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Abstrakt
Autorka prezentuje zastosowanie nowoczesnych technologii w relacji obywatela z administracjÈ
publicznÈ, na terenie jednostki samorzÈdu terytorialnego Powiatu Legionowskiego, takiej jak UrzÈd
Gminy Jabïonna. Przedstawia dane statystyczne zwiÈzane z liczbÈ mieszkañców, którzy korzystajÈ
zbpostÚpu technologicznego, jaki odnotowywany jest w tym urzÚdzie. Celem jest zbadanie coraz bardziej rozpowszechniajÈcej siÚ e-administracji. W opracowaniu zostanie podjÚta próba analizy nowoczesnych technologii, jakie sÈ dostÚpne dla mieszkañców wyĝej wymienionej gminy, np. poziom dostÚpnoĂci tych technologii oraz czy usprawniajÈ one prace UrzÚdu. Dodatkowo autorka poruszy kwestiÚ
zabezpieczeñ narzÚdzi do komunikacji mieszkañców z gminÈ. W publikacji przeprowadzona bÚdzie
analiza funkcjonowania nowoczesnych technologii w UrzÚdzie Gminy Jabïonna. Artykuï przedstawia,
jak do tej pory funkcjonujÈ nowoczesne technologie w jednostkach samorzÈdu terytorialnego oraz czy
obywatele korzystajÈ z dostÚpnych rozwiÈzañ i jak wpïywajÈ one na pracÚ w urzÚdach. Analiza ma na
celu zbadanie, czy nowoczesne technologie zostajÈ wykorzystywane w ĝyciu codziennym obywateli
i mieszkañców gmin wiejskich. Autorka podejmie próbÚ oceny, czy wczeĂniej wspomniane kwestie
zmniejszÈ problem biurokracji w urzÚdach. PodjÚta tematyka jest istotna dla rozwoju relacji obywatela
z administracjÈ publicznÈ. Zdobyta w ten sposób wiedza powinna stanowiÊ ěródïo cennych informacji
dla pracownikówbIT, nie tylko wyĝej wymienionego urzÚdu gminy, ale równieĝ dla wszystkich pozostaïych sektorów administracji publicznej.
Sïowa kluczowe: administracja samorzÈdowa, biurokracja, e-administracja, jednostka samorzÈdu
terytorialnego, nowoczesne technologie, Ărodki masowego przekazu, urzÈd gminy

The use of modern technology in the relationship between citizen
and public administration
Abstract
The article presents the use of modern technologies in the relationship between citizen and
public administration in the territorial self-government unit of the Legionowo county such as the
Jabïonna Commune Office. It is also, shows statistical data related to the number of inhabitants
who benefit from the technological progress that is manifested in the office. The main aim of the
article is to explore the increasingly popular e-government. An attempt will be made to analyse
modern technologies available for inhabitants of the commune, e.g. the level of availability of this
technology and the improve the work of the Office. Additionaly, the article will raise an issue of
security tools for communication between residents and the commune. The publication will analyse
the functioning of modern technologies in the Jabïonna Municipality Office. The article presents how
modern technologies in local government units’ function so far and whether citizen use available
solutions and how they influence work in office.
The aim of the analysis is to examine whether modern technologies are used in the everyday
life of citizens and inhabitants of rual borough. The publication will attempt to assess whether
the mentioned issues will reduce the bureaucracy problem in offices. The subject matter taken
up is important for the development of relations between citizens and public administration. The
knowledge acquired in this way should be a source of valuable information for IT employees, not
only of the above-mentioned commune office, but also for all other sectors of public administration.
Keywords: bureaucracy, commune office, e-administration, local government administration, mass
media, modern technologies, unit of local government
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1. WstÚp
Nowoczesne technologie dla jednych sÈ narzÚdziem, które usprawnia naszÈ
codziennoĂÊ, a dla innych stanowiÈ duĝÈ przeszkodÚ w rozumieniu funkcjonowania otoczenia. Spoïeczeñstwo musi byÊ Ăwiadome tego, ĝe Ăwiat nieustannie ulega
procesowi globalizacji, która dÈĝy do ujednolicenia i wspóïzaleĝnoĂci wszystkich pañstw tak aby utworzyÊ „jeden Ăwiat”. Wszystkie procesy, które majÈ na
celu uïatwienie dziaïania ówczesnej cywilizacji sÈ wïaĂnie jednym zbcelów, jakie
narzuca sobie proces globalizacyjny. Technologie majÈ równieĝ podïoĝe ekonomiczne, które weryfikuje ich wielowymiarowoĂÊ i oddziaïywanie na gospodarkÚ.
Musimy mieÊ ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe wprowadzanie nowych rozwiÈzañ wiÈĝe siÚ
zbwiÚkszymi kosztami ich utrzymania i co za tym idzie – nieustannÈ analizÈ skutków, jakie niesie za sobÈ wdroĝenie danej innowacji. Czym sÈ nowoczesne technologie?
„Innowacja jest kluczem do rozwoju i jesteĂmy o krok od ery najszybszego
rozwoju w dziejach ludzkoĂci” – powiedziaï César Alierta, prezes Telefonica podczas wystÈpienia otwierajÈcego Mobile World Congress 2016 w Barcelonie1.
Nowe technologie sÈ rozstrzygniÚciami, które najczÚĂciej odnoszÈ siÚ do
branĝy IT. To rozwiÈzania techniczne i odkrycia naukowe, które majÈ za zadanie
uïatwiÊ pracÚ w kaĝdej dziedzinie ĝycia – od fizyki jÈdrowej aĝ po telekomunikacjÚ. Nowinki technologiczne wkroczyïy równieĝ do sektora administracji publicznej, przy czym usprawniajÈ pracÚ samorzÈdów. Coraz wiÚcej jednostek samorzÈdowych wdraĝa róĝnego rodzaju programy i systemy, aby zmieniÊ sposób pracy
pracowników i narzÚdzia, jakie przy tym wykorzystujÈ.
Administracja samorzÈdowa w Polsce, chcÈc lepiej wykonywaÊ zadania
publiczne, powinna zmniejszyÊ liczbÚ papierowych dokumentów i daÊ podmiotom administrowanym moĝliwoĂÊ zdalnego zaïatwiania spraw urzÚdowych. Czy
wszystkie jednostki samorzÈdowe sÈ gotowe na takie udoskonalenia? Badania do
odpowiedzi na to pytanie zostaïy przeprowadzone w jednej z podwarszawskich
gmin wiejskich powiatu legionowskiego, którÈ jest Gmina Jabïonna. „Jabïonna
jest nowoczesnÈ gminÈ wiejskÈ. Ma charakter osadniczy, usïugowy i rekreacyjny, jest gminÈ czerpiÈcÈ z moĝliwoĂci rozwojowych Warszawy, przyjaznÈ
maïym ib Ărednim przedsiÚbiorcom, wykorzystujÈcÈ lokalne tradycje dla rozwoju”2. W gminie tej zamieszkuje okoïo 20b 000 mieszkañców, z czego 17853 jest
zameldowanych oraz okoïo 3000 niezameldowanych. Naleĝy do niej 10 soïectw,
1

2

pulshr.pl (2016, kwiecieñ). https://www.pulshr.pl/it-w-hr/nowe-technologie-w-biurach-todopiero-poczatek-zmian-czeka-nas-totalna-rewolucja,33669.html (dostÚp: 6.11.2018).
jablonna.pl, http://www.jablonna.pl/gmina/zawartosc/65/) (dostÚp: 16.11.2018).
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a jej powierzchnia siÚga okoïo 65 km2. W wyniku reelekcji funkcjÚ Wójta Gminy
Jabïonna peïni Jarosïaw Chodorski. Gmina Jabïonna w swojej historii nie zawsze
cieszyïa siÚ uznaniem ze strony mieszkañców. Byïo to spowodowane tym, ĝe
przez wiele lat nie zostaïy wprowadzane w niej dziaïania majÈce na celu zwiÚkszenie zaufania spoïeczeñstwa i zmotywowanie do korzystania z wielu moĝliwych
rozwiÈzañ. Warto wspomnieÊ, ĝe dopiero od 2015 roku Gmina Jabïonna nie ma
na swoim koncie zaciÈgniÚtych kredytów, poĝyczek czy teĝ obligacji, co w duĝej
mierze wpïynÚïo na ponowne wzbudzenie zainteresowania gminÈ jako urzÚdem,
w którym moĝna zaïatwiÊ wiele spraw.
Rysunek 1. ZaciÈgniÚte kredyty, poĝyczki i obligacje w latach 2008–2018
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½ródïo: wykres pozyskany od wójta Gminy Jabïonna, 4 paědziernika, 2018.

2. Systemy usprawniajÈce nawiÈzanie kontaktu
UrzÚdu Gminy Jabïonna z mieszkañcami
UrzÈd Gminy Jabïonna jako aparat pomocniczy organu administracji publicznej dysponuje szerokÈ gamÈ przeróĝnych systemów komunikacji elektronicznej,
tj. ePUAP, profile zaufane, ePODATKI, system informacji SMS, strona internetowa (facebookowa) gminy, dzienniki elektroniczne w szkoïach i wiele innych.
Niemniej jednak niektóre z tych technologii sÈ mniej lub bardziej popularne
wĂród spoïecznoĂci zamieszkujÈcej GminÚ Jabïonna.
Za pomocÈ przeprowadzonego badania oraz zasiÚgniÚtej opinii publicznej
moĝna zauwaĝyÊ, ĝe tylko niewielki odsetek mieszkañców korzysta z oferowanych rozwiÈzañ. Wedïug danych statystycznych z dnia 19 listopada 2018 r. udostÚpnianych przez UrzÈd Gminy Jabïonna podziaï mieszkañców ze wzglÚdu na
wiek jest nastÚpujÈcy:
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URZkD GMINY JABONNA
ul. Modliñska 152
05-110 Jabïonna

Jabïonna, dnia 2018-11-19

STATYSTYKA MIESZKACÓW WG WIEKU I PCI
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½ródïo: statystyka mieszkañców wg wieku i pïci, dokument z UrzÚdu Gminy Jabïonna, (19.11.2018).

PrzyjmujÈc, ĝe gmina zamieszkiwana jest przez 20b000 osób (ïÈcznie z mieszkañcami niezameldowanymi), a z rozwiÈzañ technologicznych korzysta tylko
okoïo 30%, trzeba stwierdziÊ, ĝe nie jest to duĝa liczba, a to, z czego wynika awersja mieszkañców, wyjaĂnione zostanie w dalszej czÚĂci artykuïu.

2.1. ePUAP – narzÚdzie dobre, lecz niedoskonaïe…
„Elektroniczna Platforma Usïug Administracji Publicznej (ePUAP) to platforma teleinformatyczna, która sïuĝy do komunikacji obywateli i przedsiÚbiorców
z jednostkami administracji publicznej w bardzo ujednolicony i standardowy sposób. Platforma sïuĝy równieĝ do komunikacji pomiÚdzy jednostkami administracji
publicznej. Usïugodawcami sÈ podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujÈce zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji”3.
3

epuap.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/epuap2/PL/Strefa+Klienta_Pomoc/Co+
to+jest+ePUAP/ (dostÚp: 18.11.2018).
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System ten ma swojÈ podstawÚ prawnÈ, która okreĂla jego zakres i sposób dziaïania. Podstawy te sÈ okreĂlone nastÚpujÈco:
a) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaïalnoĂci podmiotów realizujÈcych zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz.b565)
Art. 16 ust. 1a mówi o tym, ĝe podmiot publiczny upowszechnia elektronicznÈ
skrzynkÚ podawczÈ, trzymajÈc siÚ wymogów, jakie sÈ okreĂlone i publikowane na
ePUAP przez ministra wïaĂciwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej
obsïugÚ. Natomiast w art. 19a ust. 1 tej ustawy wspomniane jest, ĝe dziaïalnoĂÊ
platformy ePUAP jest zapewniona przez ministra wïaĂciwego do spraw informatyzacji.
b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postÚpowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)
W art. 14 § 1 wspomnianej ustawy wyraěnie powiedziane jest, ĝe sprawy
moĝna zaïatwiaÊ w dwóch formach: pisemnej i dokumentu elektronicznego,
wb rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziaïalnoĂci podmiotów realizujÈcych zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570
oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). Co wiÚcej, przepis ten mówi o tym, ĝe
dokument moĝe byÊ dorÚczony za pomocÈ Ărodków komunikacji elektronicznej.
Zasada pisemnoĂci zostaïa utrwalona w tradycji wspóïczesnych procedur
administracyjnych. WiÈĝe siÚ ona z modelem inkwizycyjnym, który stanowi
ob podstawowych rozwiÈzaniach przyjÚtych w kodeksie, jeĂli chodzi o postÚpowania jurysdykcyjne. Omawiana zasada oznacza, ĝe wszelkie czynnoĂci organu
administracji, a takĝe stron biorÈcych udziaï w postÚpowaniu, powinny dokonywane w formie pisemnej (Niewiadomski i in., 2012).
c) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji
obDziaïalnoĂci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla PrzedsiÚbiorcy
W myĂl art. 51 ust. 1 minister wïaĂciwy do spraw gospodarki ma za zadanie
prowadziÊ Punkt Informacji dla PrzedsiÚbiorcy. DziaïalnoĂÊ ta ma odbywaÊ siÚ za
pomocÈ systemu teleinformatycznego oraz przy uĝyciu innych moĝliwych metod,
które dajÈ moĝliwoĂÊ kontaktu z przedsiÚbiorcÈ. Punkt ten ma dziaïaÊ na terytorium caïej Polski na podstawie pojedynczego punktu kontaktowego wbrozumieniu przepisu art. 6 dyrektywy 2006/123/WE parlamentu Europejskiego i Rady
Europejskiej z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczÈcej usïug na rynku wewnÚtrznym
(Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36). Do zadañ takiego punktu zalicza siÚ
m.in.: zapewnienie moĝliwoĂci dopeïnienia procedur i formalnoĂci zwiÈzanych
zb uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych na terytorium pañstw czïon-
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kowskich Unii Europejskiej czy teĝ wydawanie europejskiej legitymacji zawodowej.
Rysunek 1. Liczba korespondencji, jakie napïynÚïy do Urzedu Gminy Jabïonna przez ePUAP
na przestrzeni 5 lat
1200

1000
192

800

600

400

775

94

200
3

0

112

rok 2014

3
16
139

rok 2015
cała korespondencja

168

74

rok 2016

rok 2017

rok 2018

korespondencja od osób ﬁzycznych

½ródïo: opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z UrzÚdu Gminy Jabïonna (2018).

Niestety nie ma moĝliwoĂci, aby sprawdziÊ, ile osób w Gminie Jabïonna ma
aktywne konta na platformie ePUAP. Takie dane posiada tylko Ministerstwo
Cyfryzacji. Dlatego zostaïy przeprowadzone badania, aby sprawdziÊ, jak zmienia
siÚ liczba osób, które korzystajÈ z tego systemu na przestrzeni 5 ostatnich lat.
BiorÈc pod uwagÚ caïÈ korespondencjÚ z czego czÚĂÊ z niej jest korespondencjÈ
od osób fizycznych, UrzÈd Gminy zanotowaï dane przedstawione na rysunku 1.
Jak pozwala zaobserwowaÊ rysunek 1, najwiÚkszÈ popularnoĂciÈ uĝywanie
platformy ePUAP cieszyïo siÚ w 2018 roku. W porównaniu do 2017br. napïywajÈca korespondencja zwiÚkszyïa siÚ o ok. 22% w skali roku. Jest do bardzo dobry
wynik, biorÈc pod uwagÚ fakt, ĝe GminÚ Jabïonna w przewaĝajÈcej liczbie zamieszkujÈ osoby powyĝej 45. roku ĝycia. Co wiÚcej, rok 2018 obfitowaï w napïywajÈce
korespondencje elektroniczne z tego wzglÚdu, ĝe na jesieni tego roku odbywaïy
siÚ wybory samorzÈdowe. Wydarzenie to wywarïo bardzo duĝy wpïyw na mieszkañców, w wyniku czego skïadali oni liczne wnioski o zameldowanie, o wydanie
dowodu osobistego oraz kilka wniosków o akt stanu cywilnego.
Elektroniczna Platforma Usïug Administracji Publicznej w Gminie Jabïonna
zostaïa wprowadzona w 2008 roku. Naleĝy wspomnieÊ, ĝe gmina ta byïa jednÈ
zbpierwszych gmin w Polsce, które zaczÚïy uĝywaÊ tej platformy. Obecnie uĝytecz-
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noĂÊ tej technologii nie jest na wysokim poziomie, jeĂli chodzi o korespondencjÚ
instytucji gminy z interesantem. Moĝna powiedzieÊ, ĝe jest to martwe narzÚdzie.
Zdaniem pracowników urzÚdu, gdyby nie instytucje stale korespondujÈce z gminÈ,
takie jak np. Kuratorium OĂwiaty, UrzÈd Skarbowy, to iloĂÊ korespondencji elektronicznej z mieszkañcami w miesiÈcu (nie liczÈc wyborów) siÚgaïaby okoïob10.
Uwaĝa siÚ, ĝe gdy wïaĂnie taka iloĂÊ wniosków napïywa drogÈ elektronicznÈ
wb ciÈgu jednego miesiÈca stanowi o tym, ĝe to naprawdÚ bardzo „obfity” miesiÈc. Ludzie majÈ ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe poprzez ten system mogÈ skïadaÊ wnioski
o dowód osobisty, wnioski do UrzÚdu Stanu Cywilnego itp. Mimo tej sposobnoĂci rzadko z tego korzystajÈ. Moĝliwe, ĝe jest to kwestia miast, jakie przynaleĝÈ
do gminy. Gmina Jabïonna jest tzw. noclegowniÈ dla mieszkañców, którzy toczÈ
swoje ĝycie w wielkich miastach, w których majÈ dostÚp do wszystkiego. GminÚ
zamieszkuje ludnoĂÊ napïywowa. Znaczna czÚĂÊ mieszkañców, która mieszka na
podwarszawskich osiedlach znajdujÈcych siÚ w obrÚbie Gminy Jabïonna to spoïeczeñstwo niezameldowane, które w gruncie rzeczy sporadycznie zaïatwia jakiekolwiek sprawy w miejscowym urzÚdzie. Kolejnym bardzo waĝnym aspektem, który
ma wpïyw na niskie uĝytkowanie wspomnianego systemu jest przede wszystkim
specyfika maïej gminy. Mieszkaniec, który przychodzi do UrzÚdu Gminy i moĝe
zaïatwiÊ danÈ sprawÚ „od rÚki”, abnie czekaÊ na rozpatrzenie jej w ciÈgu 30 dni
przez system informatyczny, czuje, ĝe indywidualne zrealizowanie interesu jest
dla niego uïatwieniem. W wiÚkszoĂci prostych spraw to petent przychodzi osobiĂcie i udaje siÚ najpierw do odpowiedniego dziaïu wburzÚdzie, ustala najwaĝniejsze aspekty danej sprawy i skïada stosowne dokumenty, aby pracownicy urzÚdu
mogli je zweryfikowaÊ i zaczÈÊ rozwiÈzywaÊ dany problem. W takim przypadku
osoba czuje siÚ pewniejsza, ĝe jej kwestia jest juĝ w obiegu dokumentów gminnych, bo tego samego dnia, co skïada podanie, równieĝ odbiera jego potwierdzenie.
Dlatego teĝ, jeĝeli komuĂ zaleĝy na czasie i szybkoĂci realizacji danej sprawy, to
woli osobiĂcie udaÊ siÚ do urzÚdu, a nie czekaÊ na wirtualne potwierdzenie wpïyniÚcia wniosku. Zdarzenia te pokazujÈ, ĝe mieszkañcy Gminy Jabïonna w znacznym stopniu preferujÈ rozmowÚ zburzÚdnikami face to face dlatego, ĝe w taki sposób mogÈ dowiedzieÊ siÚ wiÚcej. Forma elektroniczna wniosku skïadanego przez
ePUAP to plik PDF podpisany elektronicznie, ale dochodzi tu do pewnej paranoi,
poniewaĝ urzÚdnicy pracujÈcy np.bwbUrzÚdzie Stanu Cywilnego i pracownicy pracujÈcy wbsystemie ½RÓDO, by zrealizowaÊ jakikolwiek dokument, muszÈ podpisaÊ go podpisem kwalifikowanym, czyli certyfikatem wydanym przez ministra
dla pracowników administracyjnych. Niemniej jednak, aby taki dokument mógï
ujrzeÊ Ăwiatïo dzienne – by ktoĂ mógï siÚ nim posïugiwaÊ (np. elektronicznym
odpisem aktu stanu cywilnego), musi byÊ on dodatkowo podpisany podpisem kwalifikowanym. Wyposaĝenie wszystkich pracowników w taki rodzaj podpisów, aby
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mogli wydawaÊ dokumenty tego rodzaju, jest dodatkowym kosztem dla gminy.
Dokument elektroniczny staje siÚ legalny dopiero w momencie, gdy zostanie
dwukrotnie podpisany, poniewaĝ certyfikat, jakim zostaje on podpisany w systemie, jest tylko wewnÈtrzsystemowy. Dokument staje siÚ oficjalny w momencie,
gdy zostanie naniesiona nabniego pieczÈtka odpowiedniego organu. Warto zwróciÊ
uwagÚ na fakt, ĝe wbePUAPie nie mamy jeszcze caïego obiegu dokumentów.
Pracownicy administracyjni UrzÚdu Gminy Jabïonna sÈdzÈ, ĝe platforma ta
powinna zostaÊ przemyĂlana jako oprogramowanie uniwersalne i obowiÈzkowe
dla wszystkich urzÚdów. BïÚdem tego systemu jest wprowadzanie wielu trudnych do zrozumienia narzÚdzi, takich jak profil zaufany czy podpis kwalifikowany.
ByÊ moĝe narzÚdzie to jest tak skomplikowane, bÈdě wymaga tak bardzo duĝego
poĂwiÚcenia, ĝe ludnoĂÊ po prostu boi siÚ go uĝywaÊ i nie jest to problem polegajÈcy na tym, ĝe spoïeczeñstwo jest niewyedukowane w zakresie nowych rozwiÈzañ, tylko ePUAP nie jest tak prosty, aby ludzie go uĝywali. Platforma ta powinna
dziaïaÊ na podstawie naszych danych osobowych, tj. PESEL, nazwisko rodowe
matki, tak samo jak dziaïajÈ inne systemy typu „Sprawdě status swojej sprawy”.
System ten nie jest tak prosty jak np. program Ministerstwa Finansów do wysyïania PIT, gdzie wystarczy wpisaÊ nasze dwie dane, aby zïoĝyÊ zeznanie podatkowe.
Gmina Jabïonna jest zróĝnicowana pod wzglÚdem przekroju spoïeczeñstwa, dlatego teĝ niezaleĝnie od tego, jakie dziaïania zostaïyby zastosowane, aby zachÚciÊ
mieszkañców do korzystania z unowoczeĂnieñ i wprowadzonych technologii, to
skutkowaïoby to niepowodzeniem. Prawdopodobne jest to, ĝe osoby, które formuïowaïy taki, a nie inny zakres dziaïañ tego narzÚdzia, nie pomyĂlaïy o tym,
ĝe jest to instrument nieprzystÚpny, skoro spotyka siÚ z tak duĝym zawodem ze
strony potencjalnych uĝytkowników.

2.2. Profil zaufany (eGO)
W dzisiejszych czasach czÚsto spotykamy siÚ z twierdzeniem, ĝe administracja publiczna w Polsce nie idzie z postÚpem. Ministerstwo Cyfryzacji wyszïo
naprzeciw tej tezie, tworzÈc narzÚdzie eGO, które nazywane jest profilem zaufanym. System ten jest bezpïatnym aparatem, który moĝe zaïoĝyÊ kaĝdy, kto
posiada numer PESEL. Za pomocÈ tego narzÚdzia moĝemy potwierdziÊ swojÈ
toĝsamoĂÊ w sieci. Profil jest waĝny przez 3 lata; po ich upïywie moĝna go przedïuĝyÊ o kolejne 3 lata. Jest to prosty mechanizm, dziÚki któremu jesteĂmy rozpoznawalni przez systemy elektroniczne administracji publicznej. Zaïoĝenie profilu
zaufanego moĝe odbywaÊ siÚ na dwa sposoby:
a) przez internet – za pomocÈ certyfikatu kwalifikowanego, jeĂli go posiadamy lub za pomocÈ wirtualnego konta bankowego,
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b) w punkcie potwierdzajÈcym – wniosek o zaïoĝenie takiego konta wysyïamy w formie elektronicznej, a dane potwierdzamy osobiĂcie w róĝnych
urzÚdach i bankach.
Profil jest waĝny od razu po potwierdzeniu danych w urzÚdzie. Przy uĝyciu
tego narzÚdzia mamy moĝliwoĂÊ potwierdzenia swojej toĝsamoĂci oraz podpisywania dokumentów elektronicznie. Nie musimy juĝ drukowaÊ dokumentu, podpisaÊ go rÚcznie, aby potem go zeskanowaÊ i wysïaÊ do odpowiedniego urzÚdu.
Wystarczy, ĝe podpiszemy dany dokument przez profil zaufany. Aparat ten nie
ogranicza nas do zaïatwiania spraw tylko w jednym urzÚdzie. Moĝemy korzystaÊ
zbsetek usïug online na róĝnych portalach urzÚdowych. Do takich portali zalicza
siÚ:
a) Elektroniczna Platforma Usïug Administracji Publicznej (ePUAP)
– za pomocÈ której zïoĝymy wniosek o wydanie dowodu osobistego, uzyskamy odpis z aktów, zgïosimy narodziny dziecka, rozliczymy podatki,
pobierzemy zaĂwiadczenie o niekaralnoĂci, zïoĝymy wniosek o wydanie
karty EKUZ.
b) Platforma Usïug Elektronicznych Zakïadu Ubezpieczeñ Spoïecznych (PUE ZUS) – za pomocÈ tej platformy moĝemy umówiÊ siÚ na
wizytÚ w placówce ZUS, wysyïaÊ wioski, sprawdziÊ zwolnienia lekarskie,
sprawdziÊ, czy jesteĂmy zgïoszeni do ubezpieczenia.
c) Centralna Ewidencja DziaïalnoĂci Gospodarczej (CEIDG) – przez
ten system mamy moĝliwoĂÊ zaïoĝenia przedsiÚbiorstwa, moĝemy wznowiÊ lub zawiesiÊ dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ, uzyskaÊ dane osób, które prowadzÈ dziaïalnoĂÊ gospodarczÈ w Polsce.
d) Serwis OBYWATEL.GOV.PL – równieĝ daje moĝliwoĂÊ wykorzystywania profilu zaufanego, za pomocÈ którego moĝna sprawdziÊ swoje punkty
karne, swoje dane w rejestrze PESEL, swoje dane w Rejestrze Dowodów
Osobistych oraz to, czy nasz dowód jest uniewaĝniony.
Profile zaufane dziaïajÈ na podstawie rozporzÈdzenia ministra cyfryzacji
zb dnia 5 paědziernika 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usïug administracji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1633)4.
W UrzÚdzie Gminy Jabïonna narzÚdzie to jest sporadycznie uĝywane przez
mieszkañców. Na tÚ sytuacjÚ wpïywa maïe jego rozpropagowanie przez sam urzÈd
oraz znaczna niechÚÊ i stereotypowe myĂlenie. Warto zwróciÊ uwagÚ na fakt, ĝe
gminÚ tÚ w 60% zamieszkuje ludnoĂÊ w wieku od 19–65 lat. SÈ to ludzie w stosunkowo mïodym wieku, dla których nowoczesne technologie na pewno nie sÈ obce.
4

Ministerstwo Cyfryzacji, Zaïóĝ profil zaufany, https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
#scenariusz-w-punkcie-potwierdzajacym (dostÚp: 20.11.2018).
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Dlatego teĝ zastanawiajÈce jest, skÈd pïynie taka dysfunkcja korzystania zbkomunikacji elektronicznej w tym urzÚdzie. Zdaniem Pani Agnieszki Makowskiej
– Naczelnika Wydziaïu Obsïugi UrzÚdu Gminy Jabïonna, „… Profile zaufane
sÈ wykorzystywane w skuteczny sposób wb Centralnej Ewidencji DziaïalnoĂci
Gospodarczej, poprzez które przedsiÚbiorcy mogÈ zarzÈdzaÊ caïÈ swojÈ dziaïalnoĂciÈ gospodarczÈ oraz dokonywaÊ wszelkich zmian. Zastosowanie takiego rozwiÈzania dobrze siÚ sprawdza w przypadku dziaïalnoĂci gospodarczej i ewidencji
ludnoĂci w miejscowoĂciach, w których nie ma rejonizacji. Maïe gminy czÚsto
obsïugujÈ klientów z caïej Polski. Do UrzÚdu Gminy Jabïonna czÚsto przyjeĝdĝajÈ
osoby z rejonu sÈsiadujÈcej dzielnicy Warszawy-BiaïoïÚki, bÈdě z pobliskiego miasta Legionowa. Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe maïe gminy dajÈ moĝliwoĂÊ szybkiego
i bezpoĂredniego kontaktu zbich pracownikami. Ludzie nie muszÈ tu ustawiaÊ siÚ
w kilometrowych kolejkach tylko po to, aby móc uzyskaÊ niezbÚdne informacje”.
Naleĝy wspomnieÊ, ĝe w UrzÚdzie Gminy Jabïonna nie ma sal przyjÚÊ petentów, w których pracujÈ osoby czÚsto majÈce wiedzÚ w wÈskiej dziedzinie, tj. odpowiedzialnoĂÊ za przyjÚcie wniosku oraz sprawdzenie jego zgodnoĂci. Wbinstytucji
tej Referat DziaïalnoĂci Gospodarczej jest poïÈczony z Biurem Obsïugi Interesanta.
W wyniku tego petent, który przyjdzie do UrzÚdu Gminy w celu uzyskania pewnych informacji, ma ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe nie tylko uzyska rozwiÈzanie, lecz teĝ
zostanie ono poprawnie zweryfikowane. Niestosowanie przez mieszkañców gminy
rozwiÈzañ elektronicznych, za pomocÈ których moĝna zaïatwiÊ sprawÚ w urzÚdzie
najprawdopodobniej jest przyczynÈ wewnÚtrznego rozkïadu pracy urzÚdu, który
jest tak skonstruowany, aby zminimalizowaÊ stres ib napiÚcie ze strony podmiotów administrowanych. Celem urzÚdu jest chÚÊ niesienia pomocy w zaïatwieniu
sprawy, a nie nieustanne odsyïanie klientów do innych ěródeï.

2.3. E-Podatki jako narzÚdzie niewykorzystywane w Gminie Jabïonna
Portal podatkowy e-Podatki jest realizowany przez Ministerstwo Finansów.
W jego skïad wchodzÈ projekty tj.: e-Deklaracja2, e-Podatki oraz e-Rejestracja.
Wszystkie te przedsiÚwziÚcia stanowiÈ element programu e-Podatki. Jak moĝemy
dowiedzieÊ siÚ na oficjalnej stronie ministerstwa, celem tego systemu jest zwiÚkszenie efektywnoĂci realizacji zadañ publicznych. E-Podatki dziaïajÈ na podstawie:
a) art. 3a–3d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa
(Dz.U. 2018, poz. 800 ze zm.)
Rozwój informatyzacji i coraz powszechniejszy dostÚp do internetu spowodowaïy koniecznoĂÊ wprowadzenia regulacji pozwalajÈcej na wykorzystywanie tej formy komunikowania w stosunkach z organami pañstwa. Znalazïo to
odzwierciedlenie równieĝ w ordynacji podatkowej. Celem zmian wprowadzonych
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wb wymienionych artykuïach byïo umoĝliwienie szerszego zastosowania Ărodków komunikacji elektronicznej w kontaktach z administracjÈ skarbowÈ. W artykuleb3a przewidziano moĝliwoĂÊ skïadania deklaracji za pomocÈ Ărodków komunikacji elektronicznej, z zastrzeĝeniem wyïÈcznie takiej moĝliwoĂci w przepisach
odrÚbnych. W art. 3b zawarto rozwiÈzania prawne, które majÈ zagwarantowaÊ,
ĝe deklaracja skïadana za pomocÈ Ărodków komunikacji elektronicznej bÚdzie
zawieraïa te dane w ustalonym formacie elektronicznym, które wynikajÈ z wzoru
danej deklaracji okreĂlonego w odrÚbnych przepisach. Artykuï 3d ma charakter
informacyjny. Sygnalizuje bowiem, ĝe w przypadku, gdy organami podatkowymi
sÈ organy samorzÈdu terytorialnego, to kwestie zwiÈzane ze skïadaniem deklaracji za pomocÈ Ărodków komunikacji elektronicznej regulujÈ odrÚbne przepisy
(Babiarz i in., 2015).
b) rozporzÈdzenia ministra finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
okreĂlenia rodzajów deklaracji, które mogÈ byÊ skïadane za pomocÈ Ărodków komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2007, nr 246, poz. 1817),
c) rozporzÈdzenia ministra finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie
sposobu przesyïania deklaracji i podañ oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny byÊ opatrzone (Dz.U. 2010, nrb259, poz. 1769).
Do zaïoĝenia konta na portalu e-Podatki naleĝy zarejestrowaÊ siÚ jako uĝytkownik na Portalu Podatkowym, zapoznaÊ siÚ z regulaminem, wyraziÊ zgodÚ na
przetwarzanie danych osobowych i podpisaÊ siÚ za pomocÈ podpisu kwalifikowanego eGO. Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe pomiÚdzy systemami naleĝÈcymi do nowinek technologicznych nastÚpuje korelacja. Uĝywanie jednego narzÚdzia daje nam
moĝliwoĂÊ korzystania z innego, a brak jednego profilu moĝe skutkowaÊ niemoĝnoĂciÈ zaïoĝenia konta na odrÚbnej platformie. Posiadanie profilu na platformie
podatkowej daje uĝytkownikowi wglÈd do dotychczasowych rozliczeñ i pïatnoĂci, danych ewidencyjnych, obowiÈzków podatkowych i zïoĝonych dokumentów,
jak równieĝ wnoszenie podañ. System e-Podatki umoĝliwia prowadzenie korespondencji elektronicznych z administracjÈ podatkowÈ. W takiej sytuacji UrzÈd
Skarbowy zwraca siÚ do podatnika o wyraĝenie zgody na dorÚczanie róĝnego
rodzaju pism i dokumentów drogÈ elektronicznÈ.
SÈdzÈc po opisie wyĝej wspomnianego aparatu, moĝna stwierdziÊ, ĝe jest to
narzÚdzie bardzo proste i co najwaĝniejsze w duĝej mierze uïatwiajÈce pewnÈ
sferÚ naszego ĝycia, w której musimy mimowolnie udaÊ siÚ osobiĂcie do urzÚdu,
aby zïoĝyÊ róĝnego rodzaju wniosku. Zdecydowanie proĂciej wyglÈda to przy uĝyciu portalu e-Podatki.
Dlaczego tak maïo osób w Gminie Jabïonna korzysta z tego unowoczeĂnienia?
UrzÈd Gminy Jabïonna ma dostÚp do portalu e-Podatki od bardzo wielu lat.
Niemniej jednak zainteresowanie mieszkañców tym narzÚdziem nie jest duĝe;
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moĝna rzec, ĝe znikome. UrzÈd, aby rozpowszechniÊ istnienie takiego systemu,
przekazywaï informacje nie tylko przez Ărodki masowego przekazu, lecz równieĝ
wykorzystywaï do tego soïtysów przynaleĝnych wsi. Wraz z nakazami podatkowymi, które w tej gminie dotychczas sÈ zbierane równieĝ przez soïtysów, pïynÚïa
informacja o tym, aby zaïoĝyÊ konto na e-Podatkach. UrzÈd zachÚcaï mieszkañców chociaĝby tym, ĝe bÚdÈ mieli bezpoĂredni dostÚp do stanu swoich rozliczeñ.
Niestety nie przyniosïo to oczekiwanego efektu. Na chwilÚ obecnÈ aktywnych
uĝytkowników na tym portalu jest okoïo 20, a 3–4 osoby korzystajÈ z tych kont
nieustannie. PrzyjmujÈc, ĝe GminÚ Jabïonna zamieszkuje 17b565 osób, to procentowa liczba osób korzystajÈcych z portalu e-Podatki siÚga 0,001%. Jak moĝemy
zauwaĝyÊ, jest to przeraĝajÈco niska frekwencja. Wniosek z tego jest taki, ĝe
narzÚdzia, które sÈ udostÚpniane spoïeczeñstwu do uĝytku w celu uïatwienia
codziennoĂci, sÈ niewykorzystywane.

3. ¥rodki masowego przekazu uĝywane
przez GminÚ Jabïonna do komunikacji z mieszkañcami
¥rodki masowego przekazu, potocznie nazywane „mass media” odgrywajÈ
znaczÈcÈ rolÚ w ĝyciu kaĝdego czïowieka. SÈ one bardzo dobrym sposobem
komunikowania siÚ ze spoïeczeñstwem. Za pomocÈ tych narzÚdzi moĝemy przekazywaÊ wiadomoĂci o róĝnej treĂci, do licznej, lecz urozmaiconej grupy odbiorców. Media moĝemy porównaÊ do publicznego forum internetowego, na którym
przekazywane sÈ informacje dotyczÈce ĝycia danej spoïecznoĂci. Mass media
odgrywajÈ istotnÈ rolÚ w ĝyciu kaĝdego czïowieka, poniewaĝ dziÚki tym Ărodkom
przekazu moĝemy ĂledziÊ na bieĝÈco aktualnoĂci w danym momencie. NarzÚdzie
to jest kluczowym ěródïem ksztaïtowania osobistych przekonañ caïej populacji.
DziÚki rozpowszechnieniu omawianego systemu profilujemy ĂwiadomoĂÊ ludzkÈ.
W Gminie Jabïonna Ărodkami masowego przekazu, które wywierajÈ pokaěny
wpïyw na mieszkañców w przeciwieñstwie do wczeĂniej wspomnianych systemów, które proponuje nowoczesna technologia administracji publicznej, sÈ
m.in.b strona internetowa oraz Facebook UrzÚdu, system informacji SMS oraz
dzienniki elektroniczne w szkoïach. Strona internetowa UrzÚdu Gminy Jabïonna
(http://www.jablonna.pl) jest skonstruowana w ïatwy sposób, tak aby mieszkañcy,
odwiedzajÈc jÈ, mogli uzyskaÊ szereg przydatnych informacji. W zakïadce „aktualnoĂci” moĝemy zapoznaÊ siÚ z waĝnymi wiadomoĂciami, jakie majÈ nam do
przekazania urzÈd oraz jego organy. Mieszkañcy majÈ równieĝ wglÈd do kalendarza wydarzeñ, w którym zapisane sÈ wszystkie spotkania z Wójtem oraz RadÈ
Gminy, posiedzenia Komisji, jak równieĝ wydarzenia rozrywkowe odbywajÈce siÚ
na terenie gminy. KorzystajÈc ze strony, mieszkañcy majÈ moĝliwoĂÊ zaïatwie-
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nia waĝnych spraw, np. podanie odczytu wodomierza. Bardzo duĝo ludzi korzysta
zbtej moĝliwoĂci, poniewaĝ jest to narzÚdzie ïatwe w obsïudze. Za pomocÈ tego
mechanizmu podaje siÚ podstawowe dane wodomierza. Wypeïnienie takiego formularza skutkuje tym, ĝe jest on automatycznie przesïany na adres e-mailowy
do dziaïu gospodarki komunalnej UrzÚdu Gminy. Po otrzymaniu takiego e-maila
urzÚdnik moĝe wystawiÊ fakturÚ rzeczywistÈ za dany okres, a nie ryczaïtowÈ.
Atutem strony internetowej jest to, ĝe, otwierajÈc danÈ zakïadkÚ, moĝemy sprawdziÊ liczbÚ wyĂwietleñ. W przypadku Gospodarki komunalnej jest to liczba 2102
wyĂwietleñ. Nasuwa siÚ wiÚc wniosek, ĝe mieszkañcy gminy chÚtnie korzystajÈ
z tej strony, aby móc zaïatwiÊ pewne sprawy za poĂrednictwem internetu.
Dokïadnie cztery lata temu UrzÈd Gminy Jabïonna wystartowaï ze swoim
fanpage’em na Facebooku. Od poczÈtku jego powstania urzÈd z wielu powodów
postawiï na zasiÚg ograniczony, niemniej jednak od momentu utworzenia ma juĝ
okoïo 2600 followersów. Jest to doĂÊ pokaěna liczba, która pokazuje, ĝe ludzie
interesujÈ siÚ tym, co dzieje siÚ w Jabïonnie i okolicach. Na podstawie niĝej przedstawionych danych statystycznych, jakimi dysponuje UrzÈd Gminy Jabïonna,
abdokïadnie Referat Marketingu i Komunikacji Spoïecznej, moĝemy zaobserwowaÊ, jak intensywnie zwiÚksza siÚ liczba osób, które lubiÈ profil gminy na tak
znanym portalu spoïecznoĂciowym, jakim jest Facebook.
Rysunek 2. Liczba osób, które lubiÈ profil gminy na Facebooku
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½ródïo: opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z UrzÚdu Gminy Jabïonna (2018).

Wzrost liczby obserwatorów od czerwca do lipca bieĝÈcego roku byï stosunkowo duĝy. Róĝnica w skali 6 miesiÚcy wynosi aĝ 338 osób. Jest to znaczna liczba,
jak na tak krótki okres. MyĂlÚ, ĝe ta dysproporcja w duĝej mierze byïa spowodowana tym, ĝe 21 paědziernika 2018 r. odbyïy siÚ wybory samorzÈdowe, ab4blisto-
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pada ich II tura. Kandydaci na stanowisko wójta lub czïonków Rady Gminy swojÈ
kampaniÚ wyborczÈ zaczynali juĝ w okresie wakacyjnym. Mieszkañcy, chcÈc
wybraÊ najlepszego kandydata, z pewnoĂciÈ starali siÚ byÊ na bieĝÈco zbwydarzeniami, jakie miaïy w tym okresie miejsce, zarówno w urzÚdzie, jak i w obrÚbie
miejscowoĂci przynaleĝÈcych do gminy. Statystyki profilu na Facebooku pokazujÈ
m.in., jak zmienia siÚ liczba nowych czïonków, którzy lubiÈ udostÚpniane posty.
W przypadku dni powszednich tzw. like balansujÈ na tym samym poziomie, czyli
w granicach od 1 do 5 dziennie. Natomiast w dni, wbktórych odbywajÈ siÚ wiÚksze
wydarzenia w gminie, ich liczba jest zdecydowanie podwyĝszona i niekiedy siÚga
nawet do okoïo 20 polubieñ. AnalizujÈc profil Gminy Jabïonna na znanym portalu
spoïecznoĂciowym, dostrzegamy progres niemal w kaĝdym aspekcie.
Dalsze rysunki pokazujÈ zmiany, jakie nastÈpiïy na profilu od 22bpaědziernika
do 18 listopada bieĝÈcego roku.
Rysunek 2. Èczna liczba dziaïañ na stronie
Łączna liczba działań na stronie

67%

½ródïo: opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z UrzÚdu Gminy Jabïonna (2018).

Ècznie dziaïañ na stronie byïo 15 i odnotowuje siÚ wzrost w 67%. Dziaïania
te obejmujÈ ogóï klikniÚÊ w CTA (call to action) lub w dane kontaktowe urzÚdu,
tj.bnumer telefonu, adres e-mail, witrynÚ WWW.
Rysunek 3. Èczna liczba wyĂwietleñ strony
Łączna liczba wyświetleń strony

40%

½ródïo: opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z UrzÚdu Gminy Jabïonna (2018).
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Kolejny diagram przedstawia liczbÚ wyĂwietleñ strony. W przeciÈgu miesiÈca wyĂwietleñ na stronie odnotowano aĝ 4098, czyli wzrost w 40%. Na wynik
skïada siÚ liczba osób, które bezpoĂrednio odwiedziïy profil. SÈ to osoby zalogowane na portalu Facebook, jak równieĝ niezalogowane. Na podstawie rysunku
moĝna stwierdziÊ, ĝe najwiÚcej osób odwiedziïo stronÚ w poïowie miesiÈca.
Najprawdopodobniej znaczny wpïyw na liczbÚ odwiedzin miaïo ogïoszenie wyników wyborów samorzÈdowych. Zarówno mieszkañcy, jak i ludzie spoza Gminy
Jabïonna byli ciekawi tego, jak rozïoĝÈ siÚ wyniki, dlatego teĝ szukali informacji
na ten temat w najbardziej wiarygodnych ěródïach.
Rusunek 4. AktywnoĂÊ dotyczÈca postów
Aktywność dotycząca postów

73%

½ródïo: opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z UrzÚdu Gminy Jabïonna (2018).

Co wiÚcej, aktywnoĂÊ dotyczÈca postów wzrosïa w tym miesiÈcu aĝ o 73%. Na
tÚ liczbÚ skïada siÚ liczba dodanych postów, ich komentarze, lajki oraz wyĂwietlenia. Cecha ta jest jednÈ z najwyĝej notowanych danych na profilu Facebookowym
Gminy Jabïonna.
Rysunek 5. ZasiÚg
Liczba odbiorców

53%

½ródïo: opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z UrzÚdu Gminy Jabïonna (2018).

KolejnÈ wïaĂciwoĂciÈ profilu, która w minionym miesiÈcu osiÈgnÚïa pokaěny
wynik, jest zasiÚg. Jak zostaïo wspomniane, UrzÈd Gminy Jabïonna postawiï na
zasiÚg ograniczony, czyli naturalny zasiÚg na Facebooku, który moĝe osiÈgnÈÊ
20% liczby fanów fanpage’a. Na rozpowszechnienie zasiÚgu opublikowanej infor-
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macji wpïywa liczba polubieñ, komentarzy i udostÚpnieñ. Najwaĝniejsze wbtym
zakresie sÈ pierwsze chwile opublikowanego postu. W tym przypadku znaczÈce jest to, ĝe informacje publikowane na stronie sÈ bardzo wartoĂciowe dla
czytelników. W zwiÈzku z tym poprzez klikniÚcia na danÈ treĂÊ zwiÚkszamy jej
zasiÚg. KolejnÈ zmiennÈ wpïywajÈcÈ na tak wysokÈ liczbÚ jest czas publikacji.
ChcÈc zwróciÊ uwagÚ followersów monitorowane sÈ statystyki ich aktywnoĂci.
Publikacje powinny byÊ udostÚpniane w momencie, kiedy aktywnoĂÊ odbiorców
jest najwyĝsza. OceniajÈc profil Gminy Jabïonna moĝna stwierdziÊ, ĝe jest to bardzo dobre narzÚdzie do komunikacji z mieszkañcami zarówno tymi, którzy aktywnie uczestniczÈ w ĝyciu gminy, jak i z tymi, którzy chcÈ byÊ na bieĝÈco zbnowinkami, jakie w niej siÚ pojawiajÈ.
Kolejnym systemem, który umoĝliwia nawiÈzanie relacji UrzÚdu Gminy
Jabïonna z mieszkañcami jest gminny serwis SMS. Za pomocÈ tego instrumentu
urzÈd gminy wysyïa wiadomoĂci tekstowe, które majÈ za zadanie np. informowaÊ
o wydarzeniach, które bÚdÈ miaïy miejsce na terenie Gminy Jabïonna, o utrudnieniach w ruchu drogowym, o przerwach w dostawie prÈdu. Poprzez SMS-y wysyïane sÈ równieĝ zaproszenia na spotkania wiejskie, róĝnego rodzaju uroczystoĂci,
czy teĝ zaproszenia do udziaïu w wydarzeniach sportowych. NarzÚdzie to jest
fakultatywne. ChcÈc otrzymywaÊ wiadomoĂci SMS z UrzÚdu Gminy Jabïonna,
wystarczy odwiedziÊ stronÚ internetowÈ urzÚdu, wejĂÊ w zakïadkÚ „Gminny
sms” i wysïaÊ bezpïatnego SMS-a rejestracyjnego z treĂciÈ odpowiedniÈ dla
miejscowoĂci, w której mieszkamy. Po wykonaniu tej czynnoĂci zarejestrowany
numer telefonu trafia do spisu odpowiedniego dla mieszkañców przynaleĝnych
wsi. W taki sposób gmina wysyïa teĝ czÚsto spersonalizowane wiadomoĂci, które
dotyczÈ np. tylko mieszkañców wsi Rajszew. Obecnie w bazie numerów, na które
wysyïane sÈ wiadomoĂci SMS jest ponad 1300, z podziaïem na 10 miejscowoĂci,
które przynaleĝÈ do Gminy Jabïonna. Wzrost roczny w ciÈgu pierwszych trzech
lat szacuje siÚ na okoïo 10%. Na chwilÚ obecnÈ liczba uĝytkowników tego narzÚdzia jest na tym samym poziomie, co oznacza, ĝe roczny progres jest na pewno
zdecydowanie mniejszy.
Gmina Jabïonna nieustannie próbuje przekazywaÊ informacje na wszystkie
moĝliwe sposoby. Przez wspóïpracÚ z gminnymi szkoïami wiele informacji dla
mieszkañców trafia poprzez dzienniki elektroniczne, które funkcjonujÈ w szkoïach. Przez dzienniki rodzice sÈ informowani np. o akcjach zdrowotnych i szczepieniach. Jest to okazjonalna, lecz skuteczna forma komunikacji z mieszkañcami,
skierowana do okoïo 2,5 tysiÈca osób.
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4. Wpïyw rozpowszechniajÈcej siÚ e-administracji
na biurokracjÚ w UrzÚdzie Gminy Jabïonna
Nowoczesne technologie, które w duĝej mierze rozwijajÈ siÚ na arenie administracji publicznej pokrywajÈ siÚ w pewnym stopniu z biurokracjÈ. Nie moĝna
jednoznacznie stwierdziÊ, ĝe bez istnienia e-administracji biurokracja byïaby
zminimalizowana. Biurokracja niewÈtpliwie jest najwiÚkszym problemem sektora publicznego. Zdaniem pracowników UrzÚdu Gminy Jabïonna trudnoĂÊ jest
w tym, ĝe wydaje siÚ wiele przepisów sprzecznych z innymi. W takim przypadku
pracownicy kaĝdego szczebla administracji zamiast wykonywaÊ swojÈ pracÚ
zgodnie z przepisami muszÈ najpierw odpowiednio zrozumieÊ ich przesïanie tak,
by bezbïÚdnie rozpatrzyÊ konkretnÈ sprawÚ, np. w momencie, gdy rozporzÈdzenie jest sprzeczne z ustawÈ. OczywiĂcie majÈ ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe ustawa jest
aktem prawnym wyĝszego rzÚdu. W przypadku, gdy sÈ dwie ustawy, które traktujÈ dany temat w jakiejĂ czÚĂci i zawierajÈ rozstrzygniÚcia sprzeczne, pojawia
siÚ bardzo duĝy problem. Pracownicy administracji publicznej czÚĂciej borykajÈ
siÚ z indolencjÈ ustawodawcy niĝ z faktycznie ciÚĝkÈ pracÈ. CzÚsto jest tak, ĝe
przez tydzieñ szuka siÚ opinii prawnych, które teĝ pozostajÈ w sprzecznoĂci do
siebie i wtedy bardzo trudno jest podjÈÊ jednoosobowÈ decyzjÚ. Wprowadzenie
nowych rozwiÈzañ technologicznych lub pozyskiwanie Ărodków unijnych, które
wiÈĝe siÚ z tym, ĝe powstaïa nowa jednostka wdroĝeniowa czÚsto determinuje
to, ĝe zatrudnia siÚ nowe osoby. Budynek urzÚdu nie jest duĝy, wiÚc ogranicza
moĝliwoĂÊ w zatrudnieniu pracowników. Bardzo czÚsto jest tak, ĝe jedna osoba
zajmuje siÚ czterema róĝnymi specjalizacjami, co Ăwiadczy o tym, ĝe pracownicy
majÈ bardzo duĝÈ i fachowÈ wiedzÚ w dziedzinie administracji publicznej.

5. Cloud computing – czy moĝe mieÊ zastosowanie w sektorze
administracji publicznej?
W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie udaïam siÚ do Inspektora ds.
Informatyki UrzÚdu Gminy Jabïonna Pana Marcina Krzemiñskiego. Cloud computing raczej nie ma moĝliwoĂci pojawienia siÚ w takiej jednostce, jakÈ jest
administracja publiczna. Przy przetwarzaniu danych osobowych musimy okreĂliÊ, gdzie i na jakim serwerze fizycznie sÈ dostÚpne dane. Przy przetwarzaniu
w chmurze nie mamy moĝliwoĂci sprecyzowaÊ tego, gdzie znajdujÈ siÚ dane, bo
moĝe to byÊ równie dobrze na drugim koñcu Polski lub w czÚĂciach rozrzucone po
caïym Ăwiecie. Ze wzglÚdu na bezpieczeñstwo danych, jakie sÈ uĝywane w sektorach administracji publicznej cloud computing nie jest przyszïoĂciÈ. Gmina jako
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jednostka samorzÈdowa ma za zadanie prowadziÊ adekwatne i stosowne narzÚdzia, które majÈ chroniÊ dane.
Gmina Jabïonna korzysta z danych poprzez ïÈcza wyznaczone (nie przez
internet). Kaĝdy urzÈd ma swoje ïÈcze, które jest szyfrowane i ïÈczy komputer
przez certyfikat z serwerami Ministerstwa Spraw WewnÚtrznych i Administracji.
Firmy, które muszÈ byÊ mobilne, mogÈ pozwoliÊ sobie na tego typu rozwiÈzanie,
ale nie jest to odpowiednie dla gminy, która jest na miejscu i nie porusza siÚ po
Ăwiecie, dlatego teĝ wysyïanie danych do nieznanego ěródïa byïoby w tym przypadku bardzo nierozsÈdne, a nawet niekorzystne w skutkach. To, co jest dobre
dla biznesu, nie zawsze jest wïaĂciwe dla administracji publicznej. UrzÈd Gminy
Jabïonna miaï propozycje korzystania z wielu rozwiÈzañ, lecz zdaniem inspektora
nie miaïo to ĝadnego celu, aby korzystaÊ z dodatkowych serwerów.
W 1995 roku UrzÈd Gminy byï juĝ zinformatyzowany pod wzglÚdem obiegu
dokumentów. Byïa to namiastka wdroĝenia nowoczesnej technologii. Jeden zbpracowników stworzyï w programie Access ksiÈĝkÚ pocztowÈ, czyli rozliczenie korespondencji wpïywajÈcej do urzÚdu. Póěniej, za 2–3 lata zostaïo zlecone jakiejĂ
firmie stworzenie typowej ksiÈĝki elektronicznej. W tym czasie wiele urzÚdów
nosiïo papierowÈ ksiÈĝkÚ na pocztÚ, a Gmina Jabïonna dysponowaïa programem,
do którego wprowadzano korespondencjÚ wychodzÈcÈ i przychodzÈcÈ, za pomocÈ
której na pocztÚ wysyïany byï tylko wydruk z listami. Byï to wtedy bardzo prosty program, lecz znacznie usprawniaï pracÚ urzÚdu. NastÚpnie firma Siemens
chciaïa stworzyÊ program specjalnie przeznaczony dla UrzÚdu Gminy Jabïonna,
tak aby zaspokoiÊ podstawowe potrzeby gminy. Przez wiele miesiÚcy firma ta,
przy wspóïpracy z informatykami prowadziïa dziaïania zmierzajÈce do zaspokojenia tych potrzeb, lecz w rezultacie wycofaïa siÚ, stwierdzajÈc, ĝe nie jest w stanie
przygotowaÊ tak wymagajÈcego projektu.

6. DocuSafe
„DocuSafe to platforma umoĝliwiajÈca automatyzacjÚ procesów zwiÈzanych zb elektronicznym obiegiem dokumentów oraz przepïywem zadañ/spraw
wb Firmie/ Organizacji. System elektronicznego obiegu dokumentów zamienia
papierowÈ wersjÚ dokumentów na elektronicznÈ, co uïatwia pracÚ oraz umoĝliwia
staïy i nieograniczony dostÚp do dokumentu dla wyznaczonej grupy uĝytkowników”5.
GminÚ obowiÈzujÈ obiegi papierowe dokumentów; korzysta ona z narzÚdzia
DocuSafe poniewaĝ zapewnia ono peïnÈ kontrolÚ nad przepïywem dokumen5

docusafe.pl z: https://docusafe.pl/co-robimy/produkty/docusafe/) (dostÚp: 25.11.2018).
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tów i chroni kaĝde pismo przed zaginiÚciem. UrzÈd Gminy Jabïonna traktuje tÚ
platformÚ jako narzÚdzie wspomagajÈce gminÚ. Jeĝeli petent skïada wniosek
wbjakiejkolwiek formie, to i tak decyzja jest przesïana w odpowiedni sposób do
mieszkañca. Gïównie chodzi tu o zaïatwianie ciÈgïych spraw, które w przypadku
Gminy Jabïonna prowadzi Wydziaï Ewidencji, który m.in. wydaje dowody, akty
urodzenia i zgonu oraz Referat Ochrony ¥rodowiska i Gospodarki Odpadami
pod kÈtem wywozu Ămieci. Pracownicy gminy starajÈ siÚ wprowadzaÊ wszystkie nowe udogodnienia dla mieszkañców, np. kartÚ usïug, która bÚdzie wprowadzana w zwiÈzku z tym, ĝe obowiÈzuje RODO. W nawiÈzaniu do tego dokumenty
takĝe bÚdÈ siÚ zmieniaïy; obecnie przeprowadzane sÈ prace na tym, aby byïy one
wystandaryzowane, tak by mieszkañcom byïo ïatwo odczytaÊ dany dokument.
Chodzi o to, by byïy one pisane jÚzykiem zrozumiaïym dla wszystkich. Zdaniem
pracowników administracji UrzÚdu Gminy Jabïonna, biorÈc pod uwagÚ przekrój
spoïeczny mieszkañców, jest to najbardziej odpowiednia forma.

7. Podsumowanie
W trakcie analizy funkcjonowania wielu systemów informatycznych, które
majÈ na celu uïatwiÊ spoïeczeñstwu zaïatwianie wielu spraw w UrzÚdach
Administracji Publicznej, nasuwa siÚ pytanie „Czy róĝne platformy usïug informatycznych (takĝe te oferowane przez rzÈd) powinny byÊ zastÈpione jednÈ
platformÈ do kontaktu z obywatelem?”. Wedïug mnie wprowadzenie tego typu
platformy byïoby opracowaniem kolejnego narzÚdzia, które nie cieszyïoby siÚ
wielkim poparciem wĂród ludnoĂci. Uwaĝam, ĝe systemy, jakie sÈ dostÚpne obecnie dla kaĝdego z nas, sÈ w zupeïnoĂci wystarczajÈce do tego, aby budowaÊ kontakt zbobywatelem.
Ministerstwo Cyfryzacji opracowaïo platformÚ obywatel.gov.pl. Jest to bardzo przydatna strona, na której zebrane sÈ wszystkie usïugi oferowane przez
ministerstwo, aby kaĝdy z nas w ïatwy i prosty sposób mógï dowiedzieÊ siÚ,
co naleĝy zrobiÊ, gdzie siÚ udaÊ oraz jakie dokumenty naleĝy przygotowaÊ, by
zaïatwiÊ sprawÚ bez wychodzenia z domu. Niemniej jednak poïÈczenie usïug
informatycznych samorzÈdów terytorialnych oraz systemów oferowanych przez
rzÈd na wzór wyĝej wspomnianego serwisu internetowego byïoby zbyt wielkim
wyzwaniem, z jakim kaĝdy z nas musiaïby siÚ zmierzyÊ, korzystajÈc z danej platformy. Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe wiÚkszoĂÊ usïug elektronicznych, dostÚpnych dla
obywatela, ma doĂÊ trudnÈ formuïÚ i korzystanie z nich nie zawsze jest szybsze
niĝ zaïatwienie sprawy osobiĂcie w urzÚdzie. Dlatego teĝ wprowadzenie kolejnego systemu, na wzór tych obecnie dostÚpnych, nie przyniesie nam oczekiwanych rezultatów, dopóki nie zostanie opracowany prawidïowy wzór wszystkich
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powszechnie dostÚpnych dla obywatela platform internetowych do kontaktu
obywatela z administracjÈ publicznÈ. Informatyzacja gmin jest wspierana przez
rzÈd poprzez róĝnego rodzaju dotacje i dofinansowania w ramach tworzonych
programów. Wprowadzenie np.belektronicznego obiegu dokumentacji jest bardzo
kosztowne, w szczególnoĂci dla maïych gmin, które nie uzyskujÈ znacznych przychodów podatkowych, nie jest powodem do tego, aby danÈ gminÚ pozbawiÊ caïkowitej moĝliwoĂci korzystania zbdanego systemu informatycznego. DziaïalnoĂÊ
gmin jest wspomagana przez rzÈd przez dziaïalnoĂÊ Ministerstwa Cyfryzacji
ibMinisterstwa Spraw WewnÚtrznych ibAdministracji. Gminy dostajÈ dofinansowania na informatyzacjÚ swojego urzÚdu. Dofinansowania mogÈ pïynÈÊ z dwóch programów, takich jak Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej (PO RPW)
oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). DziaïalnoĂÊ
Ministerstwa Cyfryzacji wprowadza e-usïugi wbadministracji, które sÈ dostÚpne
na róĝnych platformach i portalach rzÈdowych. Nieprzerwalnie w administracji sÈ
budowane i tworzone nowe usïugi, które majÈ za zadanie umoĝliwiÊ zaïatwianie
spraw urzÚdowych z dowolnego miejsca ibw dowolnym czasie, bez koniecznoĂci
osobistego stawiennictwa w urzÚdzie. Na stronach internetowych kaĝdej z gmin
znajdujÈ siÚ informacje o projektach realizowanych z funduszy zewnÚtrznych.
WbGminie Jabïonna aktualnie trwajÈ pracÚ nad realizacjÈ projektu „Perspektywa
2014–2020”. Jest to realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „JA
WbINTERNECIE”, którego celem jest zwiÚkszenie umiejÚtnoĂci cyfrowych osób
dorosïych, ich bezpieczeñstwa w internecie i pozycji na rynku pracy. Projekt
ten jest wspóïfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budĝetu pañstwa. Moĝna
zauwaĝyÊ, ĝe kaĝda z gmin ma predyspozycje do tego, aby wprowadzaÊ wiele
innowacyjnych rozwiÈzañ, gdyĝ Pañstwo daje do tego moĝliwoĂci i potrzebne
zasoby.
W dziaïaniu jednostek samorzÈdowych administracji publicznej, takich jak
UrzÈd Gminy Jabïonna, moĝemy znaleěÊ wiele zalet i wad. Najwaĝniejsze jest
to, aby urzÚdy dostosowywaïy siÚ do specyfiki spoïeczeñstwa, jakie obsïuguje
ib dawaïy im poczucie bezpieczeñstwa przy zaïatwianiu wielu spraw o róĝnej
wadze. Nowoczesne technologie mogÈ siÚ przejawiaÊ na wiele sposobów, niemniej jednak najwaĝniejsze jest to, aby zrozumieÊ ich faktyczne przesïanie.
Spoïeczeñstwo powinno zrozumieÊ, ĝe z biegiem lat Ăwiat zostanie caïkowicie
zawïadniÚty poprzez dobÚ Internetu i unowoczeĂnieñ technologicznych. Dlatego
teĝ mimo wszystko naleĝy zrozumieÊ i powoli oswajaÊ siÚ z róĝnymi systemami,
jakie daje nam administracja publiczna. Z drugiej zaĂ strony kreatorzy tych wielu
innowacyjnych narzÚdzi powinni braÊ pod uwagÚ, ĝe to, co jest proste dla specjalisty w danej dziedzinie, nie jest tak ïatwe dla uĝytkownika. Dlatego teĝ wszyst-
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kie systemy komunikacji elektronicznej powinny byÊ sporzÈdzone w ïatwy do
obsïugi sposób, tak aby osoba korzystajÈca nie baïa siÚ tego, ĝe popeïni nieodwracalny bïÈd.
OceniajÈc zastosowanie nowoczesnych technologii w relacji obywatela
zbadministracjÈ publicznÈ na podstawie UrzÚdu Gminy Jabïonna, stwierdzam, ĝe
gmina ta ma bardzo duĝy potencjaï do wdraĝania wielu systemów, które znacznie uïatwiÈ pracÚ urzÚdników z mieszkañcami. Niemniej jednak naleĝy pamiÚtaÊ
obtym, aby kaĝde nowo wprowadzone narzÚdzie byïo odpowiednio rozreklamowane w obrÚbie czïonków wspólnoty gminnej, by zwiÚkszyÊ ĂwiadomoĂÊ spoïeczeñstwa.
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