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–

BARIERY ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W POLSCE
– ANALIZA SYTUACJI NA W 7 OSI POIG

Streszczenie

W latach 2007–2013 istotne wsparcie dla rozwoju e-administracji w Polsce stanowi-

w ramach 7. osi priorytetowej POIG

2007–2013 w zakresie e-
w Polsce e- .

e-administracja, administracja publiczna, e- .

Wprowadzenie

matycznych. Informacja nap
dza te przemiany, 

e-
r-

macyjno-komunikacyjnych (ICT) (Ziemba 2012). Jak wskazuje Kasprzyk (2011),

a-
równo indywidualnych, jak i zbiorowych.

Powstanie elektronicznej administracji publicznej (e-administracja), która 
e

j-
nych. E-administracja jest definiowana jako wykorzystanie przez jednostki sektora 
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o-
-administracja ma na celu zoptymalizowanie dzia-

administracji publicznej,
za po Internetu. tworzenie e-administracji k-
szenia roli przebudowy procesów we-

samej administracji oraz wykorzystania drogi elektronicznej do d-
czenia (Ziemba 2012). W tym aspekcie od administracji wyma-
gana jest budowa e-

istracji publicznej oraz przedsi

i
zm

1. E-

a-
-

-
a-

e systemu obiegu informacji i doku-
mentów,

Poziom rozwoju e-
e- – my 
rozwoju e-administracji:

– katalogowanie, które oznacza publikowanie na stronach internetowych 
podstawowych informacji na temat funkcjonowania instytucji publicznej,

r-
mularzy;

– transakcja instytucji
publicznych z interfejsami ;

– integracja pionowa, czyli sytuacja, w której i
w ;

– integracja pozioma – wtedy, gdy dochodzi do horyzontalnej ws

Batko i Billewicz (2013), warunkiem koniecznym rozwoju in-
tegracji poziomej jest zdefiniowanie:
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– a-
zy procedur;

–
bazy formularzy;

– procedur,
tzw. baza aktów prawnych;

– typów organów oraz podmiotów z systemów elektronicznej 
administracji, tzw. baza typów organów.

Jednak rozwój lokalnych systemów e-
informatycznych. W tym 

e-

„skoro 
e-admin
publicznego,

-
ndeks rozwoju e- .

miejscu na 194 ankietowane a. Natomiast w kwestii ci elektronicz-
.

miejscu (United Nations 2014, s. 240).
-administracji na poziomie krajowym, co 

a-
nych Eurostatu na 2015 rok jedynie 27% Polaków korzysta z Internetu w kontak-

.
– o-
szech (GUS) niskie 

y-
poziomu dostosowania infrastruktury technicznej, któ-

ra jest a enia takiego typu a-
o-

. Odsetek 

26,9% w 20

raport Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (2014, s. 17–30) tylko 38% bada-
sieci – 53% – pre-



Bariery rozwoju e-administracji w Polsce –172

2. Fundusze unijne a rozwój e-

wzrost rozwoju e-administracji w Polsce. Istotne wsparcie 
stwa informacyjnego w ramach programów operacyjnych na lata 2007–2013 przy-
nios fundusze strukturalne UE, w tym: Europejski Fundusz Rozwoju 

o-

am Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG).
W latach 2007–2013 w ramach POIG beneficjenci otrzymali wsparcie w wy-

euro

i-
nansowane w ramach 7.

– budowa elektronicznej administracji.
jektów realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej 

u-

Cel ten administracja publiczna w Polsce realizow

Cyfryzacji (MC), natomiast Centrum Projektów Pol-
ska Cyfrowa (CP (IW). Obie te instytucje 

, a-
cyjny o Projektach (SIP) . osi.

–
w ramach projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i 
portal Polska Szerokopasmowa (SIPS)”
cym proces monitoringu i kontroli projektów. Sprawozdawane dane do systemu SIP 
na temat projektów pomocn a-

ojekty a-
o-

. Niestety na koniec grudnia 2015 r. nie 

zatem - .
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w europejskich rankingach
e-administracji pre , .

proces rozwoju e-administracji uzna
y-

miany dokumentów (Kraska, , , Koralewski, Kawecki,
i 2006, s. 295). ako czynnik 

, ,
obywateli w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Warto podkre-

o-
zatrudni .

a-
na Internecie i nowoczesnych technologiach in-

formacyjno-komunikacyjnych. Chodzi tu o wykorzystanie technologii ICT w takich 
, jak: handel elektroniczny, wykorzystywanie lokalnej sieci komputero-

3. Bariery efektywnej realizacji projektów w ramach 7. osi POIG

. osi POIG zbierane 
w systemie SIP1. ramach perspek-

tywy finansowej 2007–2013 w zakresie e-administracji zaobserwowano szereg 
je 

w ramach realizacji planu naprawczego dla 7. osi priorytetowej POIG (Remedial 
Action Plan

(Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 2013, s. 31–32):
o-

nicznej administracji, a

1 W systemie SIP, na wniosek a
a-

sze), którym 
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(w oparciu o jasno zdefiniowane 
etapy – kamienie milowe),

prac i ich rozliczeniu,

problemy kadrowe,
e u-

o-
a-

danych przez beneficjentów,
o-

przez kontrole ex ante

uprawnienia kontrolne wobec realizowanych projektów,
kumul e-
alizacji projektów,

e- a-

4. ch 7. osi POIG
zidentyfikowane w systemie SIP

. osi 
POIG, monitorowanych w systemie SIP,
strategiczne, operacyjne, techniczne, te a-

1). Ryzyka strategiczne d o-
, zmian w harmo-

wykonawców, h.
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Rys. 1. -administracji realizowanych w ramach 7. osi

o .

opera-
cyjne m.in. z mi ami przetargowymi, fluktu-
acjami przeszkolonej kadry, komunikacj
dla projektu struktur niami a-
nia, zmian organizacyjn

e-
cyfikacji istotnych warunków zamó ,

wykonawców po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty). Dodatkowo trudny 

a-

e-

,
mieli problemy z zatrudni wanych 
z funduszy europejskich.

i-
,

dla poprawnej wyd ci systemu, zmiany
, e zakresy i-

zacji, e
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W grupie tej beneficjenci wyszczególnili m.in.: braki w strukturze zasobów kadro-
wych, a-

, brak odpowiednich kompetencji i/lub 

w projekcie). 

projektów (Mackiewicz, Matysiak- i 2010,
s. 8)
7. y-

o t-

k-
tów w ramach 7. osi POIG o-

o-
do ustawy o informatyzacji podmiotów 

e-
go i repozytorium wzorów.

o-
. osi POIG, jak 

o-

projektem. 

o-
, oraz na te, o-

o-
jektu. O ile w przypadku pierwszej

drugiej 
oski i dokonane korekty 

, gdzie jako 

a-
mi re
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y-

Podsumowanie

Wsparcie finansowe projektów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
na lata 2007– -administracji 
w Polsce. Efektem realizacji projektów w ramach 7. osi priorytetowej POIG jest 

o-
wych dla podatników, e-

,
, e-

, c-

w ich placówkach, skr z-
ne, z-

-

e-
owej 

te 
e- rier 
administracji publicznej jest sukcesywnie pokonywanych o-

a-
-

Korzystanie z e-

on-
umieszczanych na stronach publicznych.

, w niektó-
. osi POIG

kontynuowane na poziomie r zasilenia baz danych, 
i, adresowymi i me-

podniesienia jako dalszej integracji 
systemów i aplikacji z systemami dziedzinowymi na poziomie regionalnym i lokal-
nym, rozwoju infrastruktury technicznej i rejestrów referencyjnych podmiotów,
wykorzystania chmury dla JST oraz rozwoju systemu e-PUAP 13, 
s. 14).
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. osi priorytetowej 
POIG
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E-GOVERNMENT DEVELOPMENT BARRIERS IN POLAND 
– ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF THE 7TH PIORITY AXIS PROJECTS

Summary

European Union Structural Funds have had important support for the development 
of e-government in Poland within the financial perspective for 2007–2013. The result of 
projects funded under the 7th priority axis, was to provide citizens and businesses to 
public e-services. In the 2007–2013 financial perspective in the field of e-government 
identified a lot of barriers that make e-government services are not commonly used in 
Poland.
Keywords: e-government, public administration, e-services.
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