
Tezy do dyskusji*

Czego oczekują samorządy od rządu i vice versa, 
aby budować efektywną kosztowo i usługowo 

administrację?

Piotr Popiel
dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach

*Kij w mrowisku



Podpis elektroniczny

Miał być lekiem na całe zło – dzięki niemu 
Polska miała stać się rzeką e-dokumentami
płynącą, tymczasem…

obywatele go nie stosują.

Dlaczego? 
Bo jest za drogi i (prawie) nic nie można z jego 
pomocą załatwić.



Podpis elektroniczny

Konieczna jest zmiana regulacji dotycząca 
autentykacji obywatela i bezpiecznego podpisu 
elektronicznego, bez kart i czarnych skrzynek 
przy każdym komputerze 

Do rozwiązania pozostaje problem płatności 
elektronicznych, mikropłatności i opłaty 
skarbowej

(a banki jakoś sobie radzą ;-)



Biuletyn Informacji Publicznej

Miał zapewnić powszechny dostęp do informacji,

ale

nie określono precyzyjnie, 

co ma być w nim zamieszczane 

(teraz regulacje są rozsiane po różnych ustawach, 

a „wszystko” może równie dobrze oznaczać „nic”)



BIP – ile jest urzędów w Polsce?

[…]

[…]



BIP – ile to (nas) kosztuje?

Przy założeniu, że w Polsce jest ponad 
2.500 jednostek samorządu terytorialnego:

2.500 x 12 miesięcy x 100 zł = 3 mln zł rocznie
Przy założeniu, że każda z nich ma średnio 5 podległych 
jednostek organizacyjnych:

12.500 x 12 miesięcy x 100 zł = 15 mln zł rocznie
Przy założeniu, że w kraju jest ponad 36.000 szkół
36.000 x 12 miesięcy x 100 zł = 43,2 mln zł rocznie
Według GUS w Polsce jest ponad 136 tysięcy 
podmiotów sektora publicznego:

136.000 x 12 miesięcy x 100 zł = 163,2 mln zł rocznie



BIP – kto z tego korzysta?
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Zamiast BIP…

obowiązkowy serwis internetowy 
z precyzyjnie określonym zakresem informacji



Oczekiwania

Zdrowy rozsądek 

Standardy

Standardy

Standardy

Standardy

Standardy

Standardy



Wymiana i udostępnianie danych
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Katalog usług 
[obowiązkowo świadczonych drogą elektroniczną]



Przegląd i zmiana przepisów
uniemożliwiających świadczenie usług 
drogą elektroniczną

§ 1. 1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, zwanego dalej 
"wnioskiem", wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.



Standaryzowane oprogramowanie 

zamawiane i wdrażanie centralnie, udostępniane np. 

JST bezpłatnie lub za niewielką opłatą abonamentową

(na zasadzie dobrowolności)

LUB

zmiana prawa zamówień publicznych (podniesienie 

progów wartości zamówień,  włączenie zamówień na 

oprogramowanie do procedur uproszczonych)



Dobre i złe przykłady

Święta trójca, czyli ewidencja ludności, 
PESEL i dowody osobiste
CEPiK
Płatnik
e-faktury, deklaracje celne
[…]

Polska resortowa
czyli

Każdy sobie rzepkę skrobie



Światełko w tunelu

Ustawa o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne

Dekretuje, że będzie dobrze,
więc będzie dobrze

…jeśli tylko zostanie zrealizowana.



Piotr Popiel, dyrektor UM
tel. 230-7611, faks 231-9901

email: dyr@um.gliwice.pl
www.um.gliwice.pl


