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DETERMINANTY ROZWOJU E-ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE 
 
 

Streszczenie 
 
 Jednym z wyznaczników sprawno ci i efektywno ci funkcjonowania pa stwa jest 
liczba i jako  us ug publicznych wiadczonych drog  elektroniczn . Oczekiwany roz-
wój e-administracji publicznej uwarunkowany jest szeregiem determinant. W opraco-
waniu wyodr bniono nast puj ce grupy takich uwarunkowa : techniczno- 
-technologiczne, spo eczne, ekonomiczne, prawne, polityczne i organizacyjne. Z uwagi 
na poziom rozwoju oraz specyfik  e-administracji w Polsce kluczowe znaczenie nale y 
przypisa  dwóm pierwszym kategoriom, tj. zwi zanym z kwestiami techniczno- 
-technologicznymi oraz spo ecznymi.  
S owa kluczowe: e-administracja, us ugi publiczne, determinanty rozwoju e-admi-
nistracji. 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Istot  e-administracji stanowi wiadczenie przez administracj  publiczn  us ug 
elektronicznych na rzecz spo eczno ci lokalnych. Wzmocnienie spójno ci spo ecz-
nej, ekonomicznej i terytorialnej poprzez poprawienie jako ci wiadczenia us ug 
administracyjnych, w tym poprzez wiadczenie ich w systemie online, jest koniecz-
no ci , zw aszcza w regionach s abiej rozwini tych. Polska prezentuje wci  nieza-
dowalaj cy poziom rozwoju rozwi za  e-administracyjnych w porównaniu do in-
nych krajów Unii Europejskiej. Zagadnienia dotycz ce stanu i kierunków rozwoju 
e-administracji publicznej s  obecnie do  cz sto analizowane w polskiej literatu-
rze. Wa ne dla tych rozwa a  wydaje si  zidentyfikowanie uwarunkowa  wp ywa-
j cych na rozwój e-administracji publicznej. 
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1. Determinanty techniczno-technologiczne 
 
 Powszechnie uznaje si , e technologie informacyjno-komunikacyjne s  nie-
zb dne w procesie budowy e-administracji, w tym w rozwoju tre ci i systemu  
e-us ug. Szybki rozwój tych technologii doprowadza do zmian sposobów i form 
komunikacji, finalnie wp ywaj c na kszta t wiadczenia us ug publicznych. Obok 
poprawy jako ci us ug technologie informacyjne i komunikacyjne prowadz  do 
wzrostu przejrzysto ci i wydajno ci procesów i zarz dzania informacjami, co skut-
kuje u atwianiem procesów planowania i podejmowania decyzji administracyjnych 
(E-Administracja… 2009, s. 140). Mo na przyj , e technologie te kszta tuj  roz-
wój e-administracji publicznej, pozwalaj c na ró ne metody komunikacji zapewnia-
j ce zwi kszenie dost pno ci oferowanych us ug. Rezultatem rozwoju komunikacji 
z wykorzystaniem narz dzi teleinformatycznych jest zazwyczaj lepsze dostosowa-
nie oferty do potrzeb konsumenta, obni ony koszt produkcji oraz powstawanie 
nowych produktów. Korzy ci te przemawiaj  za d eniami do zwi kszania dost pu 
do Internetu oraz stworzenia dogodniejszych warunków systemowych dla inwesty-
cji w technologie informacyjno-komunikacyjne. W konsekwencji dalszy rozwój  
e-administracji publicznej opiera  si  powinien na efektywnym po czeniu rozwi -
za  oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne z niezb dnymi 
zmianami prawnymi i organizacyjnymi, by w ten sposób uzyska  wy sz  jako  
wiadczonych przez administracj  us ug oraz podnie  efektywno  funkcjonowa-

nia administracji publicznej.  
 Korzystanie z Internetu za po rednictwem sieci szerokopasmowej okre la si  
jako podstawow  technologi  wspieraj c  rozwój e-biznesu, w tym e-administracji. 
Na przestrzeni ostatnich dziesi ciu lat zaobserwowano dynamiczny wzrost liczby 
u ytkowników Internetu w Polsce z 34% do 65% (i odpowiednio z 10% do 35% dla 
wiatowej populacji), (Eurostat 2015). Rozwój w tym obszarze powoduje coraz to 

lepsze mo liwo ci komunikacji na odleg o , jednocze nie doprowadzaj c do wza-
jemnego przenikania si  technologii i us ug, które przez d ugi czas zazwyczaj trak-
towano odr bnie (Polska 2030 2009, s. 146).  
 Szybki dost p do informacji jest wa nym elementem jako ci ycia obywatela 
i wspó cze nie podstawow  us ug  wiadczon  na rzecz spo eczno ci lokalnych 
w nowoczesnych pa stwach (Strategia budowy…, 2005, s. 60). Dlatego te  coraz 
cz ciej spo eczno ci domagaj  si  prostego, szybkiego i zdalnego komunikowania 
si  oraz mo liwo ci realizowania urz dowych potrzeb z wykorzystaniem infrastruk-
tury teleinformatycznej, co w znacznej mierze warunkuje tak e cywilizacyjny stan-
dard ich ycia. W tym kontek cie istotne jest wzmacnianie mo liwo ci obywateli 
do anga owania si  online. Zarazem im powszechniejszy i mniej zró nicowany 
dost p do Internetu, tym atwiej jest wykorzysta  potencja  publicznych e-us ug.  
 E-administracja z za o enia powinna stwarza  obywatelom atwiejszy dost p 
do informacji publicznej oraz podnosi  jako  us ug publicznych. Nowoczesne 
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us ugi wiadczone przez administracj  powinny by  przede wszystkim spersonali-
zowane i ukierunkowane na obywatela (Olszak, Ziemba 2011 s. 112). Zorientowa-
nie na u ytkownika zwi zane jest z oferowaniem us ug elektronicznych, które od-
powiadaj  jego potrzebom, predyspozycjom oraz uwzgl dniaj  jego wzorce zacho-
wa . Jednak nie nale y zorientowania na u ytkownika uto samia  z reagowaniem 
na popyt z jego strony. Zorientowanie jest poj ciem szerszym i staje si  istotne 
w procesie projektowania nowej architektury us ug w zakresie e-administracji. Ce-
chowa  powinna je tak e wielokana owo , przy zrozumieniu wa ko ci wyboru 
odpowiedniego kana u dla danego u ytkownika czy rodzaju us ugi. Dobrze dobrany 
e-kana  pozwoli na zmaksymalizowanie jego wykorzystania, co w konsekwencji 
powinno doprowadzi  do obni enia kosztów w perspektywie d ugoterminowej. 
 Dla powodzenia e-administracji, jej wi kszej u yteczno ci, wa ne jest, aby 
istnia  jeden kompleksowy, sprawny portal, którym z za o enia mia a by  Elektro-
niczna Platforma Us ug Administracji Publicznej (ePUAP). Jednak ze wzgl du na 
wiele uchybie  systemowych, technicznych i funkcjonalnych system ten traktowa-
ny jest obecnie przez podmioty korzystaj ce z e-administracji zazwyczaj jako ogra-
niczenie, a nie usprawnienie w procesie wiadczenia e-us ug. Zatem cech  syste-
mów teleinformatycznych wykorzystywanych w procesie rozwoju e-administracji 
powinny by : kompleksowo , sprawno  i niezawodno , sk adaj ce si  na ocze-
kiwan  u yteczno . 
 Uzupe niaj co nale y wskaza , e zwi kszenie skali korzystania z elektro-
nicznych us ug publicznych w du ej mierze zale y od liczby posiadanych podpisów 
elektronicznych, w tym profilu zaufanego. Wielko  ta mo e by  traktowana jako 
wyznacznik potencja u transakcyjnej realizacji e-us ug administracji publicznej. 
 
 
2. Determinanty spo eczne 
 
 Osi gni cie oczekiwanego rozwoju w obszarze e-administracji publicznej 
w znacznym stopniu uzale nione jest od wyst powania spo ecznych potrzeb 
w zakresie korzystania z e-us ug publicznych, co z kolei uwarunkowane jest dyspo-
nowaniem przez cz onków spo eczno ci niezb dnymi umiej tno ciami informa-
tycznymi i ogólnymi umiej tno ciami potrzebnymi do samodzielnego przej cia 
przez proces elektronicznej realizacji us ugi, zarówno po stronie pracowników 
urz dów, jak i obywateli.  
 Korzystanie z e-us ug publicznych odbywa si  cz ciej w ród osób, które 
znaj  ju  procedury zwi zane z realizacj  us ug, przyswojone zazwyczaj podczas 
tradycyjnego sposobu konsumpcji tych us ug. Wykorzystanie Internetu do kontak-
tów z przedstawicielami administracji publicznej sprowadza si  w Polsce g ównie 
do uzyskiwania informacji, pobierania i wysy ania formularzy Brak korzystania  
z e-us ug publicznych warunkowany jest natomiast nisk  wiadomo ci  interesan-
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tów w zakresie takich mo liwo ci realizowania kontaktów z administracj  pu-
bliczn . Na rysunku 1 zobrazowano stan wykorzystania Internetu do kontaktów 
z administracj  publiczn  przez obywateli Polski na tle redniej unijnej w latach 
2008–2013. 
 

 
 

Rys. 1.  Procentowe wykorzystanie Internetu do kontaktów z administracj  publiczn  przez 
obywateli Polski na tle redniej unijnej w latach 2008–2013 

ród o:  (Eurostat, ec.europa.eu/eurostat 2015). 

 
 Intensywno  partycypacji w rozwi zaniach oferowanych w ramach e-admi-
nistracji jest jedn  z miar rozwoju spo ecze stwa informatycznego. Niedobór od-
powiednich umiej tno ci informatycznych mo e zosta  zmniejszony poprzez reali-
zacj  szkole  informatycznych oraz dzia ania o charakterze motywuj cym, skiero-
wane zarówno do odbiorców, jak i oferentów e-us ug. 
 Wspomagaj c  rol  dla rozwoju e-administracji jako sposobu pozyskiwania 
i wymiany informacji odgrywa komunikacja spo eczna. Korzystanie z narz dzi 
spo eczno ciowych pozwala organom administracji na konsultowanie decyzji, 
uczestnictwo obywateli na ka dym etapie podejmowania decyzji, czy nawet do-
puszczenie do wspó decydowania. Jako takie narz dzia wspó dzia ania, kszta tuj ce 
rozwój demokracji lokalnej, coraz powszechniej postrzega si  spo eczno ci wirtual-
ne (virtual communities, on-line communities, cyber communities), tj. grupy spo-
eczne gromadz ce si  w sieci globalnej, wyró nione wg kryterium wspólnych 

zainteresowa  i potrzeb w realizacji okre lonego celu (Chmielarz 2007, s. 271). 
Prowadzone przez takie spo eczno ci fora dyskusyjne, nie umniejszaj c ich wymia-
ru edukacyjnego, stanowi  wspó cze nie podstaw  dla tworzenia stowarzysze  
obywatelskich. W odniesieniu do administracji publicznej taka przestrze  spo eczna 
pozwala nie tylko na komunikacj  wielu osób anga uj cych si  w sprawy publicz-
nie, ale nawet kreuje warunki dla tworzenia centrów w adzy politycznej niezale nej 
od w adzy centralnej. W praktyce dzia alno  wirtualnych spo eczno ci cz sto 
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obejmuje wspieranie rozwoju lokalnych organizacji bud etowych oraz popraw  
dostarczania us ug socjalnych. Dzi ki Internetowi mo liwe staje si  wi c przeka-
zywanie w adania informacj  w r ce obywateli, skutkuj ce ich efektywniejszym 
uczestniczeniem w yciu publicznym (Systemy informatyczne…2002, s. 72). 
 W wymiarze lokalnym powszechnie oczekuje si  wykorzystywania tzw. od-
dolnych, endogenicznych czynników sprawczych, doprowadzaj c do tego, e ogól-
nie ujmuj c, spo ecze stwo informacyjne staje si  nieod czn  cech  rozwoju re-
gionalnego (Richert-Ka mierska 2008, s. 276). 
 Istotnym warunkiem umo liwiaj cym skuteczne wprowadzanie ró nych pro-
gramów i przedsi wzi  b d cych innowacj  w skali lokalnej jest zaufanie obywa-
teli do w adzy, które mo na zwi ksza  dzi ki w a ciwie prowadzonej polityce in-
formacyjnej. Skuteczna komunikacja administracji ze spo ecze stwem stanowi 
czynnik, który determinuje zainteresowanie sprawami regionu, postrzeganego jako 
bliskie i wa ne otoczenie, a tym samym wspiera rozwój e-administracji publicznej.  
 
 
3. Determinanty ekonomiczne 
 
 Koszty zwi zane z wdra aniem e-administracji identyfikowane s  przede 
wszystkim z wdra aniem e-us ug publicznych. Z ekonomicznego punktu widzenia 
atwiej przebiega proces zwi kszania dost pno ci e-us ug – mo na je bowiem 

wdro y  na poziomie informacyjnym – ni  przechodzenia na wy szy stopie  ich 
dojrza o ci. Rozszerzanie wiadczenia us ug publicznych o nowy kana  dystrybucji, 
jakim jest Internet, nieuchronnie generuje koszty. Wymiar tych kosztów jest mocno 
zró nicowany w zale no ci od stopnia zaawansowania uruchamianych publicznych 
e-us ug. Udost pnianie tych us ug na poziomie informacyjnym generuje oko o 10% 
kosztów zwi zanych z cyfryzacj  sfery administracyjnej. Natomiast spe nienie 
oczekiwa  obywateli co do realizacji us ug na poziomie transakcyjnym generuje 
oko o 70% kosztów (Bieniek 2010, s. 210).  
 Ograniczenie kosztów rozwoju e-administracji publicznej mo e nast pi  m.in. 
poprzez odpowiedni  koordynacj  wdra anych projektów, przy wykorzystaniu 
procesów front- i back-office. Pierwszy z nich pozwoli urz dom w jednym miejscu 
zapewni  kompleksow  obs ug . Drugi z procesów – back-office – poprzez reorga-
nizacj  procesów administracyjnych da urz dom mo liwo  realizacji swoich zada  
i wiadczenia us ug publicznych w sposób zarówno mniej kosztowny, jak i szybszy.  
 Inwestycje teleinformatyczne powinny by  orientowane przez pryzmat po-
trzeb przysz ych u ytkowników, co pozwala na rozpatrywanie u yteczno ci syste-
mów teleinformatycznych, okre laj c, czy spe niaj  one oczekiwania poprzez za-
spokojenie konkretnych potrzeb informacyjnych oraz czy usprawniaj  prac  urz -
dze  ewidencyjnych (rejestrów) w urz dach administracji publicznej. Wprowadza-
j c systemy elektronicznej administracji, nale y zatem wzi  pod uwag  zw aszcza 
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takie, które b d  efektywne kosztowo przy chocia  zadowalaj cej u yteczno ci – 
tak aby uzyska  oczekiwany poziom serwisu informatycznego. Nale y za o y , e 
wraz z upowszechnianiem si  korzystania z us ug publicznych drog  elektroniczn  
koszt ten, ze wzgl du m.in. na efekt skali, b dzie ulega  zmniejszeniu. Funkcjono-
wanie np. elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) generuje najwi ksze koszty na 
pocz tku, co zwi zane jest g ównie z czasoch onno ci . W miar  jednak u ytkowa-
nia koszty obs ugi ESP malej , rozk adaj c si  dodatkowo na liczb  oferowanych 
online us ug. Dlatego zasadne jest, by udost pniane w stadium transakcyjnym, 
umo liwiaj cym pe n  realizacj  us ug, by y w miar  mo liwo ci najpierw te us u-
gi, na które zg aszane jest najwi ksze zapotrzebowanie. 
 Wed ug Ministerstwa Gospodarki elektroniczna obs uga dokumentów, w sy-
tuacji, kiedy zostan  wprowadzone odpowiednie standardy i procedury, przy przy-
k adowo 70 sprawach prowadzonych dla przedsi biorców mo e przynie  oko o 2 
mln z otych oszcz dno ci rocznie – w tym ponad 1,3 mln ze wzgl du na skrócenie 
czasu poszukiwania formularzy i oko o 700 tys. z otych wynikaj cych z oszcz dno-
ci na przesy aniu dokumentów. Ponadto, jak szacuje ministerstwo, skrócenie pro-

cedury rozpatrywania wniosków przedsi biorców przyspieszy rozpocz cie przez 
nich dzia alno ci gospodarczej, co mo e przynie  w skali kraju wzrost przychodów 
o warto ci ponad 230 mln z  rocznie (www.mg.gov.pl, 7.12.2014). Zak adane rezul-
taty – wymierne ekonomicznie efekty – powinny zach ca  w adze do szybszego 
wdra ania projektów dotycz cych informatyzacji us ug administracyjnych.  
 Znaczenie warunków ekonomicznych dla rozwoju elektronicznej administracji 
dostrzegaj  sami przedsi biorcy. W ankiecie przeprowadzonej w 2013 r. przez 
agencje Amárach Research, Deloitte i UPC na podstawowe warunki ekonomiczne, 
jako czynnik sprzyjaj cy przyspieszeniu cyfryzacji wskaza o 89% badanych w a-
cicieli firm (Cyfrowa przysz o … 2013, s. 57).  

 Przyjmuje si , e funkcjonalno  e-administracji w znacznym stopniu zale y 
od stworzenia modelu ekonomicznego obiektywnej oceny zasadniczo ci i ekono-
micznych rozwi za  teleinformatycznych w administracji publicznej. Bez takiego 
modelu administracja, jak pokazuje praktyka, najcz ciej forsuje systemy drogie, 
o proporcjonalnie niskiej u yteczno ci. Wa ne z tego punktu widzenia jest zatem 
rzetelne weryfikowanie zasadno ci wydatków na e-administracj , jak równie  
utworzenie zbioru technik monitorowania kosztów e-administracji. 
 
 
4. Determinanty prawne, polityczne i organizacyjne 
 
 Rozwi zania legislacyjne powinny wspiera  rozwój e-administracji poprzez 
usuwanie barier organizacyjnych i prawnych oraz d enie do integracji poszczegól-
nych systemów potrzebnych do wiadczenia e-us ug publicznych. W ramach roz-
wi za  prawnych konieczne wydaje si  zw aszcza stworzenie warunków wspieraj -
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cych cyfryzacj  podmiotów lokalnych. Podczas tworzenia norm prawnych nale y 
zachowa  nie tylko spójno  przepisów, ale równie  zapewni  integracj  ró nych 
regionalnych polityk. Brak tej spójno ci powoduje fragmentaryzacj  systemu wyni-
kaj c  z dowolno ci interpretacji przepisów prawnych. St d te  kluczowa rola 
w zapewnieniu po danego rozwoju e-administracji przypada interoperacyjno ci, 
czyli zdolno ci do wspó pracy pomi dzy poszczególnymi systemami informatycz-
nymi, tak by zapewni  bezpiecze stwo ich dzia ania. Jednostki administracji pu-
blicznej, których procesy i us ugi osi gn  ju  wymagany poziom interoperacyjno-
ci, teoretycznie s  gotowe na przyj cie nowych rozwi za , wdra anie nowych 

kierunków, czy uwzgl dnianie tendencji, jakie pojawiaj  si  na wiecie. 
 Wa nym elementem procesu cyfryzacji jest tak e prowadzenie cis ej wspó -
pracy ró nych jednostek administracji (centralnej, samorz dowej), w celu uspraw-
nienia wykonywania powierzonych im zada . Polityczny wymiar takiej wspó pracy 
pozwoli na doprecyzowanie zakresów kompetencji i odpowiedzialno ci w odnie-
sieniu do wiadczenia us ug e-administracji. Uzgodnienia te powinny przyczyni  
si  do poprawy planowania i realizacji okre lonych dzia a  oraz upraszczania pro-
cedur. Istotnym czynnikiem warunkuj cym tworzenie dogodnych warunków dla 
rozwoju e-administracji wydaje si  zatem równie  komplementarno  e-us ug. 
 Na po dany rozwój e-administracji wp yw maj  tak e szeroko rozumiane 
usprawnienia organizacyjne. Powinny one poprawia  relacje mi dzy organami 
administracji publicznej a przedsi biorcami, obywatelami oraz innymi jednostkami 
administracyjnymi. Do takich zmian organizacyjnych zaliczy  nale y zw aszcza 
wspomnian  wcze niej integracj  systemów, decyduj c  w znacznej mierze o sku-
teczno ci i efektywno ci e-administracji oraz wp ywaj c  na zmniejszenie zwi za-
nych z e-us ugami uci liwo ci dla obywateli i przedsi biorstw.  
 
 
Podsumowanie 
 
 Zauwa alny niedostatek skutecznych, systemowych mechanizmów tworzenia 
kompetencji cyfrowych oraz niski poziom dost pno ci odpowiednich tre ci i us ug 
publicznych odpowiadaj cych potrzebom u ytkowników skutkuje w Polsce rela-
tywnie mniejszym ni  rednia unijna zainteresowaniem obywateli ofert   
e-administracji. Post puj cy rozwój spo ecze stwa informacyjnego, wynikaj cy 
z upowszechniania technologii informacyjno-komunikacyjnych w ró nych obsza-
rach ycia spo ecznego i gospodarki, doprowadzi jednak w niedalekiej przysz o ci 
do intensyfikacji dostarczania e-us ug administracyjnych. Wa ne jest zatem dbanie 
o powszechn  edukacj  informatyczn , zapobiegaj c  wykluczeniu cyfrowemu. 
Potrzebna jest w szczególno ci aktywizacja osób starszych oraz wyrównywanie 
ró nic mi dzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Rozwój e-administracji publicznej 
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powinien dokonywa  si  w oparciu o proces ci g ego doskonalenia, zapewniaj c 
atwiejsz  adaptacj  do nowych rozwi za  informatycznych.  

 Reasumuj c rozwa ania podj te w niniejszym artykule, za podstawowe czyn-
niki warunkuj ce rozwój e-administracji publicznej nale y uzna : 

– skuteczne implementowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
w tym wsparcie pa stwa dla inwestycji w infrastruktur  teleinformatyczn ; 

– przyj cie efektywno ci, skuteczno ci, otwarto ci, u yteczno ci jako pod-
stawowych miar rezultatów rozwoju e-administracji; 

– wdro enie standaryzacji i interoperacyjno ci systemów informatycznych 
dedykowanych e-administracji; 

– rzeteln  wycen  kosztów wdro e  e-administracji (i gwarancje ich finan-
sowania); 

– posiadanie odpowiednich umiej tno ci informatycznych przez oferentów 
i biorców e-us ug publicznych; 

– aprobat  i partycypacj  spo eczno ci lokalnych w odniesieniu do wdra a-
nia e-administracji; 

– udost pnianie zasobów informacyjnych administracji publicznej w sposób 
otwarty, optymalny i zestandaryzowany, w tym prowadzenie systematycz-
nej digitalizacji zasobów powsta ych i zgromadzonych w postaci nieelek-
tronicznej; 

– zredukowanie barier regulacyjnych utrudniaj cych wiadczenie us ug pu-
blicznych drog  elektroniczn . 
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DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF E-GOVERNMENT IN POLAND 
 
 

Summary 
 
 One of the indicators of the efficiency and effectiveness of the state is the number 
and quality of e-government services. However the development of e-government is 
contingent upon a number of determinants. In the text of the following groups separated 
such conditions: technical and technological, social, economic, legal, political and or-
ganizational. Given the level of development and the characteristics of e-government in 
Poland, it is crucial to be attributed to the first two categories: issues related to technical 
and technological and social. 
Keywords: e-government, public services, determinants of development of  
e-government. 
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