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Streszczenie
Celem artykuáu jest rekomendacja dziaáaĔ, które mogą zwiĊkszyü popularnoĞü
cyfrowej administracji publicznej. Opisane zostaną portale internetowe dedykowane
udostĊpnieniu usáug cyfrowych administracji publicznej w wybranych krajach UE.
Sáowa kluczowe: usáugi cyfrowe administracji publicznej, Open Government Data.

Wprowadzenie
Wedáug raportu ONZ w pierwszej dziesiątce krajów charakteryzujących siĊ
najwiĊkszym poziomem rozwoju e-government na Ğwiecie znajdują siĊ tylko trzy
kraje UE: Francja i Holandia na pozycji 4 i 5 oraz Finlandia na 10 (ONZ 2014).
Polska zajĊáa w nim 42. miejsce, czyli nieco lepiej niĪ w 2012 r., kiedy zajmowaáa
47. pozycjĊ. Zatem dziaáania wspierające rozwój cyfrowych usáug administracji
publicznej są nadal jednym z priorytetów w caáej UE.
Raport Komisji Europejskiej (KE 2013) opublikowany w 2013 r. jest pierwszym wynikiem pomiaru usáug publicznych online zgodnym z dokumentem
eGovernment Benchmark Framework 2012–2015 (KE 2012). Podsumowuje najwaĪniejsze wnioski z badania przeprowadzonego w 2012 r. wĞród ponad 28 tys.
europejskich internautów. Raport ten zwraca szczególną uwagĊ na cztery zagadnienia: zorientowanie na uĪytkownika, przejrzystoĞü, transgraniczną mobilnoĞü oraz
kluczowe czynniki wpáywające na cyfrowe usáugi publiczne. W UE Ğrednio 72%
wszystkich usáug publicznych dostĊpne jest poprzez media elektroniczne. Ich dostĊpnoĞü dla obcokrajowców wynosi Ğrednio 42%, czyli o 30 punktów procento1
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wych mniej niĪ dla obywateli wáasnego kraju. Choü na stronach rządowych zadbano o ich uĪytecznoĞü poprzez zastosowanie róĪnych form wsparcia, ocenionych na
poziomie 78%, to jednak ich áatwoĞü obsáugi oszacowana zostaáa o 20 punktów
procentowych niĪej (KE 2013, s. 25). PrzejrzystoĞü oceniono tylko na poziomie
48%, przede wszystkim ze wzglĊdu na brak dostatecznych informacji podczas
Ğwiadczenia usáug administracji elektronicznej. Obywatele chcieliby zatem podczas
korzystania z usáug online wiedzieü, czy ich wniosek elektroniczny zostaá odebrany,
gdzie znajduje siĊ w caáym procesie, oraz jakie są etapy procesu obsáugi danej usáugi cyfrowej. Poziom przejrzystoĞci oceniono nieco lepiej w przypadku usáug dla
instytucji. Wedáug raportu 5 czynników uznanych za kluczowe, czyli niezbĊdne do
istnienia cyfrowych usáug publicznych (eID2, eDocuments, autentycznoĞü e-Ĩródeá,
repozytoria oraz SSO3), uwzglĊdnionych jest tylko dla mniej niĪ poáowy (bo dla
49%) przypadków, w których mogą byü stosowane. Poziom wdraĪania róĪni siĊ
znacznie od Ğrednio 35% w przypadku repozytoriów do 62% eID (KE, 2013, s. 49).
Nawet najbardziej powszechnie stosowane eID jest jeszcze dalekie od peánego
wdroĪenia.
Mimo, Īe kaĪdy Europejczyk miaá w 2012 r. dostĊp do Internetu, a wiĊkszoĞü
posiadaáa umiejĊtnoĞci, aby go uĪyü, to nadal znacząca grupa, bo aĪ 38%, nie korzystaáa z kanaáu internetowego w przypadku usáug publicznych i nie zamierza
robiü tego w przyszáoĞci. Statystyki wybranych krajów ilustruje tabela 1.
Tabela 1
UĪytkownicy publicznych usáug cyfrowych
UĪytkownicy
preferujący
e-usáugi

UĪytkownicy
nie preferują kanaáu
elektronicznego

Potencjalni uĪytkownicy

Przeciwnicy

Francja

32%

18%

13%

37%

Polska

22%

12%

17%

48%

Portugalia

41%

13%

13%

33%

Finlandia

42%

17%

16%

25%

Wielka
Brytania

43%

16%

14%

27%

UE

32%

14%

16%

38%

Kraj

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie (Country Factsheets E-Government 2014).

2
3

Elektroniczna identyfikacja.
Single Sign On –dostĊp do wielu stron bez koniecznoĞci wielokrotnego logowania.
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ZauwaĪyü naleĪy, Īe w badanu UE nie zostaáo wyjaĞnione, czy ankietowani byli
rzeczywistymi, czy potencjalnymi uĪytkownikami wybranych 7 usáug. MoĪna jedynie
spekulowaü, Īe skoro nie uwzglĊdnia siĊ ich w iloĞciowych badaniach (gdzie znaleĨü
moĪna jedynie dane na temat uĪytkowników najpopularniejszej e-usáugi publicznej,
czyli elektronicznego wysyáania rocznych zeznaĔ podatkowych), to bardzo maáy
odsetek obywateli z nich korzysta i badani nie byli uĪytkownikami wszystkich siedmiu (tym bardziej Īe 54% nie byáo klientami e-administracji).
W wiĊkszoĞci krajów administracja centralna przygotowaáa portale internetowe dedykowane obywatelom (Tambouris, Spanos 2002, s. 281). Zwykle skupiają
one w jednym miejscu peáną ofertĊ usáug administracji publicznej, choü bardzo
czĊsto najpopularniejsza usáuga realizowana jest na innej platformie (PapiĔska-Kacperek 2013, s. 157). Idea tworzenia takich miejsc w sieci powinna gruntownie
zmieniü sposoby Ğwiadczenia usáug (Bellamy 2002, s. 213). W artykule zanalizowane zostaną portale usáug e-administracji w wybranych krajach UE, z uwzglĊdnieniem oferty, sposobu uwierzytelniania oraz popularnoĞci.

1. Portal cyfrowych usáug publicznych we Francji
Rząd francuski opracowaá stronĊ internetową service-public.fr, która upraszcza dostĊp do informacji administracyjnych (Jupp 2003). Istnieje tu okoáo 200 folderów, 2500 arkuszy danych i odpowiedzi na najczĊĞciej zadawane pytania oraz
kilka tysiĊcy linków do przydatnych zasobów, w tym formularzy, procedur internetowych, tekstów informacyjnych, publicznych stron internetowych itp. MoĪna tu
znaleĨü wiele praktycznych rad, moduáy obliczeniowe, formularze do pobrania,
standardowe pisma. Strona odsyáa do gáównych portali paĔstw UE, instytucji europejskich i organizacji miĊdzynarodowych. Usáugom internetowym poĞwiĊcona jest
strona mon.service-public.fr, gdzie w styczniu 2015 r. dostĊpnych byáo 11 tys.
usáug krajowych, 70 tys. lokalnych. Serwis ten wymaga utworzenia konta, w 2012
r. byáo ich ponad 4 miliony.
Strona service-public.fr zostaáa utworzona w 2000 r. i przebudowana w 2009
r., w 2008 r. powstaá serwis mon.service-public.fr. Od 2005 r. wprowadzono procedury jakoĞci dla tworzenia i zarządzania treĞcią portalu. Wysokie standardy przyniosáy efekty, Ğwiadczy o tym staáy wzrost liczby odwiedzających oraz wysoki
poziom zadowolenia uĪytkowników (96% w 2008 r. przy ponad 4 mln odwiedzających miesiĊcznie). Podstawowe informacje o portalu service-public.fr moĪna uzyskaü w 3 jĊzykach obcych (angielski, niemiecki i hiszpaĔski).
W raporcie UE w 2013 r. portal nie byá uwzglĊdniony jako caáoĞü, a 4 jego
elementy zaliczono do posiadających tylko podstawowe funkcjonalnoĞci. Jednak
jak wspomniano, Francja jest liderem w raporcie ONZ.
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2. Portal cyfrowych usáug w Portugalii
W Portugalii zbudowano Portal Obywatela portaldocidadao.pt, który jest
miejscem dostĊpu do wszystkich organów administracji publicznej. MoĪna tu skorzystaü z usáug internetowych Ğwiadczonych przez wáadze publiczne, jednak wiĊkszoĞü wymaga uĪycia bezpiecznego uwierzytelnienia Cartão de Cidadão (GrudziĔska-Kuna, PapiĔska-Kacperek, s. 28). Zatem by w peáni korzystaü ze wszystkich
e-usáug, naleĪy zaáoĪyü konto i powiązaü z nim kartĊ Cartão de Cidadão. Obecnie
portal oferuje ponad 950 usáug, udostĊpnianych przez áącznie 163 instytucje publiczne. Portal odsyáa teĪ do innych miejsc, gdzie moĪna skorzystaü z pozostaáych
usáug cyfrowej administracji.
Strona powstaáa w 2007 r. Jej treĞü udostĊpniona zostaáa tylko w jĊzyku portugalskim. Obywatele korzystaü mogą z pomocy tekstowej i telefonicznej. W raporcie UE jest najczĊĞciej wystĊpującym miejscem dostĊpu do badanych usáug
cyfrowych, bardzo czĊsto zakwalifikowanych do grupy zaawansowanych.

3. Polski portal cyfrowych usáug publicznych
WstĊpna koncepcja portalu dedykowanego przeniesieniu usáug publicznych na
platformĊ cyfrową, nazwanego pierwotnie Wrotami Polski, powstaáa w 2002 r.
Platforma Usáug Administracji Publicznej ePUAP uruchomiona zostaáa w 2008 r.
Korzystanie z niej wymaga zaáoĪenia konta, jednak by staü siĊ uĪytkownikiem
usáug cyfrowych, konieczne jest albo posiadanie podpisu cyfrowego, albo stworzenie zaufanego profilu – co wiąĪe siĊ z jednorazowym obowiązkiem stawienia siĊ
w wytypowanych urzĊdach, a od 2014 r. zrobiü to moĪna na poczcie4. W styczniu
2015 r. na portalu funkcjonowaáo ponad 340 tys. zaufanych profili. Obywatele mają
do wyboru bardzo bogaty katalog usáug, jednak urzĊdy nie mają obowiązku „wystawiania” swoich usáug, zatem nadal wiele urzĊdów lokalnych i centralnych dziaáa
na innych platformach, do niektórych z nich ePUAP moĪe przekierowaü. Nie ma
jednak áącznoĞci z platformą najpopularniejszej usáugi, czyli elektronicznego wysyáania rocznych deklaracji PIT.
Podstawowe informacje o portalu są dostĊpne w jĊzyku angielskim. Podobnie
jak na poprzednich stronach skorzystaü moĪna z pomocy tekstowej i telefonicznej.
W raporcie UE portal nie byá badany jako caáoĞü, ale do zaawansowanych zaliczono
grupĊ usáug związanych ze zdarzeniami Īyciowymi.

4

Od grudnia 2014 r. w 5 urzĊdach pocztowych, a wkrótce w caáym kraju.
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4. Brytyjski portal usáug e-administracji
Strona gov.uk jest miejscem, gdzie moĪna znaleĨü informacje o usáugach
urzĊdowych w Wielkiej Brytanii. Z usáug internetowych moĪna skorzystaü na stronie gateway.gov.uk. Takie podejĞcie posiadania kilku stron internetowych dla róĪnych celów (informacyjnych, usáug) jest typowe dla wielu krajów europejskich.
Strona gateway.gov.uk wymaga zarejestrowania siĊ i zalogowania (moĪliwe róĪne
sposoby uwierzytelnienia, takĪe z cyfrowym certyfikatem). W przypadku najprostszej metody (login i hasáo) z usáug moĪna korzystaü dopiero po wprowadzeniu kodu
aktywacyjnego, który obywatel otrzymuje tradycyjną pocztą.
Portal uruchomiono w 2002 r., posiada dwie wersje jĊzykowe: angielską
i walijską. W 2009 r. udostĊpniaá ponad 100 aktywnych usáug przygotowanych
przez ponad 50 urzĊdów. Skorzystaü tu moĪna z pomocy tekstowej i telefonicznej.

5. Portal usáug e-administracji w Finlandii
Finlandia posiada rządowy portal informacyjny valtioneuvosto.fi oraz suomi.fi
dedykowany e-usáugom publicznym, jak równieĪ wdraĪaniu idei otwartego rządu.
Strona suomi.fi przygotowana zostaáa w trzech jĊzykach (fiĔskim, szwedzkim oraz
angielskim). Po zaáoĪeniu konta obywatel moĪe korzystaü z listy oferowanych
e-usáug, a takĪe otrzymywaü oficjalne decyzje i powiadomienia. MoĪna siĊ zarejestrowaü za pomocą bankowego kodu PIN, mobilnego cyfrowego certyfikatu lub
elektronicznego dowodu osobistego. Ze strony moĪna przejĞü do banku informacji
Infopankki.fi dedykowanego obcokrajowcom, gdzie w 14 jĊzykach udostĊpniono
podstawowe informacje przydatne dla osób przybywających do Finlandii (PapiĔska-Kacperek, PolaĔska 2015).
Pierwsza wersja portalu suomi.fi powstaáa w 2002 r. (Sidoroff, Hyvönen
2005), obecna funkcjonuje od 2014 r.. W statystykach raportu UE portal sklasyfikowano jako posiadający podstawowe funkcjonalnoĞci.

6. Porównanie portali usáug publicznych
Portale cyfrowych usáug publicznych zwykle tworzone są z myĞlą o obywatelach wáasnego kraju, stąd bez biegáej znajomoĞci jĊzyków lokalnych trudno z nich
korzystaü. PowyĪsza analiza opieraáa siĊ gáównie na informacjach znajdowanych na
badanych stronach – nie wszystkie są porównywalne, najczĊĞciej podawano liczbĊ
usáug, ale nie ma klasyfikacji, czy wszystkie są w peáni cyfrowe. Zwykle korzystanie z danego serwisu wymaga zaáoĪenia konta – nie zawsze informowano, ile takich
kont juĪ powstaáo oraz jak czĊsto logują siĊ ich wáaĞciciele.
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Tabela 2
Porównanie wybranych portali e-government
Rok powstania

Liczba usáug

Liczba kont

Liczba wizyt
miesiĊcznie

Liczba
jĊzyków

gateway.gov.uk

2002

ponad 100.

b.d.

b.d.

2

suomi.fi

2002

b.d.

b.d.

b.d.

2

portaldocidadao.pt

2007

ponad 950

b.d.

b.d.

1

epuap.gov.pl

2008

b.d.

ponad 340
tys.

b.d.

2

mon.servicepublic.fr

2009

ponad 11000

prawie
5 mln

10 mln

4.

Kraj

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych z portali w styczniu 2015 r.

W celu porównania portali skorzystano z rankingów: Alexa Internet oraz SimilarWeb. Dane z obu potwierdzają ich uĪycie gáównie przez obywateli danego
kraju. Tabela 3 wskazuje, Īe strony udostĊpniające cyfrowe usáugi publiczne zajmują dalekie pozycje w rankingach krajowych. Jednak obywatele z usáug administracji
publicznej korzystają kilka razy w roku, zatem trudno porównywaü je np. z portalami spoáecznoĞciowymi. ZauwaĪyü naleĪy, Īe nie są to krótkie wizyty, ich czas jest
zbliĪony do wizyt stron z początku rankingów. W przypadku gdy na róĪnych stronach zawarto informacje i usáugi cyfrowe – strony informacyjne odnotowują znacznie wiĊcej odsáon. MoĪe to oznaczaü, Īe obywatele czĊĞciej poszukują tylko informacji. KoniecznoĞü posiadania cyfrowego podpisu, nie zawsze darmowego, nadal
jest przeszkodą w stosowaniu przygotowanej oferty. WciąĪ stosunkowo niskie uĪycie usáug publicznych online, szczególnie w odniesieniu do duĪej popularnoĞci
e-banking czy e-commerce, rodzi potrzebĊ szukania nowych rozwiązaĔ. Rządom,
które przeznaczyáy na wdroĪenie cyfrowych usáug znaczne Ğrodki i z powodu niskiego ich uĪycia nie dostrzegają oszczĊdnoĞci, jakie miaáy z tego wynikaü, zaleĪeü
powinno na poprawieniu statystyk.
Nową inicjatywą jest tworzenie portali Open Government Data (OGD). Ich
celem jest upublicznianie danych tworzonych przez administracjĊ oraz ich swobodne uĪywanie i rozpowszechnianie. Wydawaü by siĊ mogáo, Īe jest to inicjatywa dla
specjalistów, bowiem gáównym zamierzeniem publikowania np. publicznych baz
danych byáo dostarczenie zasobów twórcom oprogramowania. Warunkiem powinno
byü upublicznianie tworzonych w ten sposób aplikacji na wolnych licencjach. Jednak dodatkową korzyĞcią z udostĊpnienia danych publicznych jest przybliĪanie
obywatelom, w jaki sposób podejmowane są decyzje urzĊdowe, co poprawiü moĪe
transparentnoĞü instytucji publicznych (Jansen i in. 2012). Na portalach OGD,
oprócz baz danych, pojawiaü siĊ zaczĊáy blogi i listy dyskusyjne umoĪliwiające
obywatelom otwartą debatĊ na interesujące ich tematy. W ten sposób funkcjonal-
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noĞü platform w pewnym stopniu przypominaü zaczyna portale spoáecznoĞciowe.
Choü, jak widaü, na wielu zadbano o wielojĊzyczny interfejs, to jednak przeznaczone są nadal gáównie dla obywateli danego kraju.
Tabela 3
Statystyki popularnoĞci portali e-administracji
Pozycja w krajowym
rankingu

Szacunkowe
wizyty
1.12.2014

ĝredni czas
na stronie
w minutach

Alexa

SimilarWeb

SimilarWeb

SimilarWeb

Alexa

SimilarWeb

epuap.gov.pl

1 540

1 222

430 000

8,23

98,8%

95,3%

mon.servicepublic.fr

113

b.d.

1 450 000

7,22

92,1%

94,05

service-public.fr

108

126

11 700 000

3,30

92,1%

91,9%

gateway.gov.uk

304

292

6 150 000

3,07

98,9%

98,5%

gov.uk

41

49

40 200 200

3,44

72,5%

79,2%

portaldocidadao.pt

645

753

300 000

3,14

85%

84,5%

suomi.fi

86

93

1 900 000

4,03

95,7%

97,1%

Kraj

Odsetek odwiedzających
z kraju ojczystego

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Alexa i SimilarWeb.
Tabela 4
Wybrane portale Open Data
Kraj i adres portalu OGD

Rok powstania

Wersje jĊzykowe

Liczba baz danych

Wielka Brytania data.gov.uk

2010

1

ponad 13 tys.

Hiszpania datos.gob.es

2011

1

ponad 4000

Wáochy www.dati.gov.it

2011

1

8843

Belgia data.gov.be

2013

4

116

Francja www.data.gouv.fr

2013

3

13 826

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie (PapiĔska-Kacperek, PolaĔska 2015).
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Podsumowanie
W UE zdecydowana wiĊkszoĞü usáug publicznych moĪliwa jest do realizacji
poprzez kanaáy elektroniczne. Jednak wiĊkszoĞü obywateli z tej oferty nie korzysta.
Portale dedykowane prowadzeniu obywateli poprzez usáugi i instytucje urzĊdowe
nadal nie są bardzo popularne, choü cieszy, Īe badani internauci pozytywnie oceniają wiele ich funkcjonalnoĞci. NaleĪy postawiü pytanie: czy muszą byü równie popularne jak np. Facebook, bowiem zwykle obywatele korzystają z usáug publicznych
tylko kilka razy w roku. Nie wszystkie analizowane strony pozwalają na zdalne
zaáatwianie spraw urzĊdowych, ale coraz rzetelniej informują o przygotowanej
ofercie. Wolno rosnące statystyki uĪytkowników nie pozwalają zauwaĪyü oszczĊdnoĞci, jakie powinny przynosiü inwestycje w e-government. W związku z tym
w UE promowane jest podejĞcie Open Government Data, czyli otwieranie danych,
procesów i usáug, by zapewniü lepsze, bardziej atrakcyjne usáugi, potencjalnie po
niĪszych kosztach. Stworzy to moĪliwoĞci rozwoju i zwiĊkszy odpowiedzialnoĞü
i zaufanie. Pozwoli takĪe obywatelom uczestniczyü w projektowaniu, tworzeniu
i dostarczaniu cyfrowych usáug publicznych.
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WEB PORTALS OF DIGITAL PUBLIC ADMINISTRATION
IN SELECTED EU COUNTRIES

Summary
The article describes the portals dedicated digital public services in selected EU
countries. The purpose of this article is to recommend actions that can increase the popularity of digital public administration.
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