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Abstrakt

Autorka prezentuje zastosowanie nowoczesnych technologii w relacji obywatela z administracj  
publiczn , na terenie jednostki samorz du terytorialnego Powiatu Legionowskiego, takiej jak Urz d 
Gminy Jab onna. Przedstawia dane statystyczne zwi zane z liczb  mieszka ców, którzy korzystaj  
z post pu technologicznego, jaki odnotowywany jest w tym urz dzie. Celem jest zbadanie coraz bar-
dziej rozpowszechniaj cej si  e-administracji. W opracowaniu zostanie podj ta próba analizy nowocze-
snych technologii, jakie s  dost pne dla mieszka ców wy ej wymienionej gminy, np. poziom dost p-
no ci tych technologii oraz czy usprawniaj  one prace Urz du. Dodatkowo autorka poruszy kwesti  
zabezpiecze  narz dzi do komunikacji mieszka ców z gmin . W publikacji przeprowadzona b dzie 
analiza funkcjonowania nowoczesnych technologii w Urz dzie Gminy Jab onna. Artyku  przedstawia, 
jak do tej pory funkcjonuj  nowoczesne technologie w jednostkach samorz du terytorialnego oraz czy 
obywatele korzystaj  z dost pnych rozwi za  i jak wp ywaj  one na prac  w urz dach. Analiza ma na 
celu zbadanie, czy nowoczesne technologie zostaj  wykorzystywane w yciu codziennym obywateli 
i mieszka ców gmin wiejskich. Autorka podejmie prób  oceny, czy wcze niej wspomniane kwestie 
zmniejsz  problem biurokracji w urz dach. Podj ta tematyka jest istotna dla rozwoju relacji obywatela 
z administracj  publiczn . Zdobyta w ten sposób wiedza powinna stanowi  ród o cennych informacji 
dla pracowników IT, nie tylko wy ej wymienionego urz du gminy, ale równie  dla wszystkich pozo-
sta ych sektorów administracji publicznej.

S owa kluczowe: administracja samorz dowa, biurokracja, e-administracja, jednostka samorz du 
terytorialnego, nowoczesne technologie, rodki masowego przekazu, urz d 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 
Jab onna 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 Jab onna 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. Wst p

Nowoczesne technologie dla jednych s  narz dziem, które usprawnia nasz  
codzienno , a dla innych stanowi  du  przeszkod  w rozumieniu funkcjonowa-
nia otoczenia. Spo ecze stwo musi by  wiadome tego, e wiat nieustannie ulega 
procesowi globalizacji, która d y do ujednolicenia i wspó zale no ci wszyst-
kich pa stw tak aby utworzy  „jeden wiat”. Wszystkie procesy, które maj  na 
celu u atwienie dzia ania ówczesnej cywilizacji s  w a nie jednym z celów, jakie 
narzuca sobie proces globalizacyjny. Technologie maj  równie  pod o e ekono-
miczne, które weryfikuje ich wielowymiarowo  i oddzia ywanie na gospodark . 
Musimy mie  wiadomo  tego, e wprowadzanie nowych rozwi za  wi e si  
z wi kszymi kosztami ich utrzymania i co za tym idzie – nieustann  analiz  skut-
ków, jakie niesie za sob  wdro enie danej innowacji. Czym s  nowoczesne tech-
nologie?

„Innowacja jest kluczem do rozwoju i jeste my o krok od ery najszybszego 
rozwoju w dziejach ludzko ci” – powiedzia  César Alierta, prezes Telefonica pod-
czas wyst pienia otwieraj cego Mobile World Congress 2016 w Barcelonie1.

Nowe technologie s  rozstrzygni ciami, które najcz ciej odnosz  si  do 
bran y IT. To rozwi zania techniczne i odkrycia naukowe, które maj  za zadanie 
u atwi  prac  w ka dej dziedzinie ycia – od fizyki j drowej a  po telekomunika-
cj . Nowinki technologiczne wkroczy y równie  do sektora administracji publicz-
nej, przy czym usprawniaj  prac  samorz dów. Coraz wi cej jednostek samorz -
dowych wdra a ró nego rodzaju programy i systemy, aby zmieni  sposób pracy 
pracowników i narz dzia, jakie przy tym wykorzystuj .

Administracja samorz dowa w Polsce, chc c lepiej wykonywa  zadania 
publiczne, powinna zmniejszy  liczb  papierowych dokumentów i da  podmio-
tom administrowanym mo liwo  zdalnego za atwiania spraw urz dowych. Czy 
wszystkie jednostki samorz dowe s  gotowe na takie udoskonalenia? Badania do 
odpowiedzi na to pytanie zosta y przeprowadzone w jednej z podwarszawskich 
gmin wiejskich powiatu legionowskiego, któr  jest Gmina Jab onna. „Jab onna 
jest nowoczesn  gmin  wiejsk . Ma charakter osadniczy, us ugowy i rekre-
acyjny, jest gmin  czerpi c  z mo liwo ci rozwojowych Warszawy, przyjazn  
ma ym i rednim przedsi biorcom, wykorzystuj c  lokalne tradycje dla rozwo-
ju”2. W gminie tej zamieszkuje oko o 20 000 mieszka ców, z czego 17853 jest 
zameldowanych oraz oko o 3000 niezameldowanych. Nale y do niej 10 so ectw, 

1 pulshr.pl (2016, kwiecie ). https://www.pulshr.pl/it-w-hr/nowe-technologie-w-biurach-to-
dopiero-poczatek-zmian-czeka-nas-totalna-rewolucja,33669.html (dost p: 6.11.2018).

2 jablonna.pl, http://www.jablonna.pl/gmina/zawartosc/65/) (dost p: 16.11.2018).
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a jej powierzchnia si ga oko o 65 km2. W wyniku reelekcji funkcj  Wójta Gminy 
Jab onna pe ni Jaros aw Chodorski. Gmina Jab onna w swojej historii nie zawsze 
cieszy a si  uznaniem ze strony mieszka ców. By o to spowodowane tym, e 
przez wiele lat nie zosta y wprowadzane w niej dzia ania maj ce na celu zwi k-
szenie zaufania spo ecze stwa i zmotywowanie do korzystania z wielu mo liwych 
rozwi za . Warto wspomnie , e dopiero od 2015 roku Gmina Jab onna nie ma 
na swoim koncie zaci gni tych kredytów, po yczek czy te  obligacji, co w du ej 
mierze wp yn o na ponowne wzbudzenie zainteresowania gmin  jako urz dem, 
w którym mo na za atwi  wiele spraw.

Rysunek 1. Zaci gni te kredyty, po yczki i obligacje w latach 2008–2018
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ród o: wykres pozyskany od wójta Gminy Jab onna, 4 pa dziernika, 2018.

2. Systemy usprawniaj ce nawi zanie kontaktu

Urz du Gminy Jab onna z mieszka cami

Urz d Gminy Jab onna jako aparat pomocniczy organu administracji publicz-
nej dysponuje szerok  gam  przeró nych systemów komunikacji elektronicznej, 
tj. ePUAP, profile zaufane, ePODATKI, system informacji SMS, strona interne-
towa (facebookowa) gminy, dzienniki elektroniczne w szko ach i wiele innych. 
Niemniej jednak niektóre z tych technologii s  mniej lub bardziej popularne 
w ród spo eczno ci zamieszkuj cej Gmin  Jab onna.

Za pomoc  przeprowadzonego badania oraz zasi gni tej opinii publicznej 
mo na zauwa y , e tylko niewielki odsetek mieszka ców korzysta z oferowa-
nych rozwi za . Wed ug danych statystycznych z dnia 19 listopada 2018 r. udo-
st pnianych przez Urz d Gminy Jab onna podzia  mieszka ców ze wzgl du na 
wiek jest nast puj cy:
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URZ D GMINY JAB ONNA Jab onna, dnia 2018-11-19
ul. Modli ska 152
05-110 Jab onna

STATYSTYKA MIESZKA CÓW WG WIEKU I P CI

Kryteria wyszukiwania:

Pobyt sta y
gmina JAB ONNA (1408022)
na dzie  2018-11-19
grupowanie data dzienn

Wiek M czyzn Kobiet Ogó em

0–2 300 286 586

3 109 101 210

4–5 221 229 450

6 138 140 278

7 153 123 276

8–12 733 698 1431

13–15 376 350 726

16–17 231 187 418

18 94 106 200

19–65 5357 0 5357

19–60 0 5232 5232

>65 795 0 795

>60 0 1606 1606

ogó em 8507 9058 17565

ród o: statystyka mieszka ców wg wieku i p ci, dokument z Urz du Gminy Jab onna, (19.11.2018).

Przyjmuj c, e gmina zamieszkiwana jest przez 20 000 osób ( cznie z miesz-
ka cami niezameldowanymi), a z rozwi za  technologicznych korzysta tylko 
oko o 30%, trzeba stwierdzi , e nie jest to du a liczba, a to, z czego wynika awer-
sja mieszka ców, wyja nione zostanie w dalszej cz ci artyku u.

 2.1. ePUAP – narz dzie dobre, lecz niedoskona e…

„Elektroniczna Platforma Us ug Administracji Publicznej (ePUAP) to plat-
forma teleinformatyczna, która s u y do komunikacji obywateli i przedsi biorców 
z jednostkami administracji publicznej w bardzo ujednolicony i standardowy spo-
sób. Platforma s u y równie  do komunikacji pomi dzy jednostkami administracji 
publicznej. Us ugodawcami s  podmioty administracji publicznej oraz inne pod-
mioty wykonuj ce 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/ (dost p: 18.11.2018).
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System ten ma swoj  podstaw  prawn , która okre la jego zakres i sposób dzia-
ania. Podstawy te s  okre lone nast puj co:

a) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia alno ci pod-
miotów realizuj cych zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)

Art. 16 ust. 1a mówi o tym, e podmiot publiczny upowszechnia elektroniczn  
skrzynk  podawcz , trzymaj c si  wymogów, jakie s  okre lone i publikowane na 
ePUAP przez ministra w a ciwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej 
obs ug . Natomiast w art. 19a ust. 1 tej ustawy wspomniane jest, e dzia alno  
platformy ePUAP jest zapewniona przez ministra w a ciwego do spraw informa-
tyzacji.

b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania admini-
stracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

W art. 14 § 1 wspomnianej ustawy wyra nie powiedziane jest, e sprawy 
mo na za atwia  w dwóch formach: pisemnej i dokumentu elektronicznego, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
dzia alno  ci podmiotó w realizuj  cych zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 
oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669). Co wi cej, przepis ten mówi o tym, e 
dokument mo e by  dor czony za pomoc  rodków komunikacji elektronicznej.

Zasada pisemno ci zosta a utrwalona w tradycji wspó czesnych procedur 
administracyjnych. Wi e si  ona z modelem inkwizycyjnym, który stanowi 
o podstawowych rozwi zaniach przyj tych w kodeksie, je li chodzi o post po-
wania jurysdykcyjne. Omawiana zasada oznacza, e wszelkie czynno ci organu 
administracji, a tak e stron bior cych udzia  w post powaniu, powinny dokony-
wane w formie pisemnej (Niewiadomski i in., 2012).

c) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Dzia alno ci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsi biorcy

W my l art. 51 ust. 1 minister w a ciwy do spraw gospodarki ma za zadanie 
prowadzi  Punkt Informacji dla Przedsi biorcy. Dzia alno  ta ma odbywa  si  za 
pomoc  systemu teleinformatycznego oraz przy u yciu innych mo liwych metod, 
które daj  mo liwo  kontaktu z przedsi biorc . Punkt ten ma dzia a  na teryto-
rium ca ej Polski na podstawie pojedynczego punktu kontaktowego w rozumie-
niu przepisu art. 6 dyrektywy 2006/123/WE parlamentu Europejskiego i Rady 
Europejskiej z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycz cej us ug na rynku wewn trznym 
(Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36). Do zada  takiego punktu zalicza si  
m.in.: zapewnienie mo liwo ci dope nienia procedur i formalno ci zwi zanych 
z uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych na terytorium pa stw cz on-
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kowskich Unii Europejskiej czy te  wydawanie europejskiej legitymacji zawodo-
wej.

Rysunek 1. Liczba korespondencji, jakie nap yn y do Urzedu Gminy Jab onna przez ePUAP
na przestrzeni 5 lat
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ród o: opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z Urz du Gminy Jab onna (2018).

Niestety nie ma mo liwo ci, aby sprawdzi , ile osób w Gminie Jab onna ma 
aktywne konta na platformie ePUAP. Takie dane posiada tylko Ministerstwo 
Cyfryzacji. Dlatego zosta y przeprowadzone badania, aby sprawdzi , jak zmienia 
si  liczba osób, które korzystaj  z tego systemu na przestrzeni 5 ostatnich lat. 
Bior c pod uwag  ca  korespondencj  z czego cz  z niej jest korespondencj  
od osób fizycznych, Urz d Gminy zanotowa  dane przedstawione na rysunku 1.

Jak pozwala zaobserwowa  rysunek 1, najwi ksz  popularno ci  u ywanie 
platformy ePUAP cieszy o si  w 2018 roku. W porównaniu do 2017 r. nap ywa-
j ca korespondencja zwi kszy a si  o ok. 22% w skali roku. Jest do bardzo dobry 
wynik, bior c pod uwag  fakt, e Gmin  Jab onna w przewa aj cej liczbie zamiesz-
kuj  osoby powy ej 45. roku ycia. Co wi cej, rok 2018 obfitowa  w nap ywaj ce 
korespondencje elektroniczne z tego wzgl du, e na jesieni tego roku odbywa y 
si  wybory samorz dowe. Wydarzenie to wywar o bardzo du y wp yw na miesz-
ka ców, w wyniku czego sk adali oni liczne wnioski o zameldowanie, o wydanie 
dowodu osobistego oraz kilka wniosków o akt stanu cywilnego.

Elektroniczna Platforma Us ug Administracji Publicznej w Gminie Jab onna 
zosta a wprowadzona w 2008 roku. Nale y wspomnie , e gmina ta by a jedn  
z pierwszych gmin w Polsce, które zacz y u ywa  tej platformy. Obecnie u ytecz-
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no  tej technologii nie jest na wysokim poziomie, je li chodzi o korespondencj  
instytucji gminy z interesantem. Mo na powiedzie , e jest to martwe narz dzie. 
Zdaniem pracowników urz du, gdyby nie instytucje stale koresponduj ce z gmin , 
takie jak np. Kuratorium O wiaty, Urz d Skarbowy, to ilo  korespondencji elek-
tronicznej z mieszka cami w miesi cu (nie licz c wyborów) si ga aby oko o 10. 
Uwa a si , e gdy w a nie taka ilo  wniosków nap ywa drog  elektroniczn  
w ci gu jednego miesi ca stanowi o tym, e to naprawd  bardzo „obfity” mie-
si c. Ludzie maj  wiadomo  tego, e poprzez ten system mog  sk ada  wnioski 
o dowód osobisty, wnioski do Urz du Stanu Cywilnego itp. Mimo tej sposobno-
ci rzadko z tego korzystaj . Mo liwe, e jest to kwestia miast, jakie przynale  

do gminy. Gmina Jab onna jest tzw. noclegowni  dla mieszka ców, którzy tocz  
swoje ycie w wielkich miastach, w których maj  dost p do wszystkiego. Gmin  
zamieszkuje ludno  nap ywowa. Znaczna cz  mieszka ców, która mieszka na 
podwarszawskich osiedlach znajduj cych si  w obr bie Gminy Jab onna to spo e-
cze stwo niezameldowane, które w gruncie rzeczy sporadycznie za atwia jakiekol-
wiek sprawy w miejscowym urz dzie. Kolejnym bardzo wa nym aspektem, który 
ma wp yw na niskie u ytkowanie wspomnianego systemu jest przede wszystkim 
specyfika ma ej gminy. Mieszkaniec, który przychodzi do Urz du Gminy i mo e 
za atwi  dan  spraw  „od r ki”, a nie czeka  na rozpatrzenie jej w ci gu 30 dni 
przez system informatyczny, czuje, e indywidualne zrealizowanie interesu jest 
dla niego u atwieniem. W wi kszo ci prostych spraw to petent przychodzi osobi-
cie i udaje si  najpierw do odpowiedniego dzia u w urz dzie, ustala najwa niej-

sze aspekty danej sprawy i sk ada stosowne dokumenty, aby pracownicy urz du 
mogli je zweryfikowa  i zacz  rozwi zywa  dany problem. W takim przypadku 
osoba czuje si  pewniejsza, e jej kwestia jest ju  w obiegu dokumentów gmin-
nych, bo tego samego dnia, co sk ada podanie, równie  odbiera jego potwierdzenie. 
Dlatego te , je eli komu  zale y na czasie i szybko ci realizacji danej sprawy, to 
woli osobi cie uda  si  do urz du, a nie czeka  na wirtualne potwierdzenie wp y-
ni cia wniosku. Zdarzenia te pokazuj , e mieszka cy Gminy Jab onna w znacz-
nym stopniu preferuj  rozmow  z urz dnikami face to face dlatego, e w taki spo-
sób mog  dowiedzie  si  wi cej. Forma elektroniczna wniosku sk adanego przez 
ePUAP to plik PDF podpisany elektronicznie, ale dochodzi tu do pewnej paranoi, 
poniewa  urz dnicy pracuj cy np. w Urz dzie Stanu Cywilnego i pracownicy pra-
cuj cy w systemie RÓD O, by zrealizowa  jakikolwiek dokument, musz  pod-
pisa  go podpisem kwalifikowanym, czyli certyfikatem wydanym przez ministra 
dla pracowników administracyjnych. Niemniej jednak, aby taki dokument móg  
ujrze  wiat o dzienne – by kto  móg  si  nim pos ugiwa  (np. elektronicznym 
odpisem aktu stanu cywilnego), musi by  on dodatkowo podpisany podpisem kwa-
lifikowanym. Wyposa enie wszystkich pracowników w taki rodzaj podpisów, aby 
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mogli wydawa  dokumenty tego rodzaju, jest dodatkowym kosztem dla gminy. 
Dokument elektroniczny staje si  legalny dopiero w momencie, gdy zostanie 
dwukrotnie podpisany, poniewa  certyfikat, jakim zostaje on podpisany w syste-
mie, jest tylko wewn trzsystemowy. Dokument staje si  oficjalny w momencie, 
gdy zostanie naniesiona na niego piecz tka odpowiedniego organu. Warto zwróci  
uwag  na fakt, e w ePUAPie nie mamy jeszcze ca ego obiegu dokumentów.

Pracownicy administracyjni Urz du Gminy Jab onna s dz , e platforma ta 
powinna zosta  przemy lana jako oprogramowanie uniwersalne i obowi zkowe 
dla wszystkich urz dów. B dem tego systemu jest wprowadzanie wielu trud-
nych do zrozumienia narz dzi, takich jak profil zaufany czy podpis kwalifikowany. 
By  mo e narz dzie to jest tak skomplikowane, b d  wymaga tak bardzo du ego 
po wi cenia, e ludno  po prostu boi si  go u ywa  i nie jest to problem polega-
j cy na tym, e spo ecze stwo jest niewyedukowane w zakresie nowych rozwi -
za , tylko ePUAP nie jest tak prosty, aby ludzie go u ywali. Platforma ta powinna 
dzia a  na podstawie naszych danych osobowych, tj. PESEL, nazwisko rodowe 
matki, tak samo jak dzia aj  inne systemy typu „Sprawd  status swojej sprawy”. 
System ten nie jest tak prosty jak np. program Ministerstwa Finansów do wysy a-
nia PIT, gdzie wystarczy wpisa  nasze dwie dane, aby z o y  zeznanie podatkowe. 
Gmina Jab onna jest zró nicowana pod wzgl dem przekroju spo ecze stwa, dla-
tego te  niezale nie od tego, jakie dzia ania zosta yby zastosowane, aby zach ci  
mieszka ców do korzystania z unowocze nie  i wprowadzonych technologii, to 
skutkowa oby to niepowodzeniem. Prawdopodobne jest to, e osoby, które for-
mu owa y taki, a nie inny zakres dzia a  tego narz dzia, nie pomy la y o tym, 
e jest to instrument nieprzyst pny, skoro spotyka si  z tak du ym zawodem ze 

strony potencjalnych u ytkowników.

 2.2. Profil zaufany (eGO)

W dzisiejszych czasach cz sto spotykamy si  z twierdzeniem, e admini-
stracja publiczna w Polsce nie idzie z post pem. Ministerstwo Cyfryzacji wysz o 
naprzeciw tej tezie, tworz c narz dzie eGO, które nazywane jest profilem zaufa-
nym. System ten jest bezp atnym aparatem, który mo e za o y  ka dy, kto 
posiada numer PESEL. Za pomoc  tego narz dzia mo emy potwierdzi  swoj  
to samo  w sieci. Profil jest wa ny przez 3 lata; po ich up ywie mo na go prze-
d u y  o kolejne 3 lata. Jest to prosty mechanizm, dzi ki któremu jeste my rozpo-
znawalni przez systemy elektroniczne administracji publicznej. Za o enie profilu 
zaufanego mo e odbywa  si  na dwa sposoby:

a) przez internet – za pomoc  certyfikatu kwalifikowanego, je li go posia-
damy lub za pomoc  wirtualnego konta bankowego,
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b) w punkcie potwierdzaj cym – wniosek o za o enie takiego konta wysy-
amy w formie elektronicznej, a dane potwierdzamy osobi cie w ró nych 

urz dach i bankach.
Profil jest wa ny od razu po potwierdzeniu danych w urz dzie. Przy u yciu 

tego narz dzia mamy mo liwo  potwierdzenia swojej to samo ci oraz podpisy-
wania dokumentów elektronicznie. Nie musimy ju  drukowa  dokumentu, pod-
pisa  go r cznie, aby potem go zeskanowa  i wys a  do odpowiedniego urz du. 
Wystarczy, e podpiszemy dany dokument przez profil zaufany. Aparat ten nie 
ogranicza nas do za atwiania spraw tylko w jednym urz dzie. Mo emy korzysta  
z setek us ug online na ró nych portalach urz dowych. Do takich portali zalicza 
si :

a) Elektroniczna Platforma Us ug Administracji Publicznej (ePUAP) 
– za pomoc  której z o ymy wniosek o wydanie dowodu osobistego, uzy-
skamy odpis z aktów, zg osimy narodziny dziecka, rozliczymy podatki, 
pobierzemy za wiadczenie o niekaralno ci, z o ymy wniosek o wydanie 
karty EKUZ.

b) Platforma Us ug Elektronicznych Zak adu Ubezpiecze  Spo ecz-
nych (PUE ZUS) – za pomoc  tej platformy mo emy umówi  si  na 
wizyt  w placówce ZUS, wysy a  wioski, sprawdzi  zwolnienia lekarskie, 
sprawdzi , czy jeste my zg oszeni do ubezpieczenia.

c) Centralna Ewidencja Dzia alno ci Gospodarczej (CEIDG) – przez 
ten system mamy mo liwo  za o enia przedsi biorstwa, mo emy wzno-
wi  lub zawiesi  dzia alno  gospodarcz , uzyska  dane osób, które prowa-
dz  dzia alno  gospodarcz  w Polsce.

d) Serwis OBYWATEL.GOV.PL – równie  daje mo liwo  wykorzystywa-
nia profilu zaufanego, za pomoc  którego mo na sprawdzi  swoje punkty 
karne, swoje dane w rejestrze PESEL, swoje dane w Rejestrze Dowodów 
Osobistych oraz to, czy nasz dowód jest uniewa niony.

Profile zaufane dzia aj  na podstawie rozporz dzenia ministra cyfryzacji 
z dnia 5 pa dziernika 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej plat-
formy us ug administracji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1633)4.

W Urz dzie Gminy Jab onna narz dzie to jest sporadycznie u ywane przez 
mieszka ców. Na t  sytuacj  wp ywa ma e jego rozpropagowanie przez sam urz d 
oraz znaczna niech  i stereotypowe my lenie. Warto zwróci  uwag  na fakt, e 
gmin  t  w 60% zamieszkuje ludno  w wieku od 19–65 lat. S  to ludzie w stosun-
kowo m odym wieku, dla których nowoczesne technologie na pewno nie s  obce. 

4 Ministerstwo Cyfryzacji, Za ó  profil zaufany, https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany 
#scenariusz-w-punkcie-potwierdzajacym (dost p: 20.11.2018).
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Dlatego te  zastanawiaj ce jest, sk d p ynie taka dysfunkcja korzystania z komu-
nikacji elektronicznej w tym urz dzie. Zdaniem Pani Agnieszki Makowskiej 
– Naczelnika Wydzia u Obs ugi Urz du Gminy Jab onna, „… Profile zaufane 
s  wykorzystywane w skuteczny sposób w Centralnej Ewidencji Dzia alno ci 
Gospodarczej, poprzez które przedsi biorcy mog  zarz dza  ca  swoj  dzia al-
no ci  gospodarcz  oraz dokonywa  wszelkich zmian. Zastosowanie takiego roz-
wi zania dobrze si  sprawdza w przypadku dzia alno ci gospodarczej i ewidencji 
ludno ci w miejscowo ciach, w których nie ma rejonizacji. Ma e gminy cz sto 
obs uguj  klientów z ca ej Polski. Do Urz du Gminy Jab onna cz sto przyje d aj  
osoby z rejonu s siaduj cej dzielnicy Warszawy-Bia o ki, b d  z pobliskiego mia-
sta Legionowa. Dzieje si  tak dlatego, e ma e gminy daj  mo liwo  szybkiego 
i bezpo redniego kontaktu z ich pracownikami. Ludzie nie musz  tu ustawia  si  
w kilometrowych kolejkach tylko po to, aby móc uzyska  niezb dne informacje”.

Nale y wspomnie , e w Urz dzie Gminy Jab onna nie ma sal przyj  peten-
tów, w których pracuj  osoby cz sto maj ce wiedz  w w skiej dziedzinie, tj. odpo-
wiedzialno  za przyj cie wniosku oraz sprawdzenie jego zgodno ci. W instytucji 
tej Referat Dzia alno ci Gospodarczej jest po czony z Biurem Obs ugi Interesanta. 
W wyniku tego petent, który przyjdzie do Urz du Gminy w celu uzyskania pew-
nych informacji, ma wiadomo  tego, e nie tylko uzyska rozwi zanie, lecz te  
zostanie ono poprawnie zweryfikowane. Niestosowanie przez mieszka ców gminy 
rozwi za  elektronicznych, za pomoc  których mo na za atwi  spraw  w urz dzie 
najprawdopodobniej jest przyczyn  wewn trznego rozk adu pracy urz du, który 
jest tak skonstruowany, aby zminimalizowa  stres i napi cie ze strony podmio-
tów administrowanych. Celem urz du jest ch  niesienia pomocy w za atwieniu 
sprawy, a nie nieustanne odsy anie klientów do innych róde .

 2.3. E-Podatki jako narz dzie niewykorzystywane w Gminie Jab onna

Portal podatkowy e-Podatki jest realizowany przez Ministerstwo Finansów. 
W jego sk ad wchodz  projekty tj.: e-Deklaracja2, e-Podatki oraz e-Rejestracja. 
Wszystkie te przedsi wzi cia stanowi  element programu e-Podatki. Jak mo emy 
dowiedzie  si  na oficjalnej stronie ministerstwa, celem tego systemu jest zwi k-
szenie efektywno ci realizacji zada  publicznych. E-Podatki dzia aj  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 dost p do internetu spo-
wodowa y konieczno  wprowadzenia regulacji pozwalaj cej na wykorzystywa-
nie tej formy komunikowania w stosunkach z organami pa stwa. Znalaz o to 
odzwierciedlenie równie  w ordynacji podatkowej. Celem zmian wprowadzonych 
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w wymienionych artyku ach by o umo liwienie szerszego zastosowania rod-
ków komunikacji elektronicznej w kontaktach z administracj  skarbow . W arty-
kule 3a przewidziano mo liwo  sk adania deklaracji za pomoc  rodków komu-
nikacji elektronicznej, z zastrze eniem wy cznie takiej mo liwo ci w przepisach 
odr bnych. W art. 3b zawarto rozwi zania prawne, które maj  zagwarantowa , 
e deklaracja sk adana za pomoc  rodków komunikacji elektronicznej b dzie 

zawiera a te dane w ustalonym formacie elektronicznym, które wynikaj  z wzoru 
danej deklaracji okre lonego w odr bnych przepisach. Artyku  3d ma charakter 
informacyjny. Sygnalizuje bowiem, e w przypadku, gdy organami podatkowymi 
s  organy samorz du terytorialnego, to kwestie zwi zane ze sk adaniem dekla-
racji za pomoc  rodków komunikacji elektronicznej reguluj  odr bne przepisy 
(Babiarz i in., 2015).

b) rozporz dzenia ministra finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie 
okre lenia rodzajów deklaracji, które mog  by  sk adane za pomoc  rod-
ków komunikacji elektronicznej (Dz.U. 2007, nr 246, poz. 1817),

c) rozporz dzenia ministra finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 
sposobu przesy ania deklaracji i poda  oraz rodzajów podpisu elektronicz-
nego, którymi powinny by  opatrzone (Dz.U. 2010, nr 259, poz. 1769).

Do za o enia konta na portalu e-Podatki nale y zarejestrowa  si  jako u yt-
kownik na Portalu Podatkowym, zapozna  si  z regulaminem, wyrazi  zgod  na 
przetwarzanie danych osobowych i podpisa  si  za pomoc  podpisu kwalifiko-
wanego eGO. Nale y zauwa y , e pomi dzy systemami nale cymi do nowi-
nek technologicznych nast puje korelacja. U ywanie jednego narz dzia daje nam 
mo liwo  korzystania z innego, a brak jednego profilu mo e skutkowa  niemo -
no ci  za o enia konta na odr bnej platformie. Posiadanie profilu na platformie 
podatkowej daje u ytkownikowi wgl d do dotychczasowych rozlicze  i p atno-
ci, danych ewidencyjnych, obowi zków podatkowych i z o onych dokumentów, 

jak równie  wnoszenie poda . System e-Podatki umo liwia prowadzenie kore-
spondencji elektronicznych z administracj  podatkow . W takiej sytuacji Urz d 
Skarbowy zwraca si  do podatnika o wyra enie zgody na dor czanie ró nego 
rodzaju pism i dokumentów drog  elektroniczn .

S dz c po opisie wy ej wspomnianego aparatu, mo na stwierdzi , e jest to 
narz dzie bardzo proste i co najwa niejsze w du ej mierze u atwiaj ce pewn  
sfer  naszego ycia, w której musimy mimowolnie uda  si  osobi cie do urz du, 
aby z o y  ró nego rodzaju wniosku. Zdecydowanie pro ciej wygl da to przy u y-
ciu portalu e-Podatki.

Dlaczego tak ma o osób w Gminie Jab onna korzysta z tego unowocze nienia?
Urz d Gminy Jab onna ma dost p do portalu e-Podatki od bardzo wielu lat. 

Niemniej jednak zainteresowanie mieszka ców tym narz dziem nie jest du e; 
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mo na rzec, e znikome. Urz d, aby rozpowszechni  istnienie takiego systemu, 
przekazywa  informacje nie tylko przez rodki masowego przekazu, lecz równie  
wykorzystywa  do tego so tysów przynale nych wsi. Wraz z nakazami podatko-
wymi, które w tej gminie dotychczas s  zbierane równie  przez so tysów, p yn a 
informacja o tym, aby za o y  konto na e-Podatkach. Urz d zach ca  mieszka -
ców chocia by tym, e b d  mieli bezpo redni dost p do stanu swoich rozlicze . 
Niestety nie przynios o to oczekiwanego efektu. Na chwil  obecn  aktywnych 
u ytkowników na tym portalu jest oko o 20, a 3–4 osoby korzystaj  z tych kont 
nieustannie. Przyjmuj c, e Gmin  Jab onna zamieszkuje 17 565 osób, to procen-
towa liczba osób korzystaj cych z portalu e-Podatki si ga 0,001%. Jak mo emy 
zauwa y , jest to przera aj co niska frekwencja. Wniosek z tego jest taki, e 
narz dzia, które s  udost pniane spo ecze stwu do u ytku w celu u atwienia 
codzienno ci, s  niewykorzystywane.

3. rodki masowego przekazu u ywane

przez Gmin  Jab onna do komunikacji z mieszka cami

rodki masowego przekazu, potocznie nazywane „mass media” odgrywaj  
znacz c  rol  w yciu ka dego cz owieka. S  one bardzo dobrym sposobem 
komunikowania si  ze spo ecze stwem. Za pomoc  tych narz dzi mo emy prze-
kazywa  wiadomo ci o ró nej tre ci, do licznej, lecz urozmaiconej grupy odbior-
ców. Media mo emy porówna  do publicznego forum internetowego, na którym 
przekazywane s  informacje dotycz ce ycia danej spo eczno ci. Mass media 
odgrywaj  istotn  rol  w yciu ka dego cz owieka, poniewa  dzi ki tym rodkom 
przekazu mo emy ledzi  na bie co aktualno ci w danym momencie. Narz dzie 
to jest kluczowym ród em kszta towania osobistych przekona  ca ej populacji. 
Dzi ki rozpowszechnieniu omawianego systemu profilujemy wiadomo  ludzk .

W Gminie Jab onna rodkami masowego przekazu, które wywieraj  poka ny 
wp yw na mieszka ców w przeciwie stwie do wcze niej wspomnianych sys-
temów, które proponuje nowoczesna technologia administracji publicznej, s  
m.in. strona internetowa oraz Facebook Urz du, system informacji SMS oraz 
dzienniki elektroniczne w szko ach. Strona internetowa Urz du Gminy Jab onna 
(http://www.jablonna.pl) jest skonstruowana w atwy sposób, tak aby mieszka cy, 
odwiedzaj c j , mogli uzyska  szereg przydatnych informacji. W zak adce „aktu-
alno ci” mo emy zapozna  si  z wa nymi wiadomo ciami, jakie maj  nam do 
przekazania urz d oraz jego organy. Mieszka cy maj  równie  wgl d do kalen-
darza wydarze , w którym zapisane s  wszystkie spotkania z Wójtem oraz Rad  
Gminy, posiedzenia Komisji, jak równie  wydarzenia rozrywkowe odbywaj ce si  
na terenie gminy. Korzystaj c ze strony, mieszka cy maj  mo liwo  za atwie-
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nia wa nych spraw, np. podanie odczytu wodomierza. Bardzo du o ludzi korzysta 
z tej mo liwo ci, poniewa  jest to narz dzie atwe w obs udze. Za pomoc  tego 
mechanizmu podaje si  podstawowe dane wodomierza. Wype nienie takiego for-
mularza skutkuje tym, e jest on automatycznie przes any na adres e-mailowy 
do dzia u gospodarki komunalnej Urz du Gminy. Po otrzymaniu takiego e-maila 
urz dnik mo e wystawi  faktur  rzeczywist  za dany okres, a nie rycza tow . 
Atutem strony internetowej jest to, e, otwieraj c dan  zak adk , mo emy spraw-
dzi  liczb  wy wietle . W przypadku Gospodarki komunalnej jest to liczba 2102 
wy wietle . Nasuwa si  wi c wniosek, e mieszka cy gminy ch tnie korzystaj  
z tej strony, aby móc za atwi  pewne sprawy za po rednictwem internetu.

Dok adnie cztery lata temu Urz d Gminy Jab onna wystartowa  ze swoim 
fanpage’em na Facebooku. Od pocz tku jego powstania urz d z wielu powodów 
postawi  na zasi g ograniczony, niemniej jednak od momentu utworzenia ma ju  
oko o 2600 followersów. Jest to do  poka na liczba, która pokazuje, e ludzie 
interesuj  si  tym, co dzieje si  w Jab onnie i okolicach. Na podstawie ni ej przed-
stawionych danych statystycznych, jakimi dysponuje Urz d Gminy Jab onna, 
a dok adnie Referat Marketingu i Komunikacji Spo ecznej, mo emy zaobserwo-
wa , jak intensywnie zwi ksza si  liczba osób, które lubi  profil gminy na tak 
znanym portalu spo eczno ciowym, jakim jest Facebook.

Rysunek 2. Liczba osób, które lubi  profil gminy na Facebooku
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ród o: opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z Urz du Gminy Jab onna (2018).

Wzrost liczby obserwatorów od czerwca do lipca bie cego roku by  stosun-
kowo du y. Ró nica w skali 6 miesi cy wynosi a  338 osób. Jest to znaczna liczba, 
jak na tak krótki okres. My l , e ta dysproporcja w du ej mierze by a spowodo-
wana tym, e 21 pa dziernika 2018 r. odby y si  wybory samorz dowe, a 4 listo-
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pada ich II tura. Kandydaci na stanowisko wójta lub cz onków Rady Gminy swoj  
kampani  wyborcz  zaczynali ju  w okresie wakacyjnym. Mieszka cy, chc c 
wybra  najlepszego kandydata, z pewno ci  starali si  by  na bie co z wydarze-
niami, jakie mia y w tym okresie miejsce, zarówno w urz dzie, jak i w obr bie 
miejscowo ci przynale cych do gminy. Statystyki profilu na Facebooku pokazuj  
m.in., jak zmienia si  liczba nowych cz onków, którzy lubi  udost pniane posty. 
W przypadku dni powszednich tzw. like balansuj  na tym samym poziomie, czyli 
w granicach od 1 do 5 dziennie. Natomiast w dni, w których odbywaj  si  wi ksze 
wydarzenia w gminie, ich liczba jest zdecydowanie podwy szona i niekiedy si ga 
nawet do oko o 20 polubie . Analizuj c profil Gminy Jab onna na znanym portalu 
spo eczno ciowym, dostrzegamy progres niemal w ka dym aspekcie.

Dalsze rysunki pokazuj  zmiany, jakie nast pi y na profilu od 22 pa dziernika 
do 18 listopada bie cego roku.

Rysunek 2. czna liczba dzia a  na stronie

Łączna liczba działań na stronie 67%

ród o: opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z Urz du Gminy Jab onna (2018).

cznie dzia a  na stronie by o 15 i odnotowuje si  wzrost w 67%. Dzia ania 
te obejmuj  ogó  klikni  w CTA (call to action) lub w dane kontaktowe urz du, 
tj. numer telefonu, adres e-mail, witryn  WWW.

Rysunek 3. czna liczba wy wietle  strony

Łączna liczba wyświetleń strony 40%

ród o: opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z Urz du Gminy Jab onna (2018).
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Kolejny diagram przedstawia liczb  wy wietle  strony. W przeci gu mie-
si ca wy wietle  na stronie odnotowano a  4098, czyli wzrost w 40%. Na wynik 
sk ada si  liczba osób, które bezpo rednio odwiedzi y profil. S  to osoby zalogo-
wane na portalu Facebook, jak równie  niezalogowane. Na podstawie rysunku 
mo na stwierdzi , e najwi cej osób odwiedzi o stron  w po owie miesi ca. 
Najprawdopodobniej znaczny wp yw na liczb  odwiedzin mia o og oszenie wyni-
ków wyborów samorz dowych. Zarówno mieszka cy, jak i ludzie spoza Gminy 
Jab onna byli ciekawi tego, jak roz o  si  wyniki, dlatego te  szukali informacji 
na ten temat w najbardziej wiarygodnych ród ach.

Rusunek 4. Aktywno  dotycz ca postów

Aktywność dotycząca postów 73%

ród o: opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z Urz du Gminy Jab onna (2018).

Co wi cej, aktywno  dotycz ca postów wzros a w tym miesi cu a  o 73%. Na 
t  liczb  sk ada si  liczba dodanych postów, ich komentarze, lajki oraz wy wietle-
nia. Cecha ta jest jedn  z najwy ej notowanych danych na profilu Facebookowym 
Gminy Jab onna.

Rysunek 5. Zasi g

Liczba odbiorców 53%

ród o: opracowanie na podstawie informacji uzyskanych z Urz du Gminy Jab onna (2018).

Kolejn  w a ciwo ci  profilu, która w minionym miesi cu osi gn a poka ny 
wynik, jest zasi g. Jak zosta o wspomniane, Urz d Gminy Jab onna postawi  na 
zasi g ograniczony, czyli naturalny zasi g na Facebooku, który mo e osi gn  
20% liczby fanów fanpage’a. Na rozpowszechnienie zasi gu opublikowanej infor-
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macji wp ywa liczba polubie , komentarzy i udost pnie . Najwa niejsze w tym 
zakresie s  pierwsze chwile opublikowanego postu. W tym przypadku zna-
cz ce jest to, e informacje publikowane na stronie s  bardzo warto ciowe dla 
czytelników. W zwi zku z tym poprzez klikni cia na dan  tre  zwi kszamy jej 
zasi g. Kolejn  zmienn  wp ywaj c  na tak wysok  liczb  jest czas publikacji. 
Chc c zwróci  uwag  followersów monitorowane s  statystyki ich aktywno ci. 
Publikacje powinny by  udost pniane w momencie, kiedy aktywno  odbiorców 
jest najwy sza. Oceniaj c profil Gminy Jab onna mo na stwierdzi , e jest to bar-
dzo dobre narz dzie do komunikacji z mieszka cami zarówno tymi, którzy aktyw-
nie uczestnicz  w yciu gminy, jak i z tymi, którzy chc  by  na bie co z nowin-
kami, jakie w niej si  pojawiaj .

Kolejnym systemem, który umo liwia nawi zanie relacji Urz du Gminy 
Jab onna z mieszka cami jest gminny serwis SMS. Za pomoc  tego instrumentu 
urz d gminy wysy a wiadomo ci tekstowe, które maj  za zadanie np. informowa  
o wydarzeniach, które b d  mia y miejsce na terenie Gminy Jab onna, o utrudnie-
niach w ruchu drogowym, o przerwach w dostawie pr du. Poprzez SMS-y wysy-
ane s  równie  zaproszenia na spotkania wiejskie, ró nego rodzaju uroczysto ci, 

czy te  zaproszenia do udzia u w wydarzeniach sportowych. Narz dzie to jest 
fakultatywne. Chc c otrzymywa  wiadomo ci SMS z Urz du Gminy Jab onna, 
wystarczy odwiedzi  stron  internetow  urz du, wej  w zak adk  „Gminny 
sms” i wys a  bezp atnego SMS-a rejestracyjnego z tre ci  odpowiedni  dla 
miejscowo ci, w której mieszkamy. Po wykonaniu tej czynno ci zarejestrowany 
numer telefonu trafia do spisu odpowiedniego dla mieszka ców przynale nych 
wsi. W taki sposób gmina wysy a te  cz sto spersonalizowane wiadomo ci, które 
dotycz  np. tylko mieszka ców wsi Rajszew. Obecnie w bazie numerów, na które 
wysy ane s  wiadomo ci SMS jest ponad 1300, z podzia em na 10 miejscowo ci, 
które przynale  do Gminy Jab onna. Wzrost roczny w ci gu pierwszych trzech 
lat szacuje si  na oko o 10%. Na chwil  obecn  liczba u ytkowników tego narz -
dzia jest na tym samym poziomie, co oznacza, e roczny progres jest na pewno 
zdecydowanie mniejszy.

Gmina Jab onna nieustannie próbuje przekazywa  informacje na wszystkie 
mo liwe sposoby. Przez wspó prac  z gminnymi szko ami wiele informacji dla 
mieszka ców trafia poprzez dzienniki elektroniczne, które funkcjonuj  w szko-
ach. Przez dzienniki rodzice s  informowani np. o akcjach zdrowotnych i szcze-

pieniach. Jest to okazjonalna, lecz skuteczna forma komunikacji z mieszka cami, 
skierowana do oko o 2,5 tysi ca osób.
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4. Wp yw rozpowszechniaj cej si  e-administracji

na biurokracj  w Urz dzie Gminy Jab onna

Nowoczesne technologie, które w du ej mierze rozwijaj  si  na arenie admi-
nistracji publicznej pokrywaj  si  w pewnym stopniu z biurokracj . Nie mo na 
jednoznacznie stwierdzi , e bez istnienia e-administracji biurokracja by aby 
zminimalizowana. Biurokracja niew tpliwie jest najwi kszym problemem sek-
tora publicznego. Zdaniem pracowników Urz du Gminy Jab onna trudno  jest 
w tym, e wydaje si  wiele przepisów sprzecznych z innymi. W takim przypadku 
pracownicy ka dego szczebla administracji zamiast wykonywa  swoj  prac  
zgodnie z przepisami musz  najpierw odpowiednio zrozumie  ich przes anie tak, 
by bezb dnie rozpatrzy  konkretn  spraw , np. w momencie, gdy rozporz dze-
nie jest sprzeczne z ustaw . Oczywi cie maj  wiadomo  tego, e ustawa jest 
aktem prawnym wy szego rz du. W przypadku, gdy s  dwie ustawy, które trak-
tuj  dany temat w jakiej  cz ci i zawieraj  rozstrzygni cia sprzeczne, pojawia 
si  bardzo du y problem. Pracownicy administracji publicznej cz ciej borykaj  
si  z indolencj  ustawodawcy ni  z faktycznie ci k  prac . Cz sto jest tak, e 
przez tydzie  szuka si  opinii prawnych, które te  pozostaj  w sprzeczno ci do 
siebie i wtedy bardzo trudno jest podj  jednoosobow  decyzj . Wprowadzenie 
nowych rozwi za  technologicznych lub pozyskiwanie rodków unijnych, które 
wi e si  z tym, e powsta a nowa jednostka wdro eniowa cz sto determinuje 
to, e zatrudnia si  nowe osoby. Budynek urz du nie jest du y, wi c ogranicza 
mo liwo  w zatrudnieniu pracowników. Bardzo cz sto jest tak, e jedna osoba 
zajmuje si  czterema ró nymi specjalizacjami, co wiadczy o tym, e pracownicy 
maj  bardzo du  i fachow  wiedz  w dziedzinie administracji publicznej.

5. Cloud computing – czy mo e mie  zastosowanie w sektorze 

administracji publicznej?

W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie uda am si  do Inspektora ds. 
Informatyki Urz du Gminy Jab onna Pana Marcina Krzemi skiego. Cloud com-

puting raczej nie ma mo liwo ci pojawienia si  w takiej jednostce, jak  jest 
administracja publiczna. Przy przetwarzaniu danych osobowych musimy okre-
li , gdzie i na jakim serwerze fizycznie s  dost pne dane. Przy przetwarzaniu 

w chmurze nie mamy mo liwo ci sprecyzowa  tego, gdzie znajduj  si  dane, bo 
mo e to by  równie dobrze na drugim ko cu Polski lub w cz ciach rozrzucone po 
ca ym wiecie. Ze wzgl du na bezpiecze stwo danych, jakie s  u ywane w sek-
torach administracji publicznej cloud computing nie jest przysz o ci . Gmina jako 
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jednostka samorz dowa ma za zadanie prowadzi  adekwatne i stosowne narz -
dzia, które maj  chroni  dane.

Gmina Jab onna korzysta z danych poprzez cza wyznaczone (nie przez 
internet). Ka dy urz d ma swoje cze, które jest szyfrowane i czy komputer 
przez certyfikat z serwerami Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji. 
Firmy, które musz  by  mobilne, mog  pozwoli  sobie na tego typu rozwi zanie, 
ale nie jest to odpowiednie dla gminy, która jest na miejscu i nie porusza si  po 
wiecie, dlatego te  wysy anie danych do nieznanego ród a by oby w tym przy-

padku bardzo nierozs dne, a nawet niekorzystne w skutkach. To, co jest dobre 
dla biznesu, nie zawsze jest w a ciwe dla administracji publicznej. Urz d Gminy 
Jab onna mia  propozycje korzystania z wielu rozwi za , lecz zdaniem inspektora 
nie mia o to adnego celu, aby korzysta  z dodatkowych serwerów.

W 1995 roku Urz d Gminy by  ju  zinformatyzowany pod wzgl dem obiegu 
dokumentów. By a to namiastka wdro enia nowoczesnej technologii. Jeden z pra-
cowników stworzy  w programie Access ksi k  pocztow , czyli rozliczenie kore-
spondencji wp ywaj cej do urz du. Pó niej, za 2–3 lata zosta o zlecone jakiej  
firmie stworzenie typowej ksi ki elektronicznej. W tym czasie wiele urz dów 
nosi o papierow  ksi k  na poczt , a Gmina Jab onna dysponowa a programem, 
do którego wprowadzano korespondencj  wychodz c  i przychodz c , za pomoc  
której na poczt  wysy any by  tylko wydruk z listami. By  to wtedy bardzo pro-
sty program, lecz znacznie usprawnia  prac  urz du. Nast pnie firma Siemens 
chcia a stworzy  program specjalnie przeznaczony dla Urz du Gminy Jab onna, 
tak aby zaspokoi  podstawowe potrzeby gminy. Przez wiele miesi cy firma ta, 
przy wspó pracy z informatykami prowadzi a dzia ania zmierzaj ce do zaspokoje-
nia tych potrzeb, lecz w rezultacie wycofa a si , stwierdzaj c, e nie jest w stanie 
przygotowa  tak wymagaj cego projektu.

6. DocuSafe

„DocuSafe to platforma umo liwiaj ca automatyzacj  procesów zwi za-
nych z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz przep ywem zada /spraw 
w Firmie/ Organizacji. System elektronicznego obiegu dokumentów zamienia 
papierow  wersj  dokumentów na elektroniczn , co u atwia prac  oraz umo liwia 
sta y i nieograniczony dost p do dokumentu dla wyznaczonej grupy u ytkowni-
ków”5.

Gmin  obowi zuj  obiegi papierowe dokumentów; korzysta ona z narz dzia 
DocuSafe poniewa  zapewnia ono pe n  kontrol  nad przep ywem dokumen-

5 docusafe.pl z: https://docusafe.pl/co-robimy/produkty/docusafe/) (dost p: 25.11.2018).
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tów i chroni ka de pismo przed zagini ciem. Urz d Gminy Jab onna traktuje t  
platform  jako narz dzie wspomagaj ce gmin . Je eli petent sk ada wniosek 
w jakiejkolwiek formie, to i tak decyzja jest przes ana w odpowiedni sposób do 
mieszka ca. G ównie chodzi tu o za atwianie ci g ych spraw, które w przypadku 
Gminy Jab onna prowadzi Wydzia  Ewidencji, który m.in. wydaje dowody, akty 
urodzenia i zgonu oraz Referat Ochrony rodowiska i Gospodarki Odpadami 
pod k tem wywozu mieci. Pracownicy gminy staraj  si  wprowadza  wszyst-
kie nowe udogodnienia dla mieszka ców, np. kart  us ug, która b dzie wprowa-
dzana w zwi zku z tym, e obowi zuje RODO. W nawi zaniu do tego dokumenty 
tak e b d  si  zmienia y; obecnie przeprowadzane s  prace na tym, aby by y one 
wystandaryzowane, tak by mieszka com by o atwo odczyta  dany dokument. 
Chodzi o to, by by y one pisane j zykiem zrozumia ym dla wszystkich. Zdaniem 
pracowników administracji Urz du Gminy Jab onna, bior c pod uwag  przekrój 
spo eczny mieszka ców, jest to najbardziej odpowiednia forma.

7. Podsumowanie

W trakcie analizy funkcjonowania wielu systemów informatycznych, które 
maj  na celu u atwi  spo ecze stwu za atwianie wielu spraw w Urz dach 
Administracji Publicznej, nasuwa si  pytanie „Czy ró ne platformy us ug infor-
matycznych (tak e te oferowane przez rz d) powinny by  zast pione jedn  
platform  do kontaktu z obywatelem?”. Wed ug mnie wprowadzenie tego typu 
platformy by oby opracowaniem kolejnego narz dzia, które nie cieszy oby si  
wielkim poparciem w ród ludno ci. Uwa am, e systemy, jakie s  dost pne obec-
nie dla ka dego z nas, s  w zupe no ci wystarczaj ce do tego, aby budowa  kon-
takt z obywatelem.

Ministerstwo Cyfryzacji opracowa o platform  obywatel.gov.pl. Jest to bar-
dzo przydatna strona, na której zebrane s  wszystkie us ugi oferowane przez 
ministerstwo, aby ka dy z nas w atwy i prosty sposób móg  dowiedzie  si , 
co nale y zrobi , gdzie si  uda  oraz jakie dokumenty nale y przygotowa , by 
za atwi  spraw  bez wychodzenia z domu. Niemniej jednak po czenie us ug 
informatycznych samorz dów terytorialnych oraz systemów oferowanych przez 
rz d na wzór wy ej wspomnianego serwisu internetowego by oby zbyt wielkim 
wyzwaniem, z jakim ka dy z nas musia by si  zmierzy , korzystaj c z danej plat-
formy. Nale y zauwa y , e wi kszo  us ug elektronicznych, dost pnych dla 
obywatela, ma do  trudn  formu  i korzystanie z nich nie zawsze jest szybsze 
ni  za atwienie sprawy osobi cie w urz dzie. Dlatego te  wprowadzenie kolej-
nego systemu, na wzór tych obecnie dost pnych, nie przyniesie nam oczekiwa-
nych rezultatów, dopóki nie zostanie opracowany prawid owy wzór wszystkich 
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powszechnie dost pnych dla obywatela platform internetowych do kontaktu 
obywatela z administracj  publiczn . Informatyzacja gmin jest wspierana przez 
rz d poprzez ró nego rodzaju dotacje i dofinansowania w ramach tworzonych 
programów. Wprowadzenie np. elektronicznego obiegu dokumentacji jest bardzo 
kosztowne, w szczególno ci dla ma ych gmin, które nie uzyskuj  znacznych przy-
chodów podatkowych, nie jest powodem do tego, aby dan  gmin  pozbawi  ca -
kowitej mo liwo ci korzystania z danego systemu informatycznego. Dzia alno  
gmin jest wspomagana przez rz d przez dzia alno  Ministerstwa Cyfryzacji 
i Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji. Gminy dostaj  dofinansowa-
nia na informatyzacj  swojego urz du. Dofinansowania mog  p yn  z dwóch pro-
gramów, takich jak Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej (PO RPW) 
oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Dzia alno  
Ministerstwa Cyfryzacji wprowadza e-us ugi w administracji, które s  dost pne 
na ró nych platformach i portalach rz dowych. Nieprzerwalnie w administracji s  
budowane i tworzone nowe us ugi, które maj  za zadanie umo liwi  za atwianie 
spraw urz dowych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, bez konieczno ci 
osobistego stawiennictwa w urz dzie. Na stronach internetowych ka dej z gmin 
znajduj  si  informacje o projektach realizowanych z funduszy zewn trznych. 
W Gminie Jab onna aktualnie trwaj  prac  nad realizacj  projektu „Perspektywa 
2014–2020”. Jest to realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „JA 

W INTERNECIE”, którego celem jest zwi kszenie umiej tno ci cyfrowych osób 
doros ych, ich bezpiecze stwa w internecie i pozycji na rynku pracy. Projekt 
ten jest wspó finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bud etu pa stwa. Mo na 
zauwa y , e ka da z gmin ma predyspozycje do tego, aby wprowadza  wiele 
innowacyjnych rozwi za , gdy  Pa stwo daje do tego mo liwo ci i potrzebne 
zasoby.

W dzia aniu jednostek samorz dowych administracji publicznej, takich jak 
Urz d Gminy Jab onna, mo emy znale  wiele zalet i wad. Najwa niejsze jest 
to, aby urz dy dostosowywa y si  do specyfiki spo ecze stwa, jakie obs uguje 
i dawa y im poczucie bezpiecze stwa przy za atwianiu wielu spraw o ró nej 
wadze. Nowoczesne technologie mog  si  przejawia  na wiele sposobów, nie-
mniej jednak najwa niejsze jest to, aby zrozumie  ich faktyczne przes anie. 
Spo ecze stwo powinno zrozumie , e z biegiem lat wiat zostanie ca kowicie 
zaw adni ty poprzez dob  Internetu i unowocze nie  technologicznych. Dlatego 
te  mimo wszystko nale y zrozumie  i powoli oswaja  si  z ró nymi systemami, 
jakie daje nam administracja publiczna. Z drugiej za  strony kreatorzy tych wielu 
innowacyjnych narz dzi powinni bra  pod uwag , e to, co jest proste dla specja-
listy w danej dziedzinie, nie jest tak atwe dla u ytkownika. Dlatego te  wszyst-
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kie systemy komunikacji elektronicznej powinny by  sporz dzone w atwy do 
obs ugi sposób, tak aby osoba korzystaj ca nie ba a si  tego, e pope ni nieodwra-
calny b d.

Oceniaj c zastosowanie nowoczesnych technologii w relacji obywatela 
z administracj  publiczn  na podstawie Urz du Gminy Jab onna, stwierdzam, e 
gmina ta ma bardzo du y potencja  do wdra ania wielu systemów, które znacz-
nie u atwi  prac  urz dników z mieszka cami. Niemniej jednak nale y pami ta  
o tym, aby ka de nowo wprowadzone narz dzie by o odpowiednio rozreklamo-
wane w obr bie cz onków wspólnoty gminnej, by zwi kszy  wiadomo  spo e-
cze stwa.
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