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Oprócz składania zeznań podat-
kowych Polacy prawie nie korzy-
stają z bardziej zaawansowanych 
usług e-administracji, jakimi jest 
wypełnianie formularzy on-line. 
Jako powody wskazują na pierw-
szym miejscu obawę o bezpie-
czeństwo wprowadzonych da-
nych oraz brak wystarczających 
kompetencji cyfrowych, zwłasz-
cza w przypadku osób z niż-
szym wykształceniem. Dla osób 
z wyższym wykształceniem zna-
czenie ma również brak określo-
nych funkcjonalności, takich jak 
podpis elektroniczny. Warto za-
uważyć, że statystyczny Polak jest 
znacznie bardziej nieufny w kwe-
stii bezpieczeństwa w sieci niż 
statystyczny mieszkaniec UE.

Bankowa brama do usług
Zdaniem naukowców z UW jed-
nym z podstawowych proble-
mów polskiej e-administracji jest 
brak jednej platformy, „bramy” do 
usług publicznych on-line, która 
używałaby prostego sposobu uwie-
rzytelnienia użytkownika i zrozu-
miałego dla obywatela języka. Jed-
nym ze sposobów powstania takiej 
„bramy”, a więc spójnego środowi-
ska elektronicznego ułatwiającego 
rozwiązywanie codziennych urzę-
dowych czynności mogłaby być 
współpraca administracji ze śro-
dowiskiem bankowym. Takie spo-
strzeżenia i wnioski pojawiły się 
podczas XI Kongresu Gospodarki 
Elektronicznej.
Już po raz jedenasty przedstawi-
ciele administracji publicznej, sa-
morządowej, środowiska finan-

Stan polskiej e-administra-
cji na tle innych krajów 
Unii Europejskiej zde-
cydowanie nie jest naj-

lepszy. Polscy obywatele niechęt-
nie korzystają z oferowanych przez 
instytucje publiczne rozwiązań 
on-line. To główne wnioski zespo-
łu ekspertów z Laboratorium Go-
spodarki Cyfrowej DELab UW, któ-
rzy wzięli pod lupę stan polskiej 
e-administracji. Niespełna 1/3 Po-
laków (31%) w ciągu ostatniego 
roku kontaktowała się z jednost-
kami administracji za pośrednic-
twem narzędzi on-line innych niż e-
-mail, z czego olbrzymia większość 
ograniczyła się do złożenia deklara-

cji PIT. Jest to jeden z najgorszych 
wyników wśród wszystkich krajów 
Unii Europejskiej – mniej „ucyfro-
wieni” od Polaków są jedynie oby-
watele Włoch (27%), Bułgarii (21%) 
i Rumunii (13%). 

Okienko w urzędzie
Polacy wykorzystują e-admini-
strację w celu składania dekla-
racji podatkowych, jednak w po-
równaniu do pozostałych krajów 
Unii Europejskiej odsetek ten 
jest i tak nieduży. Niepokojące 
jest niskie wykorzystanie usług 
e-administracji do innych prywat-
nych celów, takich jak korzystanie 
z bibliotek publicznych, składa-

Administracja chce czerpać  
z e-doświadczeń bankowców

nie podań o dokumenty czy ubie-
ganie się o świadczenia socjalne.
– Jednym z powodów niskiego za-
interesowania usługami z zakre-
su e-administracji jest fakt, że Po-
lacy – znacznie częściej niż inni 
Europejczycy – wolą załatwiać 
sprawy w czasie osobistej wizyty 
w urzędzie. Być może wynika to 
z braku przekonania o skutecz-
ności kontaktu elektronicznego, 
tym bardziej że polskie instytucje 
rzadko umożliwiają interakcję na 
przykład za pośrednictwem e-ma-
il – zauważyła dr hab. Katarzyna 
Śledziewska, dyrektor zarządza-
jąca Laboratorium Gospodarki 
Cyfrowej DELab UW.

Administracja nie musi wymyślać od początku wszystkich systemów i rozwiązań 
teleinformatycznych. Może zaczerpnąć z już istniejących wzorców, także bankowych. 

Marcin Złoch

  Krzysztof Pietraszkiewicz 
zauważył, że dziś admini-
stracja zdecydowanie sta-
wia na e-gospodarkę.
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sowego, naukowego oraz wielu 
organizacji gospodarczych, stowa-
rzyszeń naukowo-technicznych 
i firm oddziałujących na budowę 
i rozwój nowoczesnej gospodarki 
elektronicznej w Polsce spotkali 
się na Kongresie Gospodarki Elek-
tronicznej, imprezie która wska-
zuje, że nowe technologie i cy-
fryzacja życia mają bezpośrednie 
przełożenie na codzienne funkcjo-
nowanie każdego z nas.
Kongres rozpoczęły przemówie-
nia wprowadzające Krzysztofa 
Pietraszkiewicza, prezesa Związ-
ku Banków Polskich oraz gen. 
bryg. Włodzimierza Nowaka, peł-
nomocnika ministra cyfryzacji 
ds. cyberbezpieczeństwa.
– Kiedy 11 lat temu zwoływaliśmy 
pierwszy kongres, powód był proza-
iczny. Mieliśmy podstawowe proble-
my komunikacyjne pomiędzy sek-
torami: bankowym, administracją, 
instytucjami i organizacjami po-
zarządowymi. Dzisiejszy kongres 
zmienia tę formułę, gdyż po latach 
wysiłków i regulacji administracja 
mocno stawia na e-gospodarkę – za-
uważył Krzysztof Pietraszkiewicz. 
Według gen. bryg. Włodzimie-
rza Nowaka trudno wyobrazić so-
bie współczesne państwo, które nie 

wykorzystuje systemów teleinfor-
matycznych do budowania swoje-
go potencjału. – Jako ministerstwo 
korzystamy szeroko z doświadczeń 
sektora bankowego, który musiał jako 
pierwszy prowadzić na szeroką skalę 
projekty oparte na IT, i to w najtrud-
niejszej sferze – pieniędzy. Bezpieczeń-
stwo jest najważniejsze w e-gospodar-
ce. Jest jej fundamentem, który będzie 
budowany i doskonalony nie z dziś na 
jutro, ale ciągle – podkreślił. 

Wspólna szansa
Sebastian Christow, dyrektor De-
partamentu Gospodarki Elek-
tronicznej Ministerstwa Rozwo-
ju, przybliżył program rządowy 
„Od papierowej do cyfrowej Polski”. 
– Mam poczucie, że to nie jest ko-
lejny rządowy program narzucany 
odgórnie, a raczej niezbędna ini-
cjatywa wymuszona przez rynek, 
wspólnie przez administrację i przez 
przedsiębiorców – przekonywał.
Uczestnicy prowadzonych pod-
czas konferencji dyskusji panelo-
wych przyznali, że wyraźnie wi-
dzą sukces polskiej gospodarki 
elektronicznej, i to w skali świato-
wej. Jako przykład podawali roz-
wój naszej e-bankowości, a szcze-
gólnie rynku płatności. Niestety 

według ekspertów inne sektory 
gospodarki pod wzglądem „cyfry-
zacji” rozwijają się nieco wolniej. 
– W Polsce brakuje zaufania. We-
dług socjologów mamy jego naj-
niższy poziom w UE. Nigdzie tak 
dobrze tego nie widać, jak w auto-
matycznych płatnościach za fak-
tury, gaz czy prąd. Ilustruje to 
przykład. Menedżerowie jednej 
z francuskich f irm chcieli zwięk-
szyć poziom automatycznych płat-
ności. Zlecili cele polskim mene-
dżerom, ustalili bonus zależny od 
zwiększenia liczby użytkowników. 
Udało się namówić do takich dzia-
łań 8% całej bazy klientów. Fran-
cuzi nie mogli w to uwierzyć, ale 
w końcu machnęli ręką, że widocz-
nie tak jest. Klienci nie wierzą, że 
ktoś wystawi dobrze fakturę i nie 
będzie z nią problemów. Niechęć do 
automatyzacji niezbędnej do roz-
woju gospodarki elektronicznej jest 
jednym z podstawowych hamulców 
– stwierdził Jakub Grzechnik, dy-
rektor Centrum Bankowości Mo-
bilnej i Internetowej PKO Banku 
Polskiego.
Eksperci Kongresu Gospodar-
ki Elektronicznej wskazywali, 
że administracja nie może od-

bić się od pewnego poziomu. 
Gdy jednak nawiąże współpra-
cę z sektorem bankowym, efekty 
są doskonałe. Pokazuje to sukces 
składania wniosków w Progra-
mie Rodzina 500+. 95% wnio-
sków złożonych elektronicznie 
zostało wypełnionych w syste-
mach banków. Banki przez lata 
rozwoju elektronicznych kana-
łów dostępu wypracowały uży-
teczne, przyjazne użytkownikom 
metody i sposoby postępowania. 
Tymczasem administracja ciągle 
się tego uczy. 
– Administracja nie musi wymyślać 
od początku wszystkich systemów 
i rozwiązań teleinformatycznych. 
Może zaczerpnąć z już istnieją-
cych wzorców, także bankowych. 
Tak w bankowości, jak i w admi-
nistracji większość działań opiera 
się na identyfikacji klienta. Banki 
w tej dziedzinie są doskonałe, bez-
błędnie identyf ikując osoby. Mają 
wiedzę, doświadczenie, metody. Po-
trzebna jest współpraca z sektorem 
państwowym. Wymaga to oczywi-
ście stworzenia regulacji prawnych, 
ale to wydaje się najłatwiejszą dro-
gą rozwoju – zauważył Sebastian 
Christow. ▪

  Sebastian Christow przybliżył obecnym na kongresie  
program rządowy „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

  Bezpieczeństwo jest fundamentem e-gospodarki,  
który będzie budowany i doskonalony nie z dziś na jutro,  
ale ciągle – podkreślił gen. Włodzimierz Nowak.


