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InteroperacyjnoÊç –
warunek konieczny
dla procesu informatyzacji
administracji publicznej

Fot. Helle Bro
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InteroperacyjnoÊç to nie tylko umiej´tnoÊç komunikowania si´ ze sobà poszczególnych systemów, lecz tak˝e bezpieczna wymiana danych, a co najwa˝niejsze,
mo˝liwoÊç wzajemnego wykorzystania tych samych danych w ró˝nych systemach.

Polska

administracja publiczna jest informatyzowana od kilkunastu
lat, rozpisywane sà nowe przetargi, powstajà nowe systemy informatyczne, które majà wspomóc dzia∏anie polskich urz´dów, a ÊciÊlej mówiàc sprawiç, by kontakt petenta z polskich urz´dnikiem by∏ sprawniejszy.
Mo˝na posunàç si´ do stwierdzenia, ˝e ca∏y czas coÊ si´ dzie-

je, trwajà prace nad stworzeniem systemów
informatycznych, dzi´ki którym polska administracja ma pracowaç sprawniej, szybciej, z korzyÊcià dla nas obywateli oraz dla samych pracowników urz´dów. Jednak
dotychczasowe dzia∏ania w tym zakresie nie
przynios∏y oczekiwanych korzyÊci, ka˝dy du˝y
(w skali ca∏ego kraju), nowo wdra˝any system, zamiast dzia∏aç poprawnie,
odmawia∏ (przynajmniej w poczàtkowych miesiàcach dzia∏ania) pos∏uszeƒstwa. Tak by∏o w przypadku informatyzacji ZUS, tak by∏o z nieistniejàcymi ju˝ Kasami Chorych - obecnie Funduszem Zdrowia oraz z systemem
obs∏ugujàcym nowe dowody osobiste. Analogiczna sytuacja mia∏a tak˝e
miejsce przy wdra˝aniu systemu CEPIK oraz systemu POJAZD. Przyk∏adów mo˝na wymieniç jeszcze kilka. Wszyscy (nie tylko specjaliÊci z bran-

praktyka

˝y IT i urz´dnicy) zastanawiajà si´, dlaczego ˝aden system nie dzia∏a poprawnie, czy wina le˝y po stronie ludzi projektujàcych owe systemy, czy po stronie administracji publicznej, która nie do koƒca chyba wie, czego
potrzebuje i jak to naprawd´ powinno dzia∏aç? Czy mo˝e taki stan rzeczy jest spowodowany brakiem uregulowaƒ prawnych, w tym ustawy o informatyzacji?
OczywiÊcie to wa˝ne pytania, ale najwa˝niejszym problemem jest brak interoperacyjnoÊci i od tego poj´cia
powinny zaczynaç si´ wszystkie dyskusje o informatyzacji administracji publicznej.

Systemy informatyczne muszà
„mówiç” w jednym j´zyku

Najwi´kszym i najbardziej newralgicznym problemem jest brak
wspó∏dzia∏ania poszczególnych systemów informatycznych, czyli tego, co
w terminologii informatycznej okreÊla si´ mianem interoperacyjnoÊci systemów. InteroperacyjnoÊç to nie tylko
umiej´tnoÊç komunikowania si´ ze sobà poszczególnych
systemów, lecz tak˝e bezpieczna wymiana danych, a co
najwa˝niejsze mo˝liwoÊç wzajemnego wykorzystania tych
samych danych w ró˝nych systemach. Oznacza to, nie
mniej ni wi´cej tylko to, ˝e dwa lub wi´cej urz´dów mogà pracowaç w ró˝nych systemach, które obs∏ugiwane sà
przez ró˝ne platformy, a pomimo tych ró˝nic b´dà mog∏y
wymieniaç ze sobà dane, gdy˝ b´dà one zapisane w tych
samych formatach, np. .xml czy .xls.

23

ropejskiej, który ma wspomagaç projekty rzàdowe krajów zrzeszonych, majàce na celu projektowanie oraz budow´ systemów informatycznych w szeroko poj´tym
znaczeniu e-government. G∏ównym celem programu
IDA jest tworzenie dynamicznego oraz samorozwijajàcego si´ Êrodowiska ekonomicznego, a tak˝e wsparcie dla
publicznie dost´pnych serwisów internetowych, dla rozwoju e-administaracji, e-learningu oraz szeroko poj´tych
us∏ug on-line dla obywateli w ramach opieki zdrowotnej.
Ramy interoperacyjnoÊci dla us∏ug e-government – wed∏ug IDA – to zbiór standardów i wytycznych, zgodnie
z którymi administracje poszczególnych krajów oraz
w poszczególnych regionach danego kraju, sà zdolne
wymieniaç informacje pomi´dzy sobà, przedsi´biorcami
i obywatelami. Dodatkowymi zaleceniami twórców tego programu jest to, by e-us∏ugi dla obywateli by∏y dost´pne w ramach dzia∏ajàcych bez zarzutu us∏ug szerokopasmowych, a wi´c Êrodkiem do osiàgni´cia tego celu musi byç jeszcze szybsze ni˝ obecnie udost´pnianie
taniego i szybkiego dost´pu do Internetu. Innym, aczkolwiek bardzo wa˝nym zaleceniem dla e-administracji
krajów wspólnotowych UE, jest zapewnienie bezpiecznej infrastruktury IT oraz bezpiecznego przetwarzania
danych w ramach back-office. Oznacza to, ˝e ju˝ na

etapie projektowania systemów
informatycznych dla administracji
paƒstwowej, szczególnà uwag´
nale˝y zwróciç na kwestie bezpieczeƒstwa gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania daWyró˝nia si´ 3 typy interopera- nych dotyczàcych obywateli.
cyjnoÊci: organizacyjny, informacyjny oraz techniczny. W aspekcie or- E u r o p e j s k i e i k r a j o w e
ganizacyjnym interoperacyjnoÊç ma zapewniç efektywnoÊç procesów poszczególnych podmiotów administracji publicznej, czyli optymalnà wymian´ informacji przy
wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. W rozumieniu informacyjnym oznacza to zapewnienie efektywnej wymiany informacji pomi´dzy samymi urz´dami oraz pomi´dzy urz´dami a obywatelami i biznesem.
Natomiast interoperacyjnoÊç techniczna ma na celu
stworzenie standardów odpowiedzialnych za gromadzenie, przetwarzanie, wzajemnà wymian´ oraz transport
danych pomi´dzy ró˝nymi systemami.

Co to jest interoperacyjnoÊç
IDA (Interchange of Data Between Administration) jest programem wspólnotowym tworzonym w ramach Unii Eu-

ramy interoperacyjnoÊci
W ramach programu IDA dzia∏a Komitet TBAC (Telematics Between Administration Committee), którego zadaniem by∏o opracowanie europejskich ram interoperacyjnoÊci. Efektem tych dzia∏aƒ jest dokument EIF,
czyli zbiór rekomendacji i wytycznych dla us∏ug e-government, w których interakcja administracji, przedsi´biorców i obywateli odbywa si´ w kontekÊcie transgranicznym. G∏ównym argumentem za stworzeniem
takich regu∏ by∏ brak Êcis∏ej wspó∏pracy oraz swobodnego przep∏ywu informacji pomi´dzy organami administracji krajów UE oraz instytucjami wspólnotowymi.
W listopadzie 2004 r. zosta∏ przedstawiony dokument
„Europejskie Ramy InteroperacyjnoÊci” w wersji 1.0
i jest on w dalszym ciàgu rozwijany. Dokument ten nie
>
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ma jednak postaci ustawy ani te˝ dyrektywy, która by
zmusza∏a administracje rzàdowe poszczególnych krajów do jego stosowania. Jest to jedynie zbiorów zaleceƒ i regu∏, które majà byç pomocne przy tworzeniu
systemów informatycznych, zapewniajàcych swobodnà wymian´ danych.
Szczególnà uwag´ zwrócono na problem standaryzacji,
tak by poszczególne dane mog∏y byç wykorzystywane
w ró˝nych systemach i platformach programowych.
Dane te muszà mieç zgodny lub dajàcy si´ ∏atwo konwertowaç format zapisu, standardy w zakresie przesy∏ania i bezpieczeƒstwa danych, ich prezentacji itp. Chodzi tu przede wszystkim o to, by wykorzystywane by∏y ogólnie przyj´te standardy, np. do zapisu dokumentów elektronicznych: .xml, .xls, .uml.; do transferu plików czy przesy∏ania komunikatów poprzez sieci teleinformatyczne, np. ftp, http, X400, smtp.; do tworzenia
i prezentowania us∏ug sieciowych, np. http, J2EE, html,
DOM, CORBA itp. Bardzo wa˝nà zasadà inte-

roperacyjnoÊci jest tak˝e oparcie
tych systemów na otwartych
standardach oraz ogólnie obowiàzujàcych standardach mi´dzynarodowych, np. ISO.

Krajowe ramy interoperacyjnoÊci –
fundamentem wszystkich projektów
tworzonych w ramach e-government
Aby zadania tworzone w ramach programów wspólnotowych przenieÊç na ojczysty grunt ka˝dego z paƒstw,
konieczne by∏o stworzenie tzw. krajowych ram interoperacyjnoÊci. Jest to zestaw standardów obowiàzujàcych
lub rekomendowanych dla wykorzystania w administracji publicznej w danym kraju. Najwa˝niejsze jest
jednak to, by te dwa projekty uzupe∏nia∏y si´ wzajemnie, gdy˝ ca∏a europejska administracja b´dzie mog∏a
wspó∏pracowaç ze sobà tylko wtedy, gdy na etapie krajowym wszystkie te zalecenia i regu∏y zostanà zastosowane przy projektowaniu i wdra˝aniu systemów informatycznych w administracji paƒstwowej.

InteroperacyjnoÊç a ustawa
o i n f o r m a t y z a c j i w Po l s c e

peracyjnoÊci, czyli szeroko poj´tej zdolnoÊci wspó∏dzia∏ania, powinno znaleêç szczególne miejsce
w ustawie o informatyzacji. Objawiaç si´ to powinno w jasnym okreÊleniu zasad

otwartoÊci programowania, tak
by by∏o mo˝liwe ∏àczenie systemów w ramach ró˝nych platform (o ró˝nej architekturze). Ka˝de paƒstwo,
w tym równie˝ paƒstwo polskie, powinno kierowaç
si´ równie˝ niezale˝noÊcià (neutralnoÊcià) technologicznà przy wyborze dostawcy systemu dla administracji publicznej bez wzgl´du, czy dostawca oferuje system komercyjny, czy na zasadach swobodnie
dost´pnego programowania (np. licencje GPL czy
GNU).
W chwili pisania tego tekstu, polska ustawa o informatyzacji nabiera ostatecznych kszta∏tów i po kolejnych czytaniach w Sejmie oraz zaakceptowaniu przez
Senat, powinna zostaç podpisana przez prezydenta.
Technologie informatyczne wcià˝ si´ rozwijajà, a polska administracja, by nie pozostaç w tyle, bardzo potrzebuje tego oraz kolejnych dokumentów, w tym
opracowania krajowych ram interoperacyjnoÊci. Tyl-

ko dobrze przygotowane i wdro˝one uregulowania i dyrektywy
prawne b´dà doskona∏ym fundamentem do budowania systemów
informatycznych dla polskiej e-administracji. Bez tych dokumentów polska administracja, a co najwa˝niejsze polska gospodarka, nie b´dzie nadà˝aç za czo∏ówkà europejskà. Bo nawet, jeÊli
uda si´ rozwiàzaç przejÊciowe problemy z nie do koƒca dzia∏ajàcymi systemami, nawet wtedy, gdy zast´py
informatyków uporajà si´ z b∏´dami, to bez sprawnie
dzia∏ajàcych i dost´pnych dla wszystkich us∏ug elektronicznych i tak nasza administracja nie b´dzie nowoczesnym oÊrodkiem wymiany informacji pomi´dzy
obywatelami a urz´dami.
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Chocia˝ zasady i sugestie przedstawione w ramach
europejskich ram interoperacyjnoÊci sà tylko wskazówkami, to na poziomie krajowym poj´cie intero-
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