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MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI  

 

Tekst informacyjny na temat  
bieżących wyzwań stojących przed polską administracją rządową i samorządową  

 

• W związku z dynamicznym rozwojem technik komunikacyjnych oraz Internetu jednym 
z największych wyzwań administracji publicznej jest jej informatyzacja oraz rozwój 
usług świadczonych drogą elektroniczną.  

• Wskazane zagadnienia związane są z koniecznością przygotowania nowych usług 
publicznych, dostosowania rejestrów publicznych, rozwojem kompetencji cyfrowych 
wśród urzędników, a także otwarciem zasobów publicznych dla obywateli. 

• Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rozpoczynając swoje prace przygotowało 
raport Polska 2.0. Nowy start w e-administracji, który zawiera kompleksowe 
informacje na temat stanu informatyzacji administracji publicznej, przegląd 
najważniejszych projektów realizowanych do tej pory, a także koncepcję Zintegrowanej 
Informatyzacji.  

• Informatyzacja Zintegrowana, to wizja działań opartych o cztery podstawowe zasady: 

o Logiczny i skuteczny obieg informacji, dzięki któremu administracja będzie w 
stanie szybciej pomóc obywatelowi w realizacji jego obowiązków na rzecz 
państwa oraz wspierać go w realizacji jego aspiracji. Informatyzacja musi być 
podporządkowana obiegowi informacji, a nie odwrotnie. 

o Sensowny obieg informacji jest w stanie zdefiniować i nadzorować tylko ten, 
kto tej informacji potrzebuje, by obsługiwać obywatela. Mówimy więc o 
procesach w administracji publicznej i usługach jakie ona zapewnia, a nie o 
projektach informatycznych. Przy czym właścicielem każdego procesu powinien 
być nie informatyk, lecz merytorycznie zaangażowany urzędnik lub urząd, który 
realnie odpowiada za kontakty na linii państwo-obywatel. 

o Przejrzysta i efektywna informatyzacja to także taka, w której każdą złotówkę 
ogląda się ze wszystkich stron, nim zostanie wydana. Wszystkie wybrane i 
realizowane rozwiązania muszą gwarantować najlepszą możliwą relację 
wyników do zaangażowanych nakładów.  

o Państwo neutralne technologicznie, które musi gwarantować, że dostęp 
obywatela nie może być ograniczony tym z jakiego korzysta systemu 



MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI  
Tekst informacyjny na temat bieżących wyzwań stojących przed polską administracją rządową i samorządową  

 - 2 / 2 -

operacyjnego, a nawet z jakiego korzysta urządzenia (komputer, tablet, 
smartphone, czy urządzeń, które jeszcze nie istnieją). Dobór rozwiązania musi 
zapewnić, że państwo może zmienić usługodawcę rozwiązań informatycznych, 
jeśli współpraca z obecnym nie gwarantuje oczekiwanych korzyści dla 
obywateli. Państwo powinno stosować takie instrumenty, by nie stało się 
zakładnikiem konkretnego rozwiązania lub firmy go dostarczającej.  

• W związku z realizacją przez państwa członkowskie UE Europejskiej Agendy 
Cyfrowej, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało dokument Narodowy 
Plan Szerokopasmowy, którego najważniejszymi celami są: (1) zapewnienie 
powszechnego dostępu do Internetu w Polsce do 2013 roku; (2) zapewnienie 
powszechnego dostępu do Internetu o prędkości, co najmniej 30Mbps do końca 2020 
roku; (3) doprowadzenie do wykorzystania dostępu o prędkości, co najmniej 100Mbps 
przez 50% gospodarstw domowych do końca 2020 roku. Obecnie zakończyły się 
konsultacje dokumentu.  

• W ramach diagnozy funkcjonowania administracji lokalnej Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji przygotowało raport Ocena funkcjonowania administracji lokalnej. Był on 
podstawą przygotowanych założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Najważniejszym jej celem jest 
wprowadzenie zmian przepisów prawnych, które zwiększą swobodę jednostek 
samorządu terytorialnego w wykonywaniu zadań publicznych. Będzie to możliwe 
dzięki zlikwidowaniu przepisów dotyczących obligatoryjności funkcjonowania 
niektórych instytucji samorządowych i  możliwości wykonywania usług w 
porozumieniu z innymi JST, czy możliwości tworzenia centrum usług wspólnych.  

• W ramach prac nad rozwiązaniami dotyczącymi obszarów metropolitalnych 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło Białą księgę obszarów 
metropolitalnych, która zawiera pakiet propozycji ułatwiających współpracę jednostek 
samorządu terytorialnego w ramach obszarów metropolitalnych. Na podstawie 
propozycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zaproponowano także utworzenie 
specjalnego narzędzia finansowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które 
będą polegały na wsparciu finansowym projektów przygotowanych wspólnie przez JST 
w obszarach metropolitalnych.  

• W związku z koniecznością współpracy administracji rządowej i samorządowej w 
zakresie informatyzacji administracji publicznej oraz przygotowania usług 
świadczonych drogą elektroniczną Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podpisało z 
samorządami województw dokument pod nazwą Linia Współpracy. Na jego podstawie 
zorganizowana zostanie konferencja na przełomie lutego i marca inaugurująca 
współpracę roboczą.  

• Jednym z elementów budowania społeczeństwa informacyjnego jest otwarcie zasobów 
instytucji publicznych, które posiadają informacje na tematy związane z gospodarką, 
kulturą, nauką, czy społeczeństwa. W ramach prac Ministerstwa Administracji i 
Cyfryzacji przygotowano założenia do ustawy o otwartych zasobach. Będzie ona 
określała sposób otwarcia zasobów. Projekt dokumentu znajduje się na stronie 
internetowej MAC.  


