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Panie Kajetanie, kiedy w Polsce 
będziemy głosowali na odległość 
za pośrednictwem komórek lub  
e-maili?
Nie wiem. Na pewno wtedy, kiedy dopusz-
czą do tego przepisy, bo głosowanie wybor-
cze musi odbywać się w formie dopuszczo-
nej przez prawo. 

Czy jest Pan przekonany, że jeste-
śmy już technologicznie przygoto-
wani do tego typu rozwiązań?
Myślę, że technologicznie już tak; dla-
tego, że jeżeli coś jest gdzieś w świecie 
wprowadzane (a są już kraje, gdzie tak 
się głosuje), to z uwagi na brak barier 
technologicznych możemy zastosować 
wszystko, co zostało już gdzieś indziej 
zastosowane. Jeżeli chodzi o mentalność, 
to zawsze było, jest i będzie tak, że gru-
pa ludzi się do czegoś dostosuje lub nie. 
I zawsze trzeba wymyślić takie rozwią-
zania, które pasowałyby w jakiś sposób 
wszystkim. Przykładowo, normalnie 
przychodzimy do lokalu wyborczego, ale 

jest grupa ludzi, która z różnych wzglę-
dów przyjść tam nie może. Wtedy lokal 
wyborczy przychodzi do nich.

No dobrze, zostawmy przewidywa-
nia i wróćmy na ziemię. W którym 
miejscu według Pana oceny jeste-
śmy, jeśli idzie o rozwiązania zdal-
nego dostępu do urzędów?
Przygotowani już jesteśmy w tej chwili 
dosyć dobrze, bo potrafimy takie usługi 
świadczyć. Problem natomiast polega na 
wyraźnie zarysowanej granicy pomiędzy 
administracją rządową a samorządową. 
Przedstawię to na dość aktualnym przy-
kładzie. Dowody osobiste lub prawa jaz-
dy są wytwarzane centralnie w Warsza-
wie. Tymczasem czynności rejestracyjne 
wykonywane są w terenie przez pracow-
ników starostw powiatowych. Dzieje się 
to w systemach informatycznych od-
izolowanych od systemów samorządów. 
Jeśli więc nawet interesant dostarczy 
swoje dane zdalnie, drogą elektroniczną, 
niewiele z tego wynika, ponieważ i tak 

nie obędzie się bez „przeklepania” ich 
do systemu centralnego. I to jest pierw-
sza bariera. Drugą jest stan świadomości 
społecznej. Nie mam tu na myśli świado-
mości obywateli, a menedżerów admini-
stracyjnych i polityków. W tych kręgach 
ciągle panuje nieuzasadniona nieufność 
do niebezpośrednich sposobów załatwia-
nia spraw. Ciągle mamy do czynienia 
z sytuacjami, kiedy ktoś, nie rozumiejąc 
istoty podpisu elektronicznego, myśli, że 
jest to coś tak prostego i łatwego w ob-
słudze, że można w prosty sposób oszu-
kać. Nowe technologie traktuje się w tych 
kręgach nad wyraz nieufnie.
Reasumując, technologia jest już bardzo 
zaawansowana i bezpieczna, prawo stwo-
rzyło – lub może to zrobić – formalne 
ramy w postaci procedur. Bariery tworzą 
decydenci, którzy boją się zbyt radykalnych 
rozwiązań. 
Dajmy im więc może ochłonąć, 
może niebawem to się zmieni. 
Postęp w zakresie społeczeństwa 
informacyjnego w administracji 
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Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Doktorat nauk 
technicznych uzyskał w 1983 r. w Politechnice Warszawskiej. Wieloletni nauczyciel 
akademicki w Politechnice Częstochowskiej, później kierownik Pracowni Badań i 
Analiz OBR APPU, obecnie adiunkt w Instytucie Edukacji Technicznej na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Szef Biura Informatyka Miejskiego UM w Częstochowie. Kierowany przez niego ze-
spół konsekwentnie i skutecznie wprowadza do praktyki administracji publicznej 
nowe rozwiązania informatyczne, stanowiące wzory godne naśladowania. Urząd 
Miasta Częstochowy był trzykrotnie nominowany do nagrody Lider Informatyki 
w konkursie tygodnika Computerworld, uzyskał Złoty Laur dla najlepiej zinfor-
matyzowanej jednostki administracji publicznej w roku 2005 (konkurs tygodnika 
Teleinfo) oraz Złotą @ w roku 2007.
Członek panelu ekspertów (w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyj-
nego) z listy instytucji regionalnych województwa śląskiego. Wiceprezes Stowa-
rzyszenia Miasto w Internecie. Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Marka 
Cara i laureat tej nagrody w roku 2005. Członek Rady Programowej dwumiesięcz-
nika Elektroniczna Administracja, Rady Programowej Forum Teleinformatyki, Rady 
Archiwalnej, Rady Konsultacyjnej Projektu PESEL2. Członek Komitetu Sterującego 
projektu SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej woj. 
śląskiego). Za zasługi dla samorządu terytorialnego oraz działalność na rzecz 
budowania systemów informatycznych odznaczony na wniosek ministra spraw 
wewnętrznych i administracji Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
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publicznej, samorządowej i cen-
tralnej dokonał się w dużej mierze 
w ciągu kilku ostatnich lat, dokonał 
się z ogromną pomocą funduszy 
europejskich, dostarczonych nam 
w związku z wejściem Polski do Unii 
Europejskiej. Czy gdyby tych fun-
duszy nie było, bylibyśmy w tym 
miejscu co obecnie?
Z pewnością bylibyśmy w stanie zrobić 
bardzo wiele z tego powodu, że jeże-
li chcemy coś zrobić, to nie liczymy na 
środki pomocowe, bo możemy je otrzy-
mać, ale też możemy się ich nie doczekać. 
Wszystko zależy od tego, czy uda się wy-
stąpić w odpowiednim konkursie, uzyskać 
akceptację projektu i na końcu – pozyskać 
fundusze. Jeżeli coś bardzo chcemy zrobić, 
trzeba liczyć tylko na siebie. 
Nasz elektroniczny obieg dokumentów 
w Urzędzie Miasta Częstochowy two-
rzyliśmy z takim właśnie przekonaniem. 
Wiedząc, że trzeba ten problem roz-
wiązać, zrobiliśmy to własnymi siłami. 
W efekcie system działa –  i to świetnie 
– od wielu lat. 
Na drugim biegunie są jednak duże projekty 
ogólnokrajowe oraz projekty ponadnaro-
dowe. Te, niestety, muszą być realizowane 

z pomocą środków zewnętrznych. Do ich 
realizacji potrzebne są ogromne pieniądze, 
ponieważ występują w nich potrzeby zwią-
zane z kosztowną infrastrukturą, na przy-
kład z budową sieci, szkoleniami, z akcjami 
promocyjnymi. W tym więc zakresie fundu-
sze europejskie są absolutnie niezbędne.

Niedawno w 54 jednostkach ad-
ministracyjnych samorządu woje-
wództwa śląskiego został zakoń-
czony pierwszy etap programu 
SEKAP, elektronicznego obiegu 
dokumentów oraz e-administracji. 
Jak ocenia Pan ten projekt?
To bardzo cenny i z wielu względów ko-
rzystny projekt. Po pierwsze, pokazał, że 
tak naprawdę podmioty administracyjne 
– ze względu na konstrukcję wewnętrzną 
i sposób działania – są do siebie bardzo 
podobne. Po drugie, udowodnił, że moż-
liwe jest sprawne wprowadzenie mecha-
nizmów przewidzianych przez prawo i że 
odbyło się to w sposób nie taki trudny 
i skomplikowany, jak początkowo się wy-
dawało. Po trzecie – rozwiązania przyjęte 
w SEKAP-ie są bardzo nowoczesne i wy-
godne. Krótko mówiąc, dobrze się stało, że 
poszliśmy tą drogą.

Czy w ramach projektu jest jakieś 
rozwiązanie, które mógłby Pan 
specjalnie wyróżnić?
Może nie tyle rozwiązanie, ile sposób podejścia 
do problemu. Najdroższe, najnowsze i najbar-
dziej zaawansowane produkty nie zadziałają, 
jeśli ich potencjalni użytkownicy nie będą od-
powiednio przygotowani do korzystania z nich. 
W Urzędzie Miasta Częstochowy system obie-
gu dokumentów funkcjonuje tak, że wszyscy 
pracownicy od prezydenta do referenta muszą 
pracować w jego ramach. Nie ma wyjścia. Gdy-
by ktokolwiek był poza nim, procedura byłaby 
niekompletna, powstałby drugi obieg, informa-
cje byłyby niepełne. Muszę zresztą przyznać, że 
takich jak nasz urzędów jest więcej. Z pewnością 
należą do nich Rybnik i Gliwice. 
Co do SEKAP-u, każdy dzień przynosi coś 
nowego. Mogę powiedzieć, że nie myślimy 
w kategoriach jednego urzędu, myślimy sy-
stemowo, całościowo. SEKAP zapewnia sy-
stemowe podejście do problemu administracji 
w skali całego województwa. Administracja 
publiczna ma być tania, przyjazna, dostępna 
o każdej porze dnia i nocy. Ma być służebna 
wobec interesanta, a nie władcza, arogancka 
i despotyczna. I tak w dużej mierze już jest!

Dziękuję za rozmowę.� n


