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Witold Machura

e-Urzàd

– czy da si´
t o z r o b i ç w Po l s c e ?

Koniec XX wieku to gwa∏towny rozwój techniki i poczàtek prawdziArchiwum UM w Wieleniu

wej „ery informacji”. Masowe wykorzystanie komputerów osobistych,
wcià˝ udoskonalany sprz´t peryferyjny, oprogramowanie o bajecznie szerokich mo˝liwoÊciach, a tak˝e upowszechnianie sieci internetowej sprawi∏y, ˝e ka˝da instytucja sta∏a si´ otwarta na kontakty ze Êrodowiskiem zewn´trznym. Zjawiska tego rodzaju nie omin´∏y równie˝ administracji publicznej.

Pamiàtkowe zdj´cie pracowników
Magistratu w Wieleniu
(prze∏om XIX i XX w.)

Regulacje prawne dotyczàce
rozwoju informatyzacji
powinny zostaç z∏agodzone.
W obecnej formie
odbierane sà przez
Êrodowiska samorzàdowe
jako bardzo restrykcyjne.

Administracja cz´Êciowo zinformatyzowana
Sieç internetowa, bazujàca na sieci telekomunikacyjnej, umo˝liwia ju˝ dziÊ
prawie nieograniczonà wymian´ informacji, niezale˝nie od odleg∏oÊci pomi´dzy „komunikujàcymi si´ stronami”1.Wizja Spo∏eczeƒstwa Informacyjnego i Globalnej Infrastruktury Informacyjnej z wolna zacz´∏a stawaç si´
faktem. Socjologowie wskazujà na kilka symptomów takiego stanu rzeczy:
zmniejszanie si´ wytwórczoÊci materialnej kosztem wzrostu zatrudnienia
w us∏ugach, coraz wi´kszy udzia∏ firm zewn´trznych w bie˝àcej dzia∏alnoÊci
podmiotów gospodarczych, rozwój przedsi´biorczoÊci indywidualnej.
Nie sposób nie odnieÊç analogicznych procesów do polskiej rzeczywistoÊci. Klient krajowej administracji wyra˝a jednak cz´sto niezadowolenie
z poziomu obs∏ugi. A wszystko dlatego, ˝e „przyjazne obywatelowi struktury administracji publicznej na miar´ otwartego spo∏eczeƒstwa informacyjnego” zak∏adajà sta∏y dost´p obywatela do niezb´dnych dla niego informacji „za pomocà narz´dzi teleinformatycznych”. Tak w ka˝dym razie
stwierdza Strategia Rozwoju Spo∏eczeƒstwa Informacyjnego w Polsce. Jednak˝e w tym samym dokumencie spotykamy si´ ze stwierdzeniem, i˝: „administracja rzàdowa i samorzàdowa korzystajà z osiàgni´ç teleinformatyki w bardzo ograniczonym stopniu”. To
nie tylko kwestia finansów, ale w wielu wypadkach (szczególnie dotyczy to
administracji w mniejszych oÊrodkach) kwestia braku ÊwiadomoÊci korzyÊci, wynikajàcych ze zwi´kszenia udzia∏u obywateli w ˝yciu publicznym.
Administracja zinformatyzowana to nie tylko zdalny kontakt obywatela
z w∏aÊciwym dla za∏atwienia sprawy urz´dnikiem. To tak˝e mo˝liwoÊç korzystania przez obywateli z ogólnodost´pnych stanowisk komputerowych
w urz´dach administracji. Có˝ bowiem jest potrzebne obywatelowi? Nie
tylko przekazanie dotyczàcej go sprawy we w∏aÊciwe r´ce, ale i zrozumienie mechanizmów podejmowania decyzji w jego indywidualnej sprawie.
A zrozumieç te mechanizmy bez dost´pu do aktualnych przepisów - poczàwszy od aktów prawnych najwy˝szego rz´du, a na przepisach prawa
miejscowego skoƒczywszy – za nic w Êwiecie si´ nie da.
1
Chcàc si´gnàç do genezy i Êledziç przebieg „rewolucji informacyjnej”, warto zapoznaç si´ z pracami
K. B. Wydro – z punktu widzenia naszych rozwa˝aƒ szczególnie istotna mo˝e byç praca: Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej wobec wyzwaƒ spo∏eczeƒstwa informacyjnego. Raport IRiSS nr 46, Warszawa 1997 r.

praktyka

Dokàd zmierza administracja?
W kraju funkcjonuje kilka systemów informatycznych, znanych szerokiemu ogó∏owi (np. POLTAX,
PESEL i REGON). Szereg innych projektów przybli˝ajàcych administracj´ obywatelowi (i vice versa) jest
w trakcie realizacji – to nie tylko os∏awiony system
ewidencji pojazdów w MSWiA czy system majàcy
w∏aÊciwie zafunkcjonowaç w bli˝ej niesprecyzowanej
przysz∏oÊci w ZUS.
Wielu urz´dników i decydentów za wczeÊnie zach∏ysn´∏o si´ mo˝liwoÊciami informatyzacji czy jedynie
komputeryzacji urz´dów. Przestano zauwa˝aç, ˝e nim
wejdzie zaawansowana technologia, nale˝y dokonaç
rzetelnej i kompleksowej analizy pracy urz´du, w tym
przede wszystkim przeanalizowaç proces
obiegu dokumentów .
Na lutowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rzàdu
i Samorzàdu w ramach Zespo∏u ds. Spo∏eczeƒstwa Informacyjnego (bo takowy, a jak˝e!, istnieje), dominowa∏a kwestia stanu prac nad projektowanà Ustawà o informatyzacji .
Prace w tej dziedzinie idà bardzo opornie, a dyskusje
trwajà nad praktycznie ka˝dym z punktów proponowanych zapisów ustawowych. Wiadomo ju˝, ˝e powinny zostaç z∏agodzone regulacje prawne, odbierane
przez Êrodowisko samorzàdowe jako restrykcyjne,
a dotyczàce na przyk∏ad obowiàzku zg∏oszenia wszelkich systemów informatycznych wykorzystywanych
przez administracj´. Do kogo? Do, uwaga, w∏aÊciwego merytorycznie ministra , który
mia∏ wyra˝aç opini´ na temat tego systemu. Ludzie
obdarzeni zdrowym rozsàdkiem kwestionowali zasadnoÊç tego rodzaju zapisów. Mog∏y one spowodowaç
pot´˝ny zator w informatyzacji administracji. Trudno
wyobraziç sobie proces wyra˝ania takiej opinii przez
ministerstwa przy ogromnej iloÊci (nieraz ograniczonych terytorialnie) projektów i presji czasu, o niezadowoleniu obywateli nawet nie wspominajàc.

Co niepokoi samorzàdy?
Projektowana ustawa lub akty prawne ni˝szego rz´du,
majàce uporzàdkowaç kwestie informatyzacji administracji, nie regulowa∏y jednoznacznie zasad dost´pu samorzàdów do danych zawartych w rejestrach paƒstwowych typu PESEL, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców czy systemów gromadzàcych dane
geodezyjne, potrzebne samorzàdom do realizacji za-
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daƒ w∏asnych. Trudno wr´cz wyobraziç sobie, ˝e samorzàdy mog∏yby korzystaç z tego rodzaju zasobów
informacji odp∏atnie – a jednak nie wykluczono tego
w projektach legislacyjnych. By∏by to kolejny powód
do niejasnoÊci i problemów w relacjach: organy centralne – samorzàd. To dziwne, ˝e ktokolwiek móg∏by
zak∏adaç inne, ni˝ tylko nieodp∏atne korzystanie z tego rodzaju zasobów przez samorzàdy. A jednak, skoro
jasno tego nie dopowiedziano, to jaka filozofia przyÊwieca∏a twórcom tego rodzaju rozwiàzaƒ? Niedopatrzenie jedynie, czy próba antagonizowania administracji rzàdowej i samorzàdowej?
Samorzàdy lokalne sà równie˝ zaniepokojone tempem
prac nad ustawà. Konsultacje z udzia∏em wszystkich
zainteresowanych póêniejszym stosowaniem tego rodzaju uregulowaƒ, dobrn´∏y na razie mniej wi´cej do
paragrafu 15. Regulacje dotyczàce wykorzystywania
danych przez samorzàd, znajdujà si´ w okolicach paragrafu 30 projektu. Z jednej strony wi´c jeszcze sporo
czasu up∏ynie, nim te kwestie b´dà omawiane, a z drugiej – warto wspomnieç o tym, ˝eby czytelnik móg∏
wyrobiç sobie poglàd na sposób podejÊcia rodzimej legislatury. Jak si´ ostro˝nie ocenia, prace posuwajà si´ w miar´ szybko jak na polskie
warunki i projekt powinien trafiç pod obrady Sejmu
w kwietniu lub maju br.
Có˝ jednak z tego, skoro przypomnieç nale˝y, ˝e dotychczasowe projekty uregulowaƒ w dziedzinie informatyzacji spotyka∏y si´ z totalnà wr´cz krytykà ze
strony wszystkich ogólnopolskich struktur samorzàdowych, postulujàcych wr´cz zaniechania tego rodzaju uregulowaƒ. Jednak regulacje normatywne sà konieczne, bo nale˝y jak najszybciej okreÊliç standardy,
które powinny spe∏niaç wszystkie systemy funkcjonujàce po stronie administracji publicznej. Ka˝dy, kto
podejmuje si´ tworzenia takiego systemu informatycznego, powinien znaç wymagania, jakim musi sprostaç
– reszta zale˝y od niego. Taki zestaw „wymagaƒ minimalnych”, wyraênie i jednoznacznie okreÊlonych w szczegó∏owych rozporzàdzeniach, integralnie
zwiàzanych z regulacjami ustawowymi, powinien istnieç od dawna.
Temat ten mo˝na by rozwijaç praktycznie w nieskoƒczonoÊç, bo wàtków w nim wiele. Nie w tym rzecz jednak. Rzecz w pokazaniu mechanizmów, które czasami
nie pozwalajà przedrzeç si´ zdrowemu rozsàdkowi.
A potem spotykajà si´ „wa˝ne gremia” i trwajà debaty nad tym, jak wybrnàç ze Êlepego zau∏ka.
>
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Najwa˝niejsi sà ludzie...
M a r e k B i g o s i ƒ s k i , zast´pca dyrektora


Nowoczesny Urzàd Miasta w Wieleniu.
W Êrodku Krystyna Heppner, sekretarz miasta

tymczasowe. I jak w takiej sytuacji mo˝na realizowaç
ambitne zadania na miar´ XXI wieku, jak np. „Sprawny urzàd samorzàdowy przyjazny dla mieszkaƒców
i urz´dników”? Kto ma tworzyç samorzàdowe portale
informacyjne? Kto ma wdra˝aç rozwiàzania w zakresie
„e-Urz´du”? Raczej firmy zewn´trzne, a nie pracownicy samorzàdowi. I choç mo˝e to byç zgodne z praktykà outsourcingu, to jednak czy krajowa administracja
dojrza∏a ju˝ do takiej formy relacji z podmiotami zewn´trznymi?

Stowarzyszenia Wielkopolskiego OÊrodka
Kszta∏cenia i Studiów Samorzàdowych z Poznania: PodejÊcie regionalne do informatyzacji
samorzàdów, które stworzono w Wielkopolsce,
zasadza si´ na projekcie zapewnienia szerokopasmowego dost´pu do przep∏ywu wszelkich informacji mi´dzy poszczególnymi administracjami, a ponadto pomi´dzy administracjà publicznà
a wszelkimi innymi podmiotami (tak˝e gospodarczymi). ¸àcznoÊç ta ma byç by∏ sprawna,
szybka i bezpieczna. W tej chwili w cz´Êci gmin
mamy jeszcze ∏àcza klasyczne, modemowe. JeÊli
naprawd´ chcemy, by administracja by∏a dost´pna dla wszystkich, którzy „majà coÊ do za∏atwienia” lub sà zainteresowani chocia˝by problematykà samorzàdowà, to jedynym rozwiàzaniem
jest postawienie warunku, by tego rodzaju projekty mog∏y si´ wpisywaç w pewnà struktur´ informacyjnà.
Pracujemy w tej chwili nad pilota˝owym projektem po∏àczenia dwóch powiatów wielkopolskich:
poznaƒskiego (du˝ego) i grodziskiego (relatywnie
du˝o mniejszego) przy wykorzystaniu istniejàcej
sieci Êwiat∏owodowej, znajdujàcej si´ w gestii PKP
oraz w gestii Êrodowiska naukowego (czyli sieci
PIONIER). ChcielibyÊmy do tych ∏àczy Êwiat∏owodowych pod∏àczaç urz´dy administracji i ich jednostki organizacyjne. Relatywnie mo˝e to byç
bardzo kosztowne, wi´c trwajà prace, których celem jest oszacowanie kosztów zaanga˝owania do
programu pilota˝owego ka˝dej z gmin w tych
powiatach. Mam ÊwiadomoÊç, ze przy∏àcz´ dla
pojedynczego urz´du mo˝e byç kosztowne, ale
trzeba mieç ÊwiadomoÊç, ˝e docelowo zafunkcjonujà na bazie tego rodzaju ∏àczy, e-Urz´dy
z prawdziwego zdarzenia.
MyÊl´, ˝e stan zaawansowania takich nowoczesnych projektów jest adekwatny do mo˝liwoÊci
samorzàdów i same pomys∏y niczego tu nie
zmienià.

* * *
Odpowiedê na wczeÊniej postawione pytanie: „czy polska administracja publiczna spe∏nia ju˝ standardy odnoszone do
wspó∏czeÊnie definiowanej administracji?”, mo˝na wi´c
sformu∏owaç jedynie nast´pujàco: „mo˝e wkrótce, lecz jeszcze
nie w tej chwili”... I szkoda przy tym, ˝e nawet tak ambitne i dalekosi´˝ne zamierzenie, jakim jest zbli˝enie administracji do ogó∏u obywateli, nie jest wolne od wielu koniunkturalnych dzia∏aƒ.
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JeÊli technika nie zawodzi, to mo˝e zawodziç cz∏owiek.
Warto wi´c zastanowiç si´ chwil´ nad zawodowym
statusem informatyków w administracji publicznej.
Jak zawsze, w ka˝dej sferze ˝ycia, jeÊli nie wiadomo
o co chodzi, to chodzi o pieniàdze. Wynagrodzenia informatyków pracujàcych w administracji rzàdowej
i samorzàdowej sà czasem Êmiesznie niskie w zestawieniu z p∏acami ich odpowiedników w przedsi´biorstwach prywatnych. Konsekwencje? Odp∏yw specjalistów, traktujàcych tego rodzaju miejsce pracy jako
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