
dr Piotr   Laskowski {Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości}  
 
 
 
SAMORZĄDOWA E-ADMINISTRACJA  

 

 

WPROWADZENIE 

 
Samorząd terytorialny podlega ciągłej ewolucji, gdyż jego struktura, uprawnienia, 

forma organizacji i metody działania są zawsze odbiciem zmieniających się warunków 

społeczno-gospodarczych, możliwości ekonomicznych i technicznych oraz wielu innych 

czynników wpływających na zachowania i potrzeby społeczne.  

Nowoczesne spojrzenie na funkcje samorządu terytorialnego wskazuje, iż jego 

najważniejszym zadaniem jest stworzenie warunków zaspokajania potrzeb mieszkańców. 

Potrzeby ludzkie są praktycznie nieograniczone, natomiast środki służące do ich zaspokajania 

z natury rzeczy podlegają różnego rodzaju limitowaniu. Ta naturalna ograniczoność dóbr i 

usług, wyrażająca się w rozbieżności między zapotrzebowaniem na nie a realną możliwością 

realizacji, inspiruje osoby zarządzające jednostkami samorządu lokalnego do zerwania z 

tradycyjnymi sposobami myślenia i odkrywania nowych obszarów wiedzy. Nie ulega 

wątpliwości, iż patrząc na sektor samorządowy z punktu widzenia mechanizmów rynkowych 

jest on ze swej natury mniej sprawny w porównaniu z mechanizmami podejmowania decyzji 

w typowym przedsiębiorstwie rynkowym. Obszar samorządu terytorialnego ze względu na 

specyfikę oraz mocno sformalizowane i wydłużone procedury decyzyjne sprawia, że poddaje 

się on trudniej weryfikacji rynkowej1.  

Administracja samorządowa zobowiązana jest dziś do wprowadzenia nowych metod i 

narzędzi wspomagających zarządzanie informacją ( treścią) wymienianą pomiędzy urzędem, 

a obywatelami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi. Wynika to z nowych uregulowań 

prawnych, potrzeby usprawnienia pracy urzędu, lepszej obsługi interesantów, podniesienia 

efektywności działań, konkurencyjności w przyciąganiu inwestorów, przejrzystości działań 

publicznych itp. Większość dotychczasowych wdrożeń systemów informatycznych dotyczy 

zadań rzeczowych urzędu ( systemy ewidencyjne, systemy podatkowe, systemy finansowo-

                                                
1 E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2003, s. 28-29. 
 



ksiegowe itp.). Obecnie dla osiągnięcia nowych celów konieczne jest wprowadzanie 

systemów klasy "e-administracja"2 z usługami udostępniania informacji zdalnie oraz 

możliwością bieżącego monitorowania stanu spraw i korespondencji.  

 

Informacja w administracji samorządowej  

 

W Unii Europejskiej systematycznie wzrasta ustrojowe znaczenie gmin i regionów. Z 

jednej strony wynika to z ewolucji demokracji europejskiej, ale z drugiej strony procesy 

rosnącej konkurencji na polu jakości i technologii w dużej mierze zależą od innowacyjności 

jednostek, ale także od konkurencyjności gmin i regionów. Demokracja służy nie tylko 

politycznej szczęśliwości społeczeństw, ale w znacznym stopniu przyczynia się do 

wyzwalania inicjatyw lokalnych i regionalnych, a co za tym idzie przyspieszeniu rozwoju 

intensywnego. Jest to filozofia, która współgra z postindustrialną (informatyczną) fazą 

rozwoju gospodarczego naszej cywilizacji. Zatem demokracja opierająca się na zasadach 

subsydiarności nie jest łaską rządzących, ale przyczynia się do stymulowania rozwoju. 

„Rynkowy” sposób działalności samorządu terytorialnego niewątpliwie znajduje swój wyraz 

w poszukiwaniu nowych możliwości zarządczych służących podniesieniu zdolności jednostek 

samorządowych do osiągania zaplanowanych celów3. Coraz bardziej widoczny jest wzrost 

zainteresowania problematyka związaną z pozyskiwaniem oraz przetwarzaniem informacji. 

Informacja towarzyszy wszystkim dziedzinom w ramach danej organizacji. Jej niematerialny 

charakter sprawia, że występuje w znacznie większych ilościach niż zasoby materialne oraz, 

że w wielu przypadkach mamy do czynienia z subiektywizmem w jej interpretacji. 

Subiektywizm ten, wewnątrz organizacji, przy dążeniu do osiągnięcia zamierzeń firmy jest z 

pewnością wadą informacji, ponieważ powoduje trudności przy podejmowaniu decyzji i 

przewidywalności rezultatów. Z drugiej jednak strony pozwala na kształtowanie opinii 

klientów i wizerunku firmy z potrzebami bez konieczności, przynajmniej w pewnych 

przypadkach, potwierdzania jej obiektywnymi dowodami. Informacja pozwala więc na 

                                                
2 Celem jaki winna stawiać przed sobą e-administracja jest ułatwienie każdemu obywatelowi (dzięki 
automatyzacji, informatyzacji oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii informacyjnych) dostępu do urzędu. 
Efektem dodatkowym, który w ten sposób zostanie także osiągnięty, będzie zapewnienie pełnej przejrzystości 
działania danego urzędu, jego struktur oraz zadań, które wykonuje. 
3 Zobacz  P. Laskowski , Zarządzanie wiedzą i informacją w jednostkach samorządu terytorialnego, w: 
Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, pod red. M. Morawskiego, Prace naukowe 
WWSZiP, Wałbrzych 2003.   
 



pewnego rodzaju manipulację4, co jest wykorzystywane w celu podnoszenia jej wartości 

perswazyjnej w kontaktach z podmiotami wewnątrz i w otoczeniu danej jednostki 

samorządowej.  

Dobre zarządzanie jest sztuką podejmowania decyzji, która wymaga silnego zaplecza i 

profesjonalnego wsparcia (doradcy, eksperci i konsultanci). Czynnika profesjonalizmu w 

zarządzaniu publicznym nie można oddzielać od innych aspektów samorządu5. Jednostki 

samorządowe nie mogą być miejscem na naukę, ponieważ ich rolą jest świadczenie usług 

publicznych i rozwiązywanie problemów istotnych dla warunków życia mieszkańców. 
Wszystkie problemy związane z nieprawidłowym zarządzaniem informacją znajdują swoje 

odzwierciedlenie w podejmowaniu niewłaściwych lub opóźnionych decyzji, a tym samym w 

braku lub spadku skuteczności działań, czyli w występowaniu kosztów złej jakości. Coraz 

częściej można się spotkać ze stwierdzeniem, że informacja jest cenniejsza niż kapitał. 

Wydaje się, iż dużo więcej można osiągnąć dzięki posiadaniu właściwej informacji we 

właściwym czasie, niż dysponowaniu nawet ogromnym kapitałem, przy braku odpowiednich 

danych. Dane te muszą być przetwarzane w systemach informacyjnych jednostki 

samorządowej.  

System informacyjny organizacji, zawiera zasoby informacyjne gromadzone w określony 

sposób, przetwarza je i dostarcza odpowiednim jednostkom w celu podejmowania decyzji. W 

związku z tempem zmian w otoczeniu i wewnątrz samych organizacji, posiadanie właściwych 

informacji i skuteczność ich wykorzystania ma decydujące znaczenie dla ich przetrwania i 

rozwoju, dlatego też posiadanie systemu informacyjnego już nie wystarcza. Organizacja musi 

się jeszcze nauczać zarządzać zasobami informacji, aby móc je wykorzystywać również na 

poziomie operacyjnym, w tym poza systemem informacyjnym. Tradycyjnie pojmowany 

system informacyjny to zasoby informacyjne oraz te elementy, które pozwalają na utrzymanie 

i dostarczanie informacji użytkownikom a więc nadawcy i techniczno-organizacyjne środki 

zbierania danych, komunikacji, przetwarzania i ich ochrony. Podstawowe elementy systemu 

informacyjnego przedstawia rysunek 1.  

 

                                                

4 E.Kolbusz Informacja jako przedmiot zarządzania, (w:) Informatyka w zarządzaniu, Zeszyt naukowy Instytutu 
Informatyki w Zarządzaniu, Studia Informatica nr 13, Wydanie specjalne z okazji jubileuszu Profesora Tadeusza 
Wierzbickiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999. 

5 Więcej E. Wojciechowski, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, ed.cit., s. 85-86. 



Rysunek 1.   Podstawowe elementy systemu informacyjnego 

 

Źródło: Informatyka dla ekonomistów, pod red. A. Łowickiego, Warszawa-Wrocław 1998, s.37 

 Pojawiające się nowe możliwości w zakresie wykorzystania technologii 

informatycznych mają niewątpliwie wpływ na skuteczność gospodarowania posiadanymi 

informacjami. Technologia informatyczna wspomaga proces zarządzania informacją poprzez 

nowoczesne metody przetwarzania danych i kompleksowe systemy komunikacji. Zadaniem 

infrastruktury technologicznej jest przede wszystkim wspomożenie wymiany informacji. 

Dzięki temu możliwy jest m.in. dostęp do zasobów wiedzy organizacyjnej jak również 

wymiana najlepszych wzorców. Rozwiązania takie wydają się niezbędne w przypadku 

tworzenia i zarządzania tysiącami decyzji, orzeczeń, przepisów prawa miejscowego itp., jakie 

powstają w jednostkach samorządu terytorialnego.  

E-Administracja  

 

Zdolność do efektywnego zarządzania przychodzącymi dokumentami i szybkiego na 

nie odpowiadania staje się koniecznością w każdym urzędzie lub jednostce uczestniczącej we 

współczesnej gospodarce lub pełniącej określoną służbę w Państwie. Jednostki administracji 

rządowej i samorządowej muszą i będą dążyć do zwiększania efektywności ich 

funkcjonowania (w tym również do obniżania kosztów) korzystając z elektronicznej wymiany 

danych i dokumentów. Szybkość i efektywność przetwarzania dokumentów przez urzędy; 

sprawność wymiany informacji z klientami, partnerami i obywatelami  

za pośrednictwem sieci teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych, w tym 
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poprzez internet, stanie się wkrótce czynnikiem decydującym o sprawnym urzędzie i o 

rozwoju gospodarczym kraju.  

Techniki e-administracji zwiększają przejrzystość działań administracji, racjonalność 

wykorzystania środków publicznych, zaufanie biznesu i obywateli do sposobu 

gospodarowania publicznymi pieniędzmi oraz zmniejszają zjawiska korupcjogenne. Są też 

bardzo istotnym narzędziem usprawniającym relacje między administracją a podmiotami 

gospodarczymi. Techniki te powinny wpłynąć na zmianę relacji między urzędem i 

załatwiającym swoje sprawy przedsiębiorstwem. W centrum nowego modelu e-administracji 

znajduje się klient – przedsiębiorstwo, a nie, jak dotychczas – urzędnik, o „względy” którego 

musiał zabiegać pracownik przedsiębiorstwa składający wniosek w dowolnej sprawie. W 

nowym modelu organizacyjno-technologicznym urząd może utrzymywać e-kontakty nie tylko 

z przedsiębiorstwami i obywatelami, ale również z odpowiednimi urzędami innych krajów.  

Na rysunku 2 przedstawiono relacje na platformie elektronicznej między:  

• administracją i firmami (Government-to-Business, G2B);  

• administracją i obywatelami (Government-to-Citizens, G2C);  

• różnymi urzędami administracji publicznej (Government-to-Government, G2G). 

Rysunek 2.  Relacje na platformie elektronicznej  

 
Źródło: opracowanie własne   
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Strategia unijna zakłada, że internetowy rozwój usług rządowych oraz samorządowych 

stworzy wzrost podaży, która uczyni inwestycje w rozwój szerokopasmowego dostępu 

rentownymi dla prywatnego sektora6. Dzięki temu powstałby impuls dla rozwoju 

szerokopasmowego dostępu do gospodarstw domowych oraz średnich i małych 

przedsiębiorstw. Dokument sewilski zakłada też, że fundusze strukturalne zostaną użyte na 

doprowadzenie szerokiego pasma do słabiej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej. Nowe 

technologie nie tylko umożliwią znaczne zwiększenie szybkości przekazu, ale według 

dokumentu unijnego "dostarczą każdemu możliwość i zdolność wykorzystania sieci w 

dostępie do opieki zdrowotnej, wykształcenia i w biznesie". Szerokie pasmo daje również 

większe możliwości utrzymywania stałych łączy dla użytkowników Internetu7. Opracowany 

w roku 2004 ranking tzw. E-gotowości8, czyli rozpowszechnienia nowoczesnych technologii 

informacyjnych klasyfikuje Polskę w środku stawki państw Europy Wschodniej i Środkowej, 

daleko za państwami skandynawskimi. W rankingu uwzględniono m.in. infrastrukturę 

technologiczną i sieciową, klimat biznesowy i zaawansowanie usług administracyjnych 

świadczonych przez Internet. Dużą słabością Polski jest niski dostęp populacji do Internetu, 

co zdaniem autorów raportu jest pochodna wysokich cen na te usługi.  

E-Administracja technologicznym współpartnerem społeczności lokalnej  

Należy zauważyć, że na dzień dzisiejszy stadium zaawansowania e-administracji w 

Polsce jest w fazie niemowlęcej. W Internecie znajdujemy informacje o podstawowych 

usługach i kompetencjach administracji lokalnej “on line”, natomiast nie ma jakiejkolwiek 

interakcji (poprzez łącza internetowe) pomiędzy administracją a obywatelami. Jednym z 

głównych problemów jest brak standardyzacji systemów. Brak standardów podnosi poziom 

skomplikowania i wprowadza zamęt, nie tylko wśród urzędników którzy muszą podejmować 

decyzje o wyborze systemu, ale także wśród obywateli, którzy mają problem z 

dostosowaniem swojej sprawy do innego systemu np. w sąsiednim województwie gdzie jest 

już on zupełnie inny. W związku z powyższym należy dla administracji opracować i 

wytworzyć infrastrukturę informatyczną i organizacyjną dla elektronizacji wymiany danych, 

                                                
6 Plan zachęca również państwa członkowskie do podejmowania zmian legislacyjnych, które zwiększyłyby 

zakres konkurencji w telekomunikacji. 
7 Program e-Europa 2005 kładzie nacisk na rozwój dostępu do Internetu przez telewizję cyfrową czy telefonię 

komórkową trzeciej generacji. Nacisk na rozwój usług informacyjnych tą ostatnią metodą przyjmą z ulgą 
europejskie firmy telekomunikacyjne, które zapłaciły ogromne sumy za licencje trzeciej generacji przy 
obecnym braku znaczącego popytu na tego typu usługi. 

8 Szerzej – The 2004 e-readiness rankings” opracowany przez Economist Intelligence Unit. 



dokumentów i informacji w ramach samorządowych struktur organizacyjnych, między 

urzędem a obywatelem i na styku administracji i rynku.  

Przykładowymi elementami infrastruktury informatycznej powinny być:  

• gotowe szkieletowe systemy informatyczne typu intranet/ekstranet, ułatwiające 

elektronizację przepływu danych, dokumentów i informacji,  

• opracowane elektroniczne wzorce dokumentów,   

• bazy danych tych wzorców wraz z oprogramowaniem ich obsługi,  

• systemy monitorujące przepływ elektronicznych dokumentów i zbierające  

z nich dane do specjalizowanej bazy danych.   

 

Zelektronizowana administracja samorządowa (e-Administracja) powinna stanowić źródło 

pierwotnych danych dla administracji rządowej. Monitorowanie i gromadzenie 

elektronicznych danych lub danych z elektronicznych dokumentów powinno stać się 

efektywnym źródłem dla krajowych baz danych gospodarczych i danych o zasobach 

Państwa9. Obecnie można zauważyć dążenie samorządu do rozwijania następujących 

obszarów działalności elektronicznej:  

• systemy obsługi spraw i korespondencji (powinny zapewniać kompleksową obsługę 

procesów obiegu spraw i korespondencji w urzędach administracji ),  

• systemy tworzenia i publikowania prawa lokalnego (powinny zapewniać 

kompleksową obsługę procesu tworzenia, gromadzenia, wyszukiwania i eksportu 

wszelkich projektów, uchwał, zarządzeń, postanowień i decyzji oraz eksport danych do 

witryny internetowej) 

Usprawnienie procesów zarządzania w sektorze samorządowym powinno znaleźć oparcie 

we wdrażaniu systemów informatycznych (w tym rozwiązań internetowych) szczególnie w 

obszarach kontaktów z obywatelami i przedsiębiorstwami. Administracja publiczna 

wykorzystująca narzędzia informatyczne i komunikacyjne powinna służyć społeczeństwu 

oraz biznesowi poprzez swoją dostępność, poufność, wiarygodność i jakość. Społeczeństwo 
                                                
9 Opracowanie i utworzenie tych baz będzie wynikiem elektronizacji gospodarki i administracji oraz stanie się 
koniecznością sprawnego funkcjonowania państwa w warunkach globalizacji gospodarki. Proces przetwarzania 
danych z tych baz będzie źródłem globalnych informacji o stanie i tendencjach rynku, stanie zasobów 
państwowych, o funkcjonowaniu administracji i wielu innych danych, służących podejmowaniu decyzji 
rządowych lub resortowych, inicjatyw legislacyjnych i innych. Przykładem globalnych baz danych i 
pozyskiwanych z nich informacji są bazy o systemie opieki medycznej, szlakach komunikacyjnych, produkcji 
rolnej i zwierzęcej.  



oczekuje od administracji efektywnego i sprawnego działania10 oraz wysokiej jakości 

dostarczanych informacji.  

PODSUMOWANIE  
 

Polski samorząd musi w najbliższym czasie wdrożyć systemy e-administracji, które 

staną się standardami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Duńczycy zbudowali 

wspólny portal administracji publicznej11, dzięki któremu można załatwić sprawy w pięciu 

ministerstwach i dwudziestu czterech urzędach. W krótkim okresie czasu w Czechach będzie 

można dokonać zmiany miejsca zameldowania przez Internet. Analizując wdrażanie 

nowoczesnych technologii w polskiej administracji ma się wrażenie, iż dotarło do naszego 

kraju pojęcie e-administracja, jednakże samorząd terytorialny nie za bardzo wie jak wdrażać 

to w praktyce. To, iż e-administracja nie rozwija się na taką skalę, na jaką byśmy sobie tego 

życzyli, uwarunkowane jest wieloma czynnikami, z których za najważniejsze należy uznać: 

słaby dostęp do szerokopasmowego Internetu (w głównej mierze spowodowany wysoką ceną) 

oraz niską świadomość osób związanych z administracja samorządową.12  

Sprawnie działająca e-administracja samorządowa mogłyby przyczynić się do 

zwiększenia (niskiego obecnie) zaufania obywatela do administracji (rządowej i 

samorządowej) oraz zapobiegać powstawaniu wielu sytuacji kryzysowych. Pamiętać należy, 

iż gospodarka krajów europejskich staje się gospodarką informacyjną, co z kolei powoduje 

ewolucje społeczeństwa w kierunku społeczeństwa informacyjnego.  
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nowoczesnych technologii informatycznych. Funkcjonujące na dotychczasowych zasadach urzędy zużywają 
olbrzymie ilości papieru oraz kosztownych materiałów eksploatacyjnych, czego można uniknąć przy 
wdrożeniu dokumentu elektronicznego.  
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