczne 
zamówienia publiczne. Proces elektronicznych zamówień publicznych składa się z kilku 
etapów: powiadomienia (ogłoszenia o zamówieniach publicznych oraz specyfikacjach 
przetargów dostępnych on-line), przetargu, przyznania i wypłaty. Publiczne przetargi 
elektroniczne (e-przetargi, e-tendering) są otwarte dla wszystkich przedsiębiorstw 
i cieszą się dużym zainteresowaniem. Z perspektywy obydwu stron wiążą się z wymier-
nymi oszczędnościami – głównie z oszczędnością czasu (zwykłe przetargi trwają znacznie 
dłużej, nawet po kilka miesięcy) oraz szybszym obiegiem informacji, dzięki ograniczeniu 
lub wyeliminowaniu dokumentów papierowych. 

Rysunek 15. Udział MŚP poszukujących dokumentów związanych z przetargiem i ich specyfikacji 

poprzez systemy elektronicznych zamówień publicznych, z podziałem na państwa (2013)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i Information Society’s Comprehensive Database (2013).

Polscy przedsiębiorcy aktywniej niż ich unijni odpowiednicy poszukują dokumentów 
przetargowych i ich specyfikacji w Internecie. Umożliwiają to odpowiednie platformy 
i systemy internetowe do szukania dokumentów i specyfikacji, takie jak biuletyn zamó-
wień publicznych i liczne serwisy komercyjne.
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Rysunek16. Udział MŚP poszukujących dokumentów i specyfikacji związanych z przetargiem 

poprzez systemy elektronicznych zamówień publicznych (2013)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu i Information Society’s Comprehensive Database (2013).

Rysunek 17. Udział MŚP korzystających z Internetu do oferowania dóbr i usług poprzez systemy 

elektronicznych zamówień publicznych (e-przetargi), z podziałem na państwa (2013)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i Information Society’s Comprehensive Database (2013).
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Rysunek 18. Udział MŚP korzystających z Internetu do oferowania dóbr i usług poprzez systemy 

elektronicznych zamówień publicznych (e-przetargi), z podziałem na przetargi krajowe 

i zagraniczne (2013)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i Information Society’s Comprehensive Database (2013).

Co czwarte polskie przedsiębiorstwo uczestniczy w elektronicznych przetargach. Polska – 
obok Irlandii, Litwy i Estonii – przoduje w korzystaniu z e-przetargów nie tylko w regionie, 
ale nawet na tle krajów Europy Zachodniej.  

e-przetargi 
ogółem

e-przetargi
wewnątrz kraju

e-przetargi
w innych krajach EU

Wysoki wynik polskich MŚP biorących udział w e-przetargach może być jednak nieco my-
lący. Jako e-przetarg należy rozumieć cały proces przetargu przebiegający elektronicznie. 
W Polsce w sposób elektroniczny przeprowadza się głównie tylko tzw. dogrywki, które są 
drugim etapem przetargu w przypadku niesfinalizowania przetargu w pierwszej rundzie.



23

Miary ucyfrowienia  
administracji publicznej 
– Polska w światowych  
rankingach

Poziom wykorzystania technologii cyfrowych przez administrację publiczną regularnie 
oceniają m.in. Organizacja Narodów Zjednoczonych i OECD. Instytucje te przyjmują jed-
nak różne definicje e-administracji i odmienne sposoby pomiaru jej rozwoju. 

Indeks rozwoju e-administracji ONZ

Opracowany przez ONZ indeks rozwoju e-administracji (E-Government Development 
Index, EGDI) opiera się na szerszym podejściu metodologicznym: mierzy efektywność 
usług e-administracji zarówno od strony podażowej (administracja), jak i popytowej 
(obywatele) oraz infrastrukturę umożliwiającą interakcje między tymi stronami. Wskaźni-
ki składowe EGDI to:  

 o Online Service Index – mierzy zdolność i chęć administracji publicznej do dostarcza-
nia usług elektronicznych i komunikowania się z obywatelami przez Internet,

 o Human Capital Index – mierzy poziom kompetencji użytkowników e-administracji  
za pomocą wskaźnika skolaryzacji i alfabetyzacji,

 o Telecommunication Infrastructure Index – indeks infrastruktury telekomunikacyjnej;  
mierzy dostępność istniejącej infrastruktury potrzebnej obywatelom do korzystania  
z usług e-administracji.
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Rysunek 19. Wyniki dla poszczególnych indeksów ONZ – Polska w porównaniu do EU15 i NMS12 (2014)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych United Nations, E-Government Survey (2014).

Pod względem ogólnego ucyfrowienia administracji Polska lokuje się na poziomie pozo-
stałych nowych państw członkowskich, znacząco odbiegając od grupy EU15. Najmniejsza 
różnica między Polską a krajami „starej Unii” występuje w obszarze kapitału ludzkiego, 
największa – w obszarze e-partycypacji.

Dodatkowo został również stworzony indeks e-Participation, który mierzy stopień 
uczestnictwa obywateli w rządzeniu w trzech obszarach: informowania obywateli 
(e-information sharing), konsultowania (e-consultation) oraz podejmowania 
decyzji (e-decision making).
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Rysunek 20. Indeks OURdata mierzący otwartość i użyteczność danych publicznych, OECD (2014) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, Government at Glance (2015a).

Indeksy OECD

OECD przy ocenie e-administracji uwzględnia zarówno stronę popytową (badanie użyt-
kowników na podstawie danych Eurostatu), jak i podażową. Ocena dokonywana jest 
na podstawie: 

 o funkcjonowania Open Government Data (Otwarte Dane Publiczne),
 o realizowania projektów ICT przez rząd,
 o interakcji rządu z obywatelami za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Otwarte dane publiczne

OECD zakłada, że dostęp do otwartych danych sektora publicznego przekłada się na wzrost wia-
rygodności i transparentności tej sfery, otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorców oraz zwięk-
sza zaangażowanie obywateli w sprawy państwa. Ponadto publikacja otwartych danych wspiera 
rozwój usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, transport, bezpieczeństwo czy 
ochrona środowiska.

OECD wspiera instytucje krajów członkowskich we wprowadzaniu odpowiednich strategii działa-
nia. W 2013 r. kraje grupy G8 przyjęły pierwszy międzynarodowy instrument – Kartę Otwartych 
Danych (G8 Open Data Charter) pomagający wdrożyć krajowym instytucjom publicznym strategie 
rozwoju dotyczące otwartych danych. Zdefiniowano pięć podstawowych wymiarów dostępu 
do danych: 1) ogólnych, 2) jakościowych i ilościowych, 3) do użytku powszechnego, 
4) umożliwiających poprawę rządzenia oraz 5) stymulujących innowacje. 

Stopień dostosowania danego kraju do owych zasad mierzy wskaźnik OURdata Index.  Współczyn-
nik ten obejmuje trzy wymiary: udostępnienie danych przez instytucje na portalu krajowym (stro-
na podażowa), łatwość dostępu do danych dla użytkowników (strona popytowa) oraz wsparcie 
dla innowacyjnego wykorzystania otwartych danych.

Miary ucyfrowienia administracji publicznej - Polska w światowych rankingach
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Pod względem otwartości i użyteczności danych publicznych Polska znajduje się na ostat-
nim miejscu wśród wszystkich krajów OECD. Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w:

 o niskiej dostępności użytecznych danych, np. podstawowych zbiorów danych określo-
nych przez G8 Open Data Charter,

 o niskim poziomie użyteczności danych na portalu www.danepubliczne.gov.pl ze względu  
na niedogodny format oraz brak odpowiednich narzędzi, co przekłada się na ich niską funk-
cjonalność. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
wynika, że stronę tę zna nie więcej niż co czwarty obywatel (E-Administracja w oczach 
internautów, MAC 2014),

 o niewielkim wsparciu ze strony instytucji publicznych na rzecz zaangażowania użyt-
kowników w innowacyjne wykorzystanie publikowanych danych.

Zarządzanie inwestycyjnymi projektami informatycznymi  

Wyniki badań przeprowadzonych przez OECD w 2014 r. wykazują, że rządy mają skłon-
ność do podejmowania skomplikowanych, długotrwałych i kosztownych projektów ICT 
(trwających średnio ponad 3 lata). Projekty te charakteryzuje wysokie ryzyko niepowo-
dzenia (głównie z powodów organizacyjnych i technicznych) oraz często przekroczony 
budżet. Polska znajduje się w grupie państw, które najdłużej realizują rządowe projekty 
informatyczne.

Rysunek 21. Średni czas trwania rządowych projektów ICT o budżecie przekraczającym 10 mln USD (2014)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, Government at Glance (2015a).

Niejasną kwestią jest również rentowność tych projektów, gdyż trudno jest oszacować 
płynące z nich materialne i niematerialne korzyści. Jednym z kluczowych czynników 
sukcesu projektu jest rzetelne oszacowanie potencjalnego ryzyka a później jego systema-
tyczne monitorowanie. 

Rysunek 22. Udział całkowitych bezpośrednich korzyści finansowych z tytułu inwestycji w ICT, 

raportowane przez rządy (2014)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, Government at Glance (2015a).
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Interakcja z obywatelami za pośrednictwem mediów  
społecznościowych

Coraz więcej ludzi czerpie informacje z mediów społecznościowych, takich jak Facebook 
lub Twitter. Można zakładać, że większa aktywność instytucji publicznych w tych mediach 
będzie się przekładać na wzrost zaufania obywateli, ich poczucie wpływu na istotne dla 
nich decyzje, a także poprawę jakości usług administracyjnych dzięki szybkiej informacji 
zwrotnej.

W zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej prowadzone są, z większym lub 
mniejszym powodzeniem, oficjalne informacyjne konta Twitter, kierowane głównie do oby-
wateli danego państwa. Adresy tych kont są udostępniane na oficjalnych stronach inter-
netowych administracji rządowej. Niestety nadal stosunkowo niewielki odsetek obywateli 
korzysta z tego źródła informacji. Rekordowy wynik obserwujących (ponad 1,3 mln) usta-
nowiła Wielka Brytania. Jednak oznacza to, że zaledwie około 2% obywateli tego państwa 
obserwuje Twitter @GOVUK.

Rysunek 23. Odsetek osób śledzących wpisy administracji rządowej krajów Unii Europejskiej  

na Twitterze (10 najpopularniejszych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z dnia 06.06.2016.

Popularniejsze są natomiast konta Twitter głów państw krajów Unii – prezydentów 
i premierów. Powodem może być specyfika badanego kanału – użytkownicy Twittera 
zdają się poszukiwać kontaktu z pojedynczymi, określonymi postaciami a nie z bezosobo-
wymi  instytucjami. W tym przypadku prym wiodą premier Malty, Joseph Muscat, oraz 
premier Wielkiej Brytanii, David Cameron. Docierają oni do około 7% obywateli.

Miary ucyfrowienia administracji publicznej - Polska w światowych rankingach
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Rysunek 25. Odsetek osób śledzących na Twitterze wpisy najważniejszych osób i instytucji 

państwowych w Polsce (15 najpopularniejszych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z dnia 06.06.2016.

Również polscy politycy korzystają z Twittera, by  komunikować się z obywatelami. 
W ostatnich latach ilość kont osób związanych z polityką stale rośnie. Trend ten dotyczy 
zarówno osób piastujących najważniejsze stanowiska w państwie, jak i najistotniejszych 
państwowych instytucji. Dwa najpopularniejsze konta to konto Kancelarii Premier Beaty 
Szydło oraz konto osobiste prezydenta Andrzeja Dudy. Niestety, Twitter nie jest w naszym 
kraju najbardziej powszechnym kanałem mediów społecznościowych, dlatego niespełna 
1% obywateli obserwuje owe konta. Warto również zaznaczyć, że duża jest liczba samych 
kont – zdecydowana większość ministerstw oraz członków rządu komunikuje się z obywa-
telami za pośrednictwem tweetów. 

Rysunek 24. Odsetek osób śledzących wpisy premierów lub prezydentów krajów Unii Europejskiej  

na Twitterze (10 najpopularniejszych)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z dnia 06.06.2016.
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Wnioski

1. Polacy dużo rzadziej niż obywatele innych krajów Unii Europejskiej korzystają z usług  
e-administracji. Niecała jedna trzecia naszych obywateli używa cyfrowego kanału ko-
munikacji, by załatwić sprawy w urzędzie. Robią to głównie w jednym celu – aby złożyć 
e-deklaracje. Stosunkowo rzadko korzystają też z informacji udostępnionych na stronach 
internetowych urzędów. 

W      państwach Unii Europejskiej połowa lub więcej obywateli  
korzysta z e-administracji do pozyskiwania informacji i składania 
dokumentów, nie tylko podatkowych, ale też innych, związanych 

z uzyskaniem świadczeń socjalnych i dokumentów tożsamości.

2. W odróżnieniu od niewielkiego wykorzystania e-administracji przez obywateli, polskie 
firmy często używają kanału cyfrowego w relacjach z administracją. Z e-administracji korzysta 
aż 90% polskich firm. Pod tym względem nie różnią się one od swojej konkurencji w Unii.

Polskie firmy najczęściej składają drogą elektroniczną deklaracje 
składek społecznych oraz pozyskują informacje za pośrednictwem 
stron internetowych urzędów o planowanych przetargach. Rzadziej 

niż firmy z innych państw Unii Europejskiej korzystają  
z tego kanału do składania deklaracji VAT. Natomiast polskie firmy 
chętniej niż większość ich europejskiej konkurencji uczestniczy w 
przetargach elektronicznych.

 
3. Z każdym kolejnym rokiem coraz więcej zeznań podatkowych składanych jest za po-
mocą aplikacji e-deklaracja. E-deklaracja to najczęściej wykorzystywana przez polskich 
obywateli usługa e-administracji, ponieważ:

 o jest łatwa w użyciu,
 o pozwala zaoszczędzić dużo czasu,
 o wymaga od obywatela bardzo prostej i darmowej metody uwierzytelnienia.

Takie kryteria powinny spełniać inne usługi elektroniczne, jeżeli korzystanie z e-admini-
stracji ma być w naszym kraju bardziej powszechne.
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4. Wśród najczęściej wskazywanych powodów niekorzystania przez Polaków z bardziej 
zaawansowanych usług e-administracji, czyli wypełniania wniosków przez Internet, są: brak 
dostatecznych kompetencji oraz troska o bezpieczeństwo danych osobistych. Na tę drugą 
kwestię wskazują przede wszystkim osoby z wyższym wykształceniem. Potwierdza to tezę, 
że w większości zaawansowanych cyfrowych usług barierą i w korzystaniu z nich jest niskie 
zaufanie do bezpieczeństwa elektronicznego kanału kontaktu oraz brak przekonania co do 
bezpiecznego i prostego sposobu uwierzytelnienia. Dotychczasowe działania państwa 
w tym obszarze (profil zaufany ePUAP) pozostawiają wiele do życzenia.

5. Według Indeksu EGDI ONZ, który mierzy rozwój e-administracji i pozwala porównywać 
go z innymi krajami, Polska znajduje się na podobnym poziomie co inne kraje naszego 
regionu (NMS12), ale znacznie odstaje od państw zachodniej części kontynentu (EU15). 

Największy dystans dzieli Polskę od Unii Europejskiej w dziedzi-
nie dostarczania usług elektronicznych przez administrację oraz 
komunikowania się z obywatelami przez Internet, zwłaszcza jeżeli 

chodzi o uruchamianie mechanizmów partycypacji obywateli w rządze-
niu, np. konsultacje.

6. Polska znajduje się na ostatnim miejscu wśród przebadanych krajów OECD pod wzglę-
dem otwartości i użyteczności danych publicznych. Sytuacja ta bardzo ogranicza zaan-
gażowanie obywateli w sprawy publiczne oraz jest istotną barierą w rozwoju innowacyj-
nych firm, zwłaszcza w sektorze usług. 
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Rekomendacje

1. Jedna brama do e-administracji, prosty sposób uwierzytelnienia  
i zrozumiały dla obywatela język informacji

Jeżeli rząd chce dalej rozwijać i upowszechniać usługi e-administracji, to musi zapropo-
nować Polakom rozwiązania łatwe w użyciu, dające wyraźne korzyści – np. oszczędność 
czasu – oraz wyposażone w prosty, darmowy i bezpieczny sposób uwierzytelnienia. Pro-
jektując takie rozwiązania należy zacząć od zbadania potrzeb obywateli.

Wskazane byłoby stworzenie jednej bramy do e-administracji, czyli portalu, który zinte-
growałby dostęp do wszystkich cyfrowych usług publicznych oraz poszczególnych portali 
administracyjnych, takich jak Platforma Usług Elektronicznych ZUS czy Internetowe Kon-
to Pacjenta. Dobrym punktem wyjścia do tworzenia takiego jednego adresu w Internecie 
dla obywateli jest rządowy portal obywatel.gov.pl, który już dzisiaj w zrozumiały sposób 
informuje o ponad stu procedurach administracyjnych oraz integruje kilkadziesiąt usług 
cyfrowych. Wyznacza on również nowy standard języka, jaki powinien być używany na 
oficjalnych stronach instytucji państwowych. Nie ma tam dominującego w innych porta-
lach rządowych języka przeniesionego z aktów prawnych – sformułowania są proste 
i zrozumiałe.

Postulaty tworzenia bramy do e-administracji oraz integracji usług cyfrowych znalazły się  
w przyjętych przez Ministerstwo Cyfryzacji kierunkach działań strategicznych w obszarze 
informatyzacji usług publicznych. Powinny one zostać zrealizowane jako pierwsze, przed 
budowaniem bardziej zaawansowanych rozwiązań w e-administracji zapowiadanych przez 
wicepremiera Morawieckiego w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (np. Cashless 
Poland, czyli narodowy schemat płatniczy). Ważnych informacji o dalszych kierunkach 
rozwoju e-administracji w Polsce dostarczy również ewaluacja i badanie wykorzystania 
nowych kanałów cyfrowej komunikacji między obywatelami i instytucjami przy realizacji 
rządowego programu Rodzina 500+.
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2. Gruntowna przebudowa polityki udostępniania danych publicznych

W najbardziej rozwiniętych krajach Unii udostępnianie danych publicznych już dawno 
przestało być jedynie postulatem organizacji pozarządowych, ale stało się ważnym in-
strumentem pobudzającym rozwój innowacyjnych usług oraz gałęzi biznesu. Aby wywo-
łać impuls rozwojowy, jaki wiąże się z tą dziedziną, polskie władze powinny gruntownie 
przebudować sposób udostępniania danych publicznych. Należy stworzyć i wdrożyć 
w instytucjach publicznych jednolity standard, który zapewniłby użytkownikom przyjazny 
i funkcjonalny sposób wykorzystania danych.

Jednym z najefektywniejszych sposobów na udostępnianie danych 
publicznych jest wykorzystanie API (Application Programming Inter-
face). Odpowiednio przygotowane API jest zestawem procedur i funk-

cji programistycznych, które umożliwiają automatyczny dostęp do dużych 
baz danych. Pobrane w ten sposób dane publiczne mogą być następnie 
analizowane lub przetwarzane do nowych zastosowań (reuse).

3. Koordynacja i mierzalne wskaźniki efektywności projektów informatycz-
nych realizowanych w ramach e-administracji

Spójny i efektywny rozwój e-administracji wymaga silnych mechanizmów koordyna-
cji projektów informatycznych realizowanych przez instytucje publiczne. Na poziomie 
centralnym, w rządzie, powinien istnieć ośrodek takiej koordynacji, który zadba o to, aby 
projekty się nie dublowały, a proponowane rozwiązania były spójne. Jest to warunek 
niezbędny, żeby nie powtórzyć dotychczasowych błędów i wprowadzić jednolity stan-
dard językowy oraz sposób uwierzytelniania w publicznych usługach cyfrowych. Projekty 
informatyczne powinny również zawierać wskaźniki efektywności, które pozwolą realnie 
oceniać wykorzystanie i funkcjonalność usług dla obywatela oraz projektować ich dalszy 
rozwój.

4. Zmiana postaw pracowników administracji 

Edukacja prowadząca do rozwoju kompetencji cyfrowych administracji oraz wyraźne 
komunikowanie korzyści wynikających z e-administarcji przyczyni się do zmian postaw 
urzędników. Z kolei wprowadzenie odpowiedniego systemu motywacyjnego może być 
zalążkiem nowej formuły, w której sami urzędnicy staną się właścicielami procesów bu-
dowania użytecznych dla klientów systemów cyfrowych.
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