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STRESZCZENIE 
 

 
Dobrze funkcjonujący samorząd lokalny jako instytucja winien dysponować wielością 

i różnorodnością tzw. narzędzi, do wspierania działań i aktywności mieszkańców oraz 
pomagających zaspokoić ich potrzeby. Biorąc pod uwagę szybkość, z jaką zachodzą obecnie 
procesy informacyjne, konieczne jest przejście jednostek samorządowych do zarządzania 
wspomaganego przez technologie informatyczne, czyli zaawansowane narzędzia takie jak 
nowoczesne oprogramowania oraz wszelkiego rodzaju środki medialne.  
 
 
 
 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES, AND MANAGEMENT IN THE COUNCIL  
E-ADMINISTRATION 

 
 

A well-functioning local council, as an institution, should possess great variety of tools to 
support activities of the local community. It is also supposed to satisfy people’s needs. 
Considering how fast the information processes are occurring, it is necessary for local 
councils to support their management by information technologies, that is advanced tools 
such as modern software and means of media. 
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WPROWADZENIE 
 

Zachodzące od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku przemiany społeczno-
gospodarcze w Polsce zmierzają do budowy państwa opartego na gospodarce rynkowej 
i demokracji. Jednym z filarów tak tworzonego państwa obywatelskiego niewątpliwie jest 
reaktywowany w 1990 roku samorząd terytorialny1. Nowoczesne spojrzenie na funkcje 
samorządu terytorialnego wskazuje, iż jego najważniejszym zadaniem jest stworzenie 
warunków zaspokajania potrzeb mieszkańców. Dążenie od sprawniejszego zaspokajania 
potrzeb zbiorowych realizowane jest zarówno poprzez decentralizację zadań, jak 
i wprowadzanie bardziej efektywnych metod zarządzania zadaniami i instytucjami 
samorządowymi. 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.  

Jednostki samorządu terytorialnego poszukują nowych form organizacyjnych, które 
pozwolą na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych. Doświadczenia 
europejskie wskazują, iż dla zwiększenia efektywności w jakości usług świadczonych przez 
jednostki samorządowe, niezbędne jest wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjnych, 
które usprawnią pracę administracji lokalnej oraz wpłyną na obniżenie kosztów jej 
funkcjonowania. Automatyzacja i informatyzacja większości procedur ułatwi każdemu 
obywatelowi dostęp do urzędu. Efektem dodatkowym, który w ten sposób zostanie osiągnięty 
będzie zapewnienie pełnej przejrzystości działania urzędu, jego struktur oraz zadań, które 
wykonuje.  

 
ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 
 Administracja samorządowa przełomu XX i XXI w. przeorientowała swoje funkcje, 
i z modelu „anonimowej biurokracji” zmieniła profil na „administrację świadczącą”. Wraz 
z tą, niewątpliwie, istotną zmianą pojawiła się koncepcja administracji zarządzanej 
nowocześnie, przyjmującej pozytywne wzorce zaczerpnięte za świata instytucji 
komercyjnych. Nowy model zarządzania publicznego (New Public Management) 
spowodował zmianę paradygmatu biurokracji na paradygmat przedsiębiorczości.2 Koncepcja 
nowego modelu zarządzania publicznego opiera się na założeniu, iż w sektorze publicznym 
zarządzanie jako wyodrębniona działalność może być zastosowane w taki sam sposób, jak 
w sektorze prywatnym. Koncepcja ta obejmuje:3  

• adaptację praktyk zarządzania sektorem prywatnym do zarządzania w sektorze 
publicznym,  

• położenie akcentu na ekonomikę (efektywność),  
• decentralizację zarządzania połączoną z ulepszonymi mechanizmami 

sprawozdawczości i monitoringu,  

                                                
1 W roku 1990, kiedy to przywrócono po 40 latach istnienie gmin jako autonomicznych podmiotów 
terytorialnych i ciał uchwałodawczych upoważnionych do realizowania w sposób niezależny wielu zadań 
administracji publicznej, przyjęto, iż samorząd lokalny w Polsce będzie miał budowę jednoszczeblową 
i funkcjonował będzie wyłącznie na poziomie gminy. Dopiero podjęte w 1998 roku działania legislacyjne 
sprawiły, iż obecny model samorządu terytorialnego w Polsce ma budowę trójszczeblową, tzn. przywrócono 
powiat jako jednostkę samorządu lokalnego oraz powołano samorząd terytorialny na szczeblu województwa, co 
nastąpiło 1 stycznia 1999 roku. 
2 P. Prokop, Wybrane problemy zarządzania jakością w administracji publicznej, w: Samorząd lokalny w Polsce. 
Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Lublin 2004, s.397.  
3 A. Zalewski, Efekty nowego zarządzania publicznego, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, 
pod red. R. Brola, Wrocław 2004, s.583. 
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• preferencje dla własności prywatnej, konkurencyjnego świadczenia usług i zlecania 
ich wykonawstwa na zewnątrz.  

 Stereotyp urzędu administracji samorządowej jako miejsca, w którym „załatwia się 
sprawy” i dzieli pieniądze ulega zmianie. Obecnie upowszechnia się stanowisko, iż 
podstawowym zadaniem jednostki samorządu terytorialnego jest przygotowanie i realizacja 
powszechnie akceptowanej wizji dotyczącej działalności bieżącej, rozwoju oraz 
sformułowania planu strategicznego4. Przekształcenia w polskim systemie administracyjnym, 
transformacja gospodarcza jednostek samorządowych, stwarzają potrzebę traktowania gminy, 
powiatu czy województwa samorządowego jako swoistego rodzaju „koncernu”, działającego 
w ścisłym powiązaniu z rynkiem i na jego rzecz. Dla skutecznego, nowoczesnego zarządzania 
jednostką samorządową koniecznym stało się traktowanie jej jak przedsiębiorstwa, co 
oznacza, że do zarządzania gminą, powiatem czy województwem można stosować procedury 
i narzędzi analogiczne do zarządzania komercyjnymi podmiotami gospodarczymi5. Fakt ten 
narzuca nowe wymagania władzom lokalnym w zakresie zarządzania jednostką 
samorządową, zmierzające do stworzenia takiego systemu zarządzania, który zabezpieczałby 
interesy społeczności lokalnej, odpowiadałby na potrzeby i wymagania tej społeczności, 
stwarzał możliwości funkcjonowania gminy w warunkach gry rynkowej. Współczesna 
administracja samorządowa musi być przygotowana do realizacji następujących funkcji:  

• zarządczej, tj. sprawowania zarządu majątkiem publicznym oraz gospodarowania 
mieniem jednostki samorządowej,  

• dystrybucyjnej (alokacyjnej), decydowanie o długo i krótkoterminowym 
finansowaniu działalności,  

• regulacyjnej, obejmującej w głównej mierze stanowienie prawa miejscowego,  
• usługowej, tj. dostarczania społeczności lokalnej usług komunalnych, 

administracyjnych i społecznych,  
• nadzorczej, tj. kontroli przestrzegania prawa przez osoby fizyczne i prawne 

(policja, straż miejska, czy też nadzór budowlany lub służby ochrony środowiska).  
  
 Dobrze funkcjonujący samorząd jako instytucja winien dysponować wielością 
i różnorodnością tzw. narzędzi, do wspierania działań i aktywności mieszkańców oraz 
pomagających zaspokoić ich potrzeby. Podstawowe elementy nowego modelu zarządzania 
jednostką samorządu terytorialnego stanowią:  

• menedżerski styl kierowania,  
• zdywersyfikowane, elastyczne i zadaniowe struktury organizacyjne,  
• ukierunkowanie działań na potrzeby odbiorców usług publicznych,  
• partnerstwo w stosunku do innych podmiotów.  

 Wśród wymienionych elementów najważniejszym wydaje się menadżerski styl 
kierowania6, którego podstawowym nurtem podejścia jest analiza kosztów, kontrola kosztów 
oraz zwiększanie wydajności w sektorze usług publicznych. W takim ujęciu najważniejszym 
zagadnieniem staje się konieczność pogodzenia tzw. „rachunku kosztów” i jakości. Autor 
uważa, iż w jednostkach samorządu terytorialnego punkt ciężkości przesuwa się z kontroli na 

                                                
4 Zobacz szerzej P. Laskowski, Zarządzanie informacją finansową w jednostkach samorządu terytorialnego 
pozyskujących środki z funduszy Unii Europejskiej, w: Monitorowanie otoczenia. Przepływ i bezpieczeństwo 
informacji, pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kraków 2003, s. 185-187.  
5 Należy pamiętać, iż komercyjny podmiot gospodarczy ma znaczną swobodę w wyborze przedmiotu 
prowadzenia swojej działalności oraz wyborze rynku, podczas, gdy jednostka samorządu terytorialnego może 
przejawiać aktywność tylko w zakresie zadań określonych przepisami prawa. Szerzej T. Szot-Gabryś, Przesłanki 
i metodologia planowania strategicznego w gminie i przedsiębiorstwie, w: Samorząd lokalny w Polsce. 
Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Lublin 2004, s. 402-404.  
6 S. Cassese, W dobie reform administracyjnych,  „Samorząd terytorialny”, nr 6 z 2002 r. 



 77 

tworzenie wartości, którą w przypadku administracji lokalnej stanowi spełnianie oczekiwań 
społeczności lokalnej. W celu zaspokajania zmieniających się oczekiwań odbiorców usług 
publicznych oraz poprawy satysfakcji klientów korzystających z usług samorządu lokalnego 
koniecznym wydaje się wprowadzanie zarządzania wiedzą jako zasobem tworzącym wartość, 
a zarazem źródłem przewagi konkurencyjnej (jednostki samorządowe umieją już określić 
swój rynek i obecnie stoją przed koniecznością zdefiniowania konkurentów) na tworzącym 
się rynku usług publicznych świadczonych przez poszczególne szczeble administracji 
samorządowej. 
 
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU LOKALNYM  

 
Biorąc pod uwagę szybkość, z jaką zachodzą obecnie procesy informacyjne, 

konieczne jest przejście jednostek samorządowych do zarządzania wspomaganego przez 
technologie informatyczne, czyli zaawansowane narzędzia takie jak nowoczesne 
oprogramowania oraz wszelkiego rodzaju środki medialne. Pojawiające się nowe możliwości 
w zakresie wykorzystania technologii informatycznych z pewnością mają wpływ na 
skuteczność gospodarowania informacjami. Informatyka wspomaga zarządzanie przede 
wszystkim poprzez nowoczesne metody przetwarzania danych i kompleksowe systemy 
komunikacji. To z kolei powoduje, iż zadania są szybciej wykonywane, zaoszczędzony 
zostaje czas oraz powstaje nowa wartość dodana dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu 
zasobów informacji, wiedzy i doświadczenia7. 

Zastosowanie technologii informatycznych w istotny sposób wpływa na podwyższenie 
poziomu realizacji. Pracownicy różnych komórek organizacyjnych, współpracujący ze sobą 
w ramach realizacji konkretnego zadania, mogą mieć dostęp do wyników pracy 
poszczególnych osób i to w czasie rzeczywistym. Dzięki takiemu podejściu rozwiązania przez 
nich przyjęte nie są ze sobą sprzeczne, ale wzajemnie się uzupełniają tworząc spójny rezultat 
działań o wyższej jakości. Pracownicy mogą jednocześnie poszerzać swoją wiedzę z uwagi na 
jej wymianę z innymi osobami. Ogólny czas pracy i dokonywania ewentualnych poprawek 
ulega znacznemu skróceniu. Technologie informatyczne umożliwiają również wirtualizację 
działań, co sprawia, że pracownicy mogą przeprowadzać symulacje funkcjonowania 
procesów, śledzić wyniki swojej pracy oraz konsekwencje podjętych decyzji. Wszystko to ma 
miejsce bez fizycznego użycia zasobów. Możliwe jest także stworzenie całej organizacji na 
poziomie wirtualnym, gdzie pracownicy wykonują swoje obowiązki na przykład we własnym 
domu, a pracę w postaci elektronicznej przesyłają do odpowiednich komórek. 
Za najważniejsze narzędzia wspomagające zarządzanie szczebla lokalnego uznać należy:8  

• informatyczne systemy zarzadzania (MIS), które służą wspomaganiu rutynowych 
czynności organizacji, czyli planowania, zarzadzania wszelkimi zasobami 
organizacyjnymi, kierowania, kontrolowania działalności organizacji. Typowy MIS 
sięga do organizacyjnej bazy danych w celu pozyskania odpowiednich informacji, 
które następnie przetwarza zgodnie z potrzebami użytkownika,  

• systemy wspomagające decyzje (DSS), do których zaliczamy interaktywne systemy 
komputerowe wspomagające kadrę kierowniczą w podejmowaniu decyzji 
nieustrukturyzowanych przez zastosowanie odpowiednich danych i modeli 
komputerowych,  

• systemy ekspertowe (ES), których celem jest wspomaganie decydenta 
w nieustrukturyzowanej sytuacji decyzyjne. Systemy te nie posługuja się modelami 

                                                
7 E. Tabaszewska, Zarządzanie informacją w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych, Jelenia Góra, 2003, 
s. 218. 
8 A. Pawłowska, Administracja Publiczna, zagadnienia wstępne, Lublin 1999, s. 162-166 
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świata rzeczywistego, lecz naśladują tok rozumowania eksperta lub decydenta, 
czyli wykorzystują tzw. sztuczna inteligencję. 

Jednym ze sposobów wykorzystania możliwości informatycznych do usprawnienia działań 
realizowanych w jednostce samorządowej jest wdrożenie zintegrowanego systemu 
informatycznego, który ma za zadanie: usprawnienie przepływu informacji w jednostce 
samorządowej (poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod komunikacji), umożliwienie 
przeprowadzenia lepszych analiz danych oraz wprowadzenie efektywniejszej kontroli nad 
procesami zachodzącymi w firmie dzięki ich monitorowaniu.  

Możliwości komunikacyjne oraz wykorzystanie sieci informacyjnych sprzyja 
organizacji pracy opartej na zespołach zadaniowych zorientowanych procesowo. Zespoły te 
powinny jednocześnie korzystać ze wspólnej bazy danych i wiedzy, tak, aby nie dopuścić do 
utraty potrzebnych informacji, lub do popełnienia błędów podczas współpracy między 
zespołami. Każdy z nich korzystając z posiadanych informacji, jak i wiedzy i doświadczenia 
członków danego zespołu tworzy nową wartość tych zasobów. Kolejny zespół korzystając 
z już opracowanych rozwiązań zwiększa ich wartość na bazie własnych informacji i wiedzy. 
Po realizacji danego zadania, zespół ulega rozwiązaniu, a nowe cele powodują powstanie 
nowych komórek organizacyjnych. Dzięki sieciowej organizacji pracy możliwe jest, więc 
odejście od łańcucha wartości na rzecz sieci wartości. 

System informatyczny w zarządzaniu lokalnym można zdefiniować jako: system, 
zawierający komponenty informatyczne (sprzętowe i programowe), które uzupełniają systemy 
informacyjno-decyzyjny i społeczny tak, by organizować zasoby informacyjne 
w dwupłaszczyznową platformę społeczno - technologiczną. Ważnym elementem systemu 
informatycznego w zarządzaniu lokalnym jest jego doskonalenie, czyli całkowity zakres 
czynności związanych z procesem budowy (włącznie z analizą i projektowaniem), 
implementacją i obsługą systemu informatycznego. Jeżeli budowę, implementację i obsługę 
określić jako zmiany strukturalne i funkcjonalne oraz włączyć w definicję element ewaluacji 
procesu to:9  jest to proces celowych zmian strukturalnych i funkcjonalnych, w którego 
rezultacie system osiąga najwyższą jakość w danych warunkach działania. Model 
doskonalenia systemu informatycznego przedstawia rysunek 1. Model ten charakteryzuje 
zmiany jako celowe, wewnętrzne, prowadzone w warunkach niepewności na obiektach 
systemowych poprzez formalną grupę (nazwana deweloperami SI) odpowiedzialną za 
doskonalenie. Obiekty systemowe postrzegane są przez członków tej grupy jako zjawiska 
pochodzące z niezależnej rzeczywistości. Zamierzenia grupy odpowiedzialnej za 
doskonalenie systemu reprezentowane są poprzez wzorce docelowe, a procesy zmian 
przeprowadzane są w środowisku charakteryzowanym jako sieć warunków i czynników.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 A. Nowicki, Zarys teorii doskonalenia systemów informacyjnych w zarządzaniu, Wrocław 2000, s. 57 
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Rysunek 1 Model doskonalenia systemu informatycznego. Źródło: Opracowanie na 
podstawie R. Hirschheim, H.K. Klein, and K. Lyytinen, Information Systems Development 
and Data Modeling; Conceptual and Philosophical Foundations,  Cambridge 1995, 
 
Warunkami koniecznymi do prawidłowego wdrożenia systemu informacyjnego 
w administracji lokalnej są:10  

• uznanie systemu informacyjnego za niezbędny dla dalszego funkcjonowania danej 
jednostki,  

• zaangażowanie przyszłych użytkowników w proces projektowania systemu,  
• wypracowanie strategii implementacji systemu,  
• zapewnienie wystarczających nakładów na rozwój zasobów ludzkich oraz zakup 

sprzętu i oprogramowania,  
• ewolucyjne podejście do wdrażania systemu informatycznego.  

 
E-ADMINISTRACJA LOKALNA  
 

W ostatnich latach postęp technologiczny, dzięki Internetowi, a także innym nowym 
technologiom przekazywania informacji, gwałtownie zwiększył możliwości dostępu do 
informacji, przekazywania informacji oraz komunikowania się. Stworzyło to również nowe 
możliwości funkcjonowania administracji publicznej (w tym samorządowej), ułatwiając jej 
tym samym w znaczny sposób wypełnianie swych obowiązków względem innych jednostek 
administracyjnych, firm, ale przede wszystkim obywateli. 
 

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; 
                                                
10 A. Pawłowska, Administracja Publiczna, zagadnienia wstępne, ed.cit, s. 168. 
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sprawność wymiany informacji z klientami, partnerami i obywatelami za pośrednictwem sieci 
teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych, w tym poprzez internet, stanie się 
wkrótce czynnikiem decydującym o sprawnym urzędzie i o rozwoju gospodarczym kraju. 
Wdrożenie programów związanych z e-administracją pozwala na efektywne wykorzystanie 
czasu (zarówno pracowników urzędu jak i potencjalnych petentów) dzięki dostępności 
niektórych funkcji przez 24 godzin dziennie 7 dni w tygodniu.  
Wszystkie dane dotyczące struktury każdego urzędu, jego kompetencji oraz specyfiki pracy 
powinny zostać umieszczone w sieci elektronicznej, dostępnej zarówno z zewnątrz urzędu 
(przez Internet) jak i w biurze obsługi klienta (w postaci terminali publicznych- tzw. 
urzędomatów). Na stronie informacyjnej urzędu, powinny znaleźć się informacje o: 

• wszystkich aktach urzędowych, regulujących zasady jego działania,  
• wszystkich aktach prawa miejscowego,  
• procedurach uzyskiwania np. zezwoleń i informacji,  
• blankiety oraz opisy wszystkich pism, które wymagają formy papierowej (wraz 

z wzorami wspomagającymi wypełnianie i wydruk),  
• specjalne kreatory, podobne do tych, które działają na stronach banków i towarzystw 

ubezpieczeniowych, pomagających znaleźć odpowiednią procedurę pozwalającą na 
załatwienie sprawy,  

• informacje o przetargach, nowych przedsięwzięciach i inicjatywach itp.,  
• informację o stanie załatwiania danej sprawy ( wniosku, decyzji itp.) 

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, 
dokumentów i informacji w ramach samorządowych struktur organizacyjnych, między 
urzędem a obywatelem i na styku administracji i rynku. 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 Państwa11. 
 

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 

                                                
11 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.  
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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.  
 
PODSUMOWANIE  
 
 Obecnie coraz częściej pojawiają się naciski mające na celu doprowadzenie do 
transformacji organizacji sektora usług samorządowych, tak aby były w stanie zaspokajać 
potrzeby społeczności lokalnych. Stąd też następuje wzrost zainteresowania technologiami 
informatycznymi wspomagającymi procesy zarządzania, w tym również zarządzania jakością 
w sektorze samorządowym. Jakość w administracji samorządowej to osiągniecie wszystkich celów 
zarządzania, a korzyść dla społeczeństwa to po prostu spełnienie oczekiwań mieszkańców danej 
społeczności lokalnej. Można stwierdzić, iż od wdrażania systemów zarządzania w sektorze 
publicznym nie ma odwrotu. Musi nastąpić transformacja z organizacji i zachowań 
biurokratycznych w organizacje zachowujące się przedsiębiorczo.  
  Polski samorząd musi w najbliższym czasie wdrożyć systemy e-administracji, które 
staną się standardami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Z pewnością postęp 
technologiczny jest nieunikniony. Nowoczesne technologie i ich możliwości, choćby tylko 
dla funkcjonowania administracji, szybko będą wypierały stare, gdyż wprowadzają wiele 
ułatwień, klarowności oraz przyśpieszają cały tok postępowania administracyjnego.  
Biorąc pod uwagę samą administrację i jej nowe możliwości płynące z technologii 
informatycznych, rzeczą pierwszoplanową powinno być utworzenie jednej centralnej bazy 
informacji o obywatelach Ponadto należałoby jeszcze zbudować wewnętrzne zintegrowane 
systemy przepływu dokumentów. Tylko takie kroki doprowadzą do przyśpieszenia wdrażania 
usług publicznych on-line.  

Obserwując 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.  
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