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Abstrakt: Cyfryzacja oraz informatyzacja społeczeństwa w ostatnich latach stały się 

ważnym determinantem rozwoju, zarówno w sprawach codziennych i osobistych, 

jak również przy realizacji funkcji aparatu administracyjnego państwa. Polska, 

podobnie jak reszta świata, ulega trendom warunkującym postęp cywilizacyjny. 

Warto przywołać słowa amerykańskiego futurologa, Alvina Tofflera, który 

przedstawił trzy fazy rozwoju cywilizacyjnego – agrarną, przemysłową oraz obecnie 

trwającą, informacyjną. Ważnym celem polskiej polityki wewnętrznej po okresie 

transformacji ustrojowej stało się nadrobienie opóźnień cywilizacyjnych względem 

państw zachodnich oraz tworzenie warunków do niezakłóconego rozwoju 

społeczeństwa i gospodarki. W artykule została omówiona geneza funkcjonowania 

elektronicznej administracji w Polsce oraz wybrane projekty, uznawane za swego 

rodzaju „kamienie milowe” koncepcji e-government w Polsce. 

Abstract: Digitization and computerization of the society in the 

recentyearshavebecome a  determinant of development, both in everyday and 

privatetasks, as well as in regards to the implementation of the 

administrativeapparatus in the country. Poland, similarly to the rest of the world, 

issusceptible to trendsthat form the development of computerization. It isworth to 

recall the words of an American futurologist, Alvin Toffler, whointroduced in 

hisworksthreephases of the development of society – agrarian, industrial, and the 

currentlyunderway, led by informationtechnology. Animportantgoal of 

                                                           
1 Student, Koło Naukowe Prawa Publicznego „Imperium”, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
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polishinternalaffairsafter the transformation of the polishpolitical system in the 

1990s was the rush to meet the west in terms of civilizationaldevelopments, as well 

as anintroduction of conditions for a undisruptedevolution of the society and 

economy. Laid out in thisarticleis the genesis of the functioning of e-administration 

in Poland, as well as that of selectedprojects, whichareperceived as set milestones 

of the concept of e-government in Poland. 

Słowa kluczowe: administracja publiczna, elektroniczna administracja, historia  

Keywords: public administration, e-government, history 

 

Wstęp 

 Znakiem obecnych czasów jest bez wątpienia dążenie różnych 

przedsiębiorców, usługodawców czy instytucji do ułatwiania kontaktów z ich 

kontrahentami. Nowe możliwości w tej dziedzinie otwierają się wraz z rozwojem 

technologii, który pozwala nie tylko na przyspieszanie relacji międzyludzkich, ale 

również eksploatacje sfer do tej pory nieznanych lub niewykorzystywanych. W XXI 

w. ludzie mają możliwość podejmowania istotnych decyzji nawet na kilkucalowym 

ekranie. Wykształciły się już takie pojęcia jak „cyfrowy  konsument”,  czy też 

„homo informaticus”, które trafnie opisują aktualnenastawienie do kwestii 

używania technologii przy załatwianiucodziennych spraw oraz partycypowaniu 

we wspólnocie. Opus magnum święcącego teraz tryumfy społeczeństwa 

informacyjnego zdaje się być Internet –system łączący urządzenia z całego świata, 

mogący służyć zarówno do zaplanowania spotkania ze znajomymi, jak i zawarcia 

umowy sprzedaży; niosący ze sobą ogromne możliwości, jak i równie wielkie 

zagrożenie.  

 Za postępującą cyfryzacją społeczności niewątpliwie musi podążać 

administracja publiczna, wciąż pełniąca kluczową rolę w funkcjonowaniu 

demokratycznego państwa prawnego. W wielu publicznych dyskusjach podnoszony 
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jest argument sprawnego działania władczego aparatu państwa jako warunku sine 

qua non jego rozwoju i stabilności. Należy jednak zwrócić uwagę, że postęp 

technologiczny bardzo często jest uzależniony od aktualnej sytuacji politycznej i 

ekonomicznej. Polska jest przykładem państwa, które dopiero w latach 90. XX w. 

zaczęło adaptować pewne rozwiązania polityczne i prawne, które już wcześniej były 

wdrażane w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, postęp 

technologiczny może za sobą pociągać zmianę mentalności obywateli oraz ich 

nastawienia do pewnych spraw. Wszak Polakom administracja, zwłaszcza po 

okresie ustroju socjalistycznego, wciąż często może wydawać się hermetyczna  

i nieprzystępna, a w nowoczesnym społeczeństwie postuluje się przekształcenie 

zamkniętych biurokracji, powołanych do rządzenia, w otwarte struktury opierające 

się na sprawnym obiegu i wymianie informacji2. Remedium na problemy w procesie 

zarządzania państwem może okazać się elektroniczna administracja, której geneza, 

rozwój i sztandarowe projekty na gruncie polskiego prawa będą przedmiotem 

niniejszego opracowania. 

 

E-administracja jako podstawa społeczeństwa informacyjnego 

 Termin „administracja” jest bardzo szeroko definiowany w doktrynie, zwraca 

się uwagę na wielość jego ujęć. Oznacza on zarówno struktury wydzielone  

w państwie, jak i działalność o specjalnych cechach, która jest podejmowana  

w ramach realizacji celów o charakterze publicznym3. W potocznym rozumieniu 

pojęcie administracji odpowiada jego łacińskiemu pierwowzorowi (ministrare), który 

jest synonimem pomocy, służby, kierownictwa czy zarządu4. Elektroniczna 

administracja (zwana również e-administracją lub e-government) również stanowi 

przedmiot polemiki autorów, którzy w kolejnych definicjach kładą nacisk na inne 

                                                           
2
J. Janowski, Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego  

i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Warszawa 2009, s. 50.  
3
 J. Boć, Prawo administracyjne, Wrocław 2010, s. 12. 

4
 J. Borkowski, Określenie administracji i prawa administracyjnego, [w:] J. Starościak (red.), System prawa 

administracyjnego, t. 1, Wrocław 1977, s. 21.  
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jej składowe. Bardzo duży wkład we wspomnianą dyskusję miały Wspólnoty 

Europejskie, które przez swoje organy wydawały stosowne dokumenty, akcentując 

konstytutywne elementy e-government. Za A. Harężą można wskazać, że 

elektroniczna administracja jest zintegrowanym działaniem, zmierzającym do stworzenia 

tańszego i efektywniejszego aparatu władzy przez zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania 

państwem, dzięki którym przewidywane jest obniżenie kosztów jego funkcjonowania5. E-

 government opiera się także na stosowaniu cyfrowych technologii 

komunikacyjnych oraz informacyjnych co ma na celu poprawę oferowanych przez 

aparat państwowy usług.  

 Mając na uwadze przytoczone sekwencje e-administracji należy 

przeanalizować funkcjonowanie bliskiego nam obecnie społeczeństwa 

informacyjnego. Narodziny tego terminu są ściśle związane z rozwojem coraz to 

nowszych środków komunikacji. Progres technologiczny postąpił do tego stopnia, 

że w tej chwili bardzo ciężko jednoznacznie wskazać dziedzinę życia, która nie 

została poddana informatyzacji, choćby w najmniejszym stopniu. Trzeba pamiętać, 

że jeszcze kilkadziesiąt lat temu taki stan rzeczy wydawał się co najmniej mało 

prawdopodobny. Potrzeba coraz większej ilości informacji wiąże się z odmiennym 

stosowaniem terminu „informacja” w życiu codziennym, sferze techniki, 

dziennikarstwa, czy też prawa6. W takim społeczeństwie należy w jeszcze większym 

zakresie rozwijać postulaty związane choćby z obowiązującą w postępowaniu 

administracyjnym zasadą szybkości i  prostoty postępowania.  

 Przełomowym momentem dla rozwoju koncepcji e-government oraz 

społeczeństwa informacyjnego było niewątpliwie opublikowanie przez Komisję 

Europejską w 1994 r.  raportu sporządzonego przez dwudziestu członków Grupy 

Połączonego Komitetu Wysokiego Szczebla ds. Społeczeństwa Informacyjnego, pt. 

„Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europejskiej”. 

                                                           
5
 A. Haręża, Wprowadzenie do problematyki elektronicznej administracji publicznej, „Prawo mediów 

elektronicznych. Kwartalnik naukowy” 2011, nr 1, s. 27.  
6
 A Siciński, Społeczeństwo informacyjne: próba nazwania naszych czasów [w:] J. Lubacz (red.),W drodze do 

społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 1999, s. 20-21.  
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Na czele zespołu, który przygotował projekt stanął Komisarz ds. Polityki 

Przemysłowej, Technologii Informatycznych i Telekomunikacji Martin 

Bangemann, stąd dokument ten powszechnie nazywany jest „raportem 

Bangemanna”. Przedstawione w nim kierunki rozwoju społeczeństwa globalnej 

informacji w Europie stały się pewnymi wytycznymi i podstawą podejmowania 

kolejnych wspólnotowych działań, które miały na celu m.in. zwiększenie 

efektywności świadczenia usług administracyjnych. Raport Bangemanna w dużej 

mierze został opracowany jako odpowiedź na działania USA w kwestii globalnych 

sieci telekomunikacyjnych. Przewidywał on m.in. utworzenie zintegrowanej sieci 

usług cyfrowych ISDN, poszerzenie zakresu komunikacji dzięki satelitom oraz 

wprowadzenie telepracy i nauki na dystans7. W raporcie zawarto także ostrzeżenie 

dla krajów, które chciałyby zwlekać z realizacją zawartych w nim dyrektyw, gdyż 

przez takie działania mogą w czasie krótszym od dziesięciolecia stanąć w obliczu załamania 

się inwestycji i kryzysu na rynku pracy8. Przytoczone zdanie miało następnie stać się 

hasłem, które przyświecało pionierom e- administracji w Polsce.  

 

Początki społeczeństwa informacyjnego w Polsce 

Przełom lat 80. i 90. XX wieku charakteryzował się dynamicznymi 

przemianami ustrojowymi i społecznymi, które następowały w państwach dawnego 

bloku wschodniego. Nie inaczej było w Polsce. Naturalną konsekwencją 

przywołanych zmian oraz upadku rządów socjalistycznych w Europie Środkowo-

Wschodniej było „odwrócenie” orientacji politycznej w stronę zjednoczonych 

państw Starego Kontynentu. Już we wrześniu 1989 r. podejmowano pierwsze 

rozmowy, które miały na celu zbliżenie Rzeczpospolitej do Wspólnot 

Europejskich. Proces akcesji do ponadnarodowych organizacji rozpoczynał się od 

                                                           
7
 G. Bliźnuk, J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość, Katowice 2006, s. 302-303.  

8
 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999,  

s. 123.  
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zniesienia najistotniejszych barier we współpracy gospodarczej9. W 1992 r. 

uchwalono ustawę zezwalającą na ratyfikowanie układu stowarzyszeniowego 

między RP a Wspólnotami Europejskimi10, zaś dwa lata później Polska przedłożyła 

wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Krzysztof Skubiszewski, minister 

spraw zagranicznych RP w latach 1989-1993, mówił wówczas, że stowarzyszenie ze 

Wspólnotą będzie dla Polski gwarancją, podobnie jak dla innych krajów członkowskich, nie 

tylko rozwoju gospodarczego i społecznego, przede wszystkim będzie gwarancją zachowania  

i  promieniowania naszej egzystencji narodowej11. W celu pomyślnego zakończenia procesu 

akcesyjnego Rzeczpospolita Polska musiała spełnić szereg warunków postawionych 

przez Radę Europejską, w tym również dotyczących budowy społeczeństwa 

informacyjnego. 

 Droga Polski do informatyzacji rozpoczęła się we wczesnych latach 80. XX 

w., choć wówczas była to praca wykonywana głównie przez indywidualnych 

entuzjastów. Za początek właściwej budowy społeczeństwa informacyjnego w RP 

przyjmuje się opublikowanie w 1991 r. przez Polskie Towarzystwo Informatyczne 

raportu pt. „Propozycja strategii rozwoju informatyki i  jej zastosowań  

w Rzeczypospolitej Polskiej”. Dokument został sporządzony na zamówienie 

Urzędu Rady Ministrów RP12 i zawierał szereg dyrektyw, które powinny zostać 

wdrożone na polu polskiej informatyki. Autorzy podkreślali, że Rada Ministrów, 

jako kluczowy organ państwowy, powinna wprowadzić w życie strategię rozwoju 

przemysłu i usług informatycznych – w przeciwnym razie może to doprowadzić do 

marginalizacji Polski w międzynarodowym podziale pracy w dziedzinie 

                                                           
9
 J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, 

zarządzania i administracji, Warszawa 2015, s. 435-436.  
10

 Powszechnie znanego jako Układ Europejski.  
11

 K. Skubiszewski, Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadczenia, wywiady 

1989-1993, Warszawa 1997, s. 225-226.  
12

 Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1996 r. w sprawie trybu likwidacji 

ministerstw i urzędów znoszonych w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego Rządu oraz trybu 

organizowania ministerstw, urzędów i innych organów utworzonych w ramach tej reformy (Dz.U. z 1996 r. Nr 

108, poz. 517) Urząd Rady Ministrów RP został przekształcony w istniejącą obecnie Kancelarię Prezesa Rady 

Ministrów RP.  
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informatyki13. W raporcie zwrócono również uwagę na konieczność stworzenia 

regulacji prawnych w obszarach, które dotąd pozostawały poza spectrum 

zainteresowania ustawodawcy, a które zyskały na znaczeniu wraz z rozwojem 

nowych technologii. Główną dziedziną nowej regulacji ustawowej miały być zasady 

tworzenia oraz wykorzystywania systemów informatycznych o znaczeniu 

publicznym, tworzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej  

w celu wspomagania wykonywania przez te organy ich funkcji władczych14.  

 Warto zwrócić uwagę, że jeszcze przed publikacją raportu pewne działania  

w zakresie informatyzacji administracji podejmowali poszczególni pracownicy 

administracji centralnej. W Ministerstwie Finansów już od połowy 1990 r. 

opracowywano POLTAX, a więc system ewidencjonowania i przetwarzania danych 

o podatnikach, powstający w kilku etapach. Świadectwem wzmożonej pracy nad 

tym projektem były koszty jego wdrażania – w 1994 r.  nakłady na komputeryzacje 

administracji centralnej i wojewódzkiej wyniosły ponad 130 mln. USD, z czego 

prawie 70% przeznaczono na zakup sprzętu, a 30% na oprogramowanie i usługi, 

zaś najwięcej środków przeznaczonych dla inwestycji urzędów centralnych 

otrzymał właśnie POLTAX15. Niemniej jednak, system był wdrażany bardzo długo 

i stał się przedmiotem niepochlebnych opinii medialnych. Sięgając głębiej – jeszcze 

w czasach PRL powstał Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności 

(PESEL), będący rejestrem wszystkich obywateli, a w początkach III RP został 

zmigrowany do nowej technologii i do dziś jest intensyfikowany.  

 

I i II Kongres Informatyki Polskiej  

 Jak już wcześniej zostało wskazane, rozwój e-administracji w Polsce jest 

sprzężony z  rozwiązaniami istniejącymi w Unii Europejskiej. W związku z tym, po 

                                                           
13

 W. Cellary, P. Gizbert-Studnicki, W. Iszkowski, M. Stroiński, Propozycja strategii rozwoju informatyki i jej 

zastosowań w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1991, s. 3.  
14

Ibidem, s. 52.  
15

 T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: szanse…, s. 127.  
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publikacji Raportu Bangemanna rozpoczęła się dyskusja wśród polskich 

informatyków na temat tego dokumentu w odniesieniu do polskiej rzeczywistości. 

Pod koniec 1994 r. w Poznaniu odbył się I Kongres Informatyki Polskiej, podczas 

którego zespół ekspertów opracował raport „Strategia Rozwoju Informatyki  

w Polsce. Stan, perspektywy, zalecenia”. Raport został oficjalnie zaprezentowany  

w kwietniu 1995 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, a także przekazany m.in. 

posłom, Marszałkowi Sejmu, senatorom, Radzie Ministrów i prezesom urzędów 

centralnych. Zespołowi autorskiemu przewodniczył dr Wacław Iszkowski, który 

był także współtwórcą sprawozdania z 1991 r. Uczestnicy Kongresu najpierw 

zwrócili uwagę na szereg wątpliwości w tłumaczeniu raportu Bangemanna na język 

polski (nikt nie był w stanie wskazać jego autorów), a także na jego niski nakład16. 

Meritum raportu było dziesięć zaleceń, otwierających ten dokument, które 

następnie konkretyzowano w poszczególnych rozdziałach. Wśród tych wytycznych 

należy wyróżnić: 

1) przyjęcie, iż teleinformatyka jest jednym z podstawowych czynników 

gospodarczego i  społecznego rozwoju kraju; 

2) postulat efektywnej integracji Polski z Unią Europejską dzięki dopasowaniu 

istniejących i nowo powstających systemów informatycznych do jej 

standardów; 

3) skierowane do władzy ustawodawczej zadanie opracowania racjonalnych 

rozwiązań prawnych dotyczących informatyki17. 

Raport okazał się dużym sukcesem, ujednolicił poglądy środowiska informatyków, 

ale przede wszystkim stanowił swego rodzaju podłoże pod kolejne regulacje 

prawne z zakresu informatyzacji administracji . 

 Na kanwie sukcesu poprzedniego spotkania, pod koniec 1998 r. odbył się II 

Kongres Informatyki Polskiej, ponownie w Poznaniu. Głównym przedmiotem 

                                                           
16

G. Bliźnuk, J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie..., s. 9. 
17

 W. Iszkowski (red.), Strategia Rozwoju Informatyki w Polsce. Stan, perspektywy, zalecenia, Warszawa 1995, 

s. 41.  



13 
 

zainteresowania jego uczestników był stan realizacji poprzednich zaleceń, a także 

dyskusja nad nowymi wyzwaniami stawianymi przed informatyką. Wzorem 

pierwszego zgromadzenia, opracowano raport pt. „Rozwój informatyki w Polsce. 

Stan, zalecenia, perspektywy”, ponownie pod redakcją dr. Iszkowskiego. Dokument 

przekazano przedstawicielom najwyższych władz, kolejny raz zaprezentowano go 

na Zamku Królewskim. Tożsama była także liczba zaleceń – sformułowano ich 

dziesięć. W raporcie podkreślano, że pomimo realizacji pewnych zaleceń, jak 

choćby uchwalenie w 1997 r. ustawy o ochronie danych osobowych18, proces 

tworzenia społeczeństwa informacyjnego wymaga wielu zadań dla administracji 

państwowej i jednostek naukowo-badawczych19. 

 

Elektroniczna administracja w Polsce na przełomie XX i XXI wieku  

Lata 90. XX w. były czasem wielu publicznych debat i konferencji 

poświęconych tematyce społeczeństwa informacyjnego, ale stopień zaawansowania 

realizacji projektów związanych ze-administracją był stosunkowo niski, porównując 

do skali potrzeb i formułowanych zaleceń. Ważną rolę w procesie integracji Polski 

z Unią Europejską odgrywał Komitet Badań Naukowych, utworzony w 1991 r. 

Zgodnie z art. 2 ustawy o Komitecie Badań Naukowych, do zadań Komitetu 

należało m.in. określanie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych 

szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego, nauki, techniki, gospodarki 

narodowej, zdrowia społeczeństwa, kultury oraz obronności i bezpieczeństwa 

państwa, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju20. W kwestii e-

administracji najważniejszym dokumentem Komitetu był opracowany wraz z 

przedstawicielami Ministerstwa Łączności raport zatytułowany „Cele i kierunki 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce”. Projekt aktu powstawał od 1998 

r., ale jego ostateczna wersja została przyjęta przez Radę Ministrów dopiero 28 

                                                           
18

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.  
19

 W. Iszkowski (red.), Rozwój informatyki w Polsce. Stan, zalecenia, perspektywy, Warszawa 1999, s. 31.  
20

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych; Dz. U. Nr 8, poz. 28 ze zm.  
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listopada 2000 r. Podstawę dokumentu stanowiło siedem ekspertyz, które 

uwydatniały konieczność budowy Społeczeństwa Globalnej Informacji jako 

warunku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej21. Jednym z tematów, który 

poruszono w raporcie, była informatyzacja administracji. Autorzy podkreślali, że 

odpowiednie dostosowanie, a następnie skomputeryzowanie procedur 

administracyjnych na szczeblu rządowym i samorządowym pozwoliłoby na ich 

usprawnienie, a następnie zwiększenie kontroli nad działalnością urzędów22. 

Zwracano także uwagę na już ukończone i wdrożone projekty elektronicznej 

administracji (POLTAX, PESEL, REGON) oraz będące wówczas w trakcie 

tworzenia (system PULS wspomagający urzędy pracy oraz system ewidencji 

pojazdów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji). W raporcie 

rozważano także unifikację rejestrów i metod ich prowadzenia, połączenie 

systemów rejestracyjnych w administracji rządowej i samorządowej oraz 

postulowano zmianę Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.)w celu 

zapewnienia łączności elektronicznej między poszczególnymi resortami w ramach 

administracji rządowej23.  

 14 lipca 2000 r., a więc kilka miesięcy przed przyjęciem analizowanego 

raportu, Sejm RP podjął uchwałę w sprawie budowania podstaw społeczeństwa 

informacyjnego w Polsce24. W akcie tym stwierdzono, iż obowiązujący system 

prawny oraz aktualna polityka rządu nie tworzy odpowiednich warunków do 

wykorzystania możliwości rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W uchwale 

przedstawiono dziesięć zagadnień, które należy w szczególności uwzględnić  

w kontekście planowania strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wśród 

nich znalazły się również plany i priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych 

w administracji, sprzyjające racjonalizacji wykorzystania środków budżetowych,  

a także usprawniające kontakty obywatela z urzędem oraz samorządność lokalną. 

                                                           
21

Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Warszawa 2000, s. 2.  
22

Ibidem, s. 29.  
23

 T. Burczyński, Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej, Wrocław 2011, s. 48.  
24

Uchwała Sejmu RP z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w 

Polsce; M.P. Nr 22, poz. 448.  
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Rząd został wezwany do przedstawienia w trybie pilnym założeń rzeczonej strategii 

do końca września 2000 r. Swoje stanowisko w sprawie powołanej uchwały Sejmu, 

Rada Ministrów wyraziła na tym samym posiedzeniu, na którym przyjęto raport 

Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Łączności. Zgodnie z nim, Rada 

Ministrów przedłożyła Sejmowi dokument „Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w Polsce”, który uwzględniał zagadnienia poruszone w uchwale 

oraz zobowiązała się przedstawić do 31 maja 2001 r. stworzonej na wzór podjętej 

przez Unię Europejską inicjatywy eEurope "Strategii rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 – ePolska" zawierającej plan działań  

i oszacowanie skutków finansowych25.  

 Wspomniana koncepcja eEurope pojawiła się pod koniec 1999 r. i została 

zainicjowana przez Komisję Europejską, jako konsekwencja wdrażania założeń 

Raportu Bangemanna. Raport przygotowany specjalnie dla prezentacji inicjatywy 

kładł nacisk na wyrównanie dystansu, jaki pod względem rozwoju technologii 

internetowych i e-biznesu dzielił Europę od Stanów Zjednoczonych, gdzie 

gwałtowny rozwój sieci pomógłchoćby rozwiązywać problem bezrobocia. Na 

kanwie projektu eEurope Ministerstwo Gospodarki opracowało dokument 

„ePolska – Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-

 2006”,  który Rada Ministrów przyjęła 11 września 2001 r. W strategii zawarto 

rozdział „Administracja publiczna on-line”, w którym postulowano, aby budowa 

informacyjnego sektora administracji oparła się na trzech przesłankach: 

1) otwartej relacji pomiędzy administracją, elitami politycznymi i obywatelami, 

która wyraża się w zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji 

sektora publicznego; 

2) ścisłym związku pomiędzy administracją a "odbiorcami informacji”; 

                                                           
25

http://kbn.icm.edu.pl/cele/index2.html [dostęp: 5.04.2018 r.].  

http://kbn.icm.edu.pl/cele/index2.html
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3) integracji założeń politycznych i działań pomiędzy agendami rządowymi, 

posiadającymi sprawną infrastrukturę teleinformatyczną i posługującymi się 

zintegrowanymi systemami informacji26. 

Szansę na usprawnienie działania administracji, autorzy strategii upatrywali  

w szerokim zastosowaniu narzędzi wykorzystujących technologie informacyjne, np. 

przez zastępowanie obiegiem elektronicznym papierowego obiegu informacji. 

Relacja tych zamierzeń miała nastąpić m.in.  dzięki stosownej nowelizacji k.p.a., 

komputeryzacji procesów i procedur w administracji rządowej oraz wdrożenia 

rejestrów państwowych i branżowych i ich integracji27. Omawiany rozdział strategii 

zamykała tabela przedstawiająca poszczególne zadania szczegółowe, jednostki je 

realizujące, źródło finansowania oraz planowaną datę ich ukończenia. Dokument 

Ministerstwa Gospodarki był oczywiście zbieżny z założeniami raportu 

Bangemanna, ale  w  większym stopniu niż poprzednie projekty uwzględniał 

polskie realia.  

 Pod wpływem kolejnych inicjatyw oraz strategii dotyczących e-government, 

w grudniu 2001 r. Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o działach administracji 

rządowej. Doszło do utworzenia nowego działu administracji centralnej o nazwie 

„informatyzacja”28. Pierwszy raz, w kontekście prawnym, informatyka uzyskała tak 

doniosłe znaczenie w kwestii zarządzania państwem. Koordynacja informatyzacji 

kraju i nadzór nad nią przypadł nowo utworzonemu Ministerstwu Nauki  

i Informatyzacji. Pierwszym, który pełnił funkcję ministra w tym urzędzie był prof. 

Michał Kleiber.  

 

 

                                                           
26

e-Polska – Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, Warszawa 2001, 

s. 36.  
27

T. Burczyński, Elektroniczna wymiana…, s. 49.  
28

 Art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady 

Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw; Dz. U. Nr 154, poz. 1800.  
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Ustawy budujące społeczeństwo informacyjne  

Działania egzekutywy na początku XXI w., związane z e-administracją, były 

uzupełniane aktami prawnymi uchwalanymi przez legislatywę. Latem 2000 r. do 

Marszałka Sejmu RP III kadencji wpłynęły dwa projekty ustaw dotyczące 

publicznego dostępu do informacji. Oba kładły nacisk na rolę Internetu jako 

podstawowego, choć nie jedynego, źródła ich uzyskania29. Rozwiązanie takie 

argumentowano możliwością zgłaszania przez osoby zainteresowane poprawek  

i komentarzy do publikowanych przez organy administracji publicznej projektów 

aktów. Miało się to odbywać za pomocą sieci internetowej. Ostatecznie, 6 września 

2001 r. uchwalono ustawę o dostępie do informacji publicznej30. Z punktu widzenia 

postępującej cyfryzacji, najistotniejszy był art. 8 ww. ustawy, zgodnie z  którym 

utworzono publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – 

w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci 

ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Ustawa przewidziała 

katalog podmiotów zobowiązanych do udostępniania w BIP informacji, takich jak 

zasady funkcjonowania podmiotów, polityka wewnętrzna i zewnętrzna oraz inne. 

Wyłączenie jawności tych informacji wymaga podania podstawy prawnej 

wyłączenia oraz wskazania organu lub osoby, która tego dokonuje. BIP nie jest 

scentralizowany, na jego stronie głównej znajdują się odnośniki do podmiotów 

prowadzących strony BIP, stąd strona główna określana jest jako nośnik 

„metainformacji” publicznych31. Zgodnie z założeniem, w BIP prezentuje się 

informacje zależne od celu, w jakim daną stronę utworzono, a więc może to być 

witryna zachęcająca inwestorów do ulokowania inwestycji w regionie, czy też 

wskazująca dane statystyczne32.  

 W dniu 18 września 2001 r., niecałe dwa tygodnie po uchwaleniu ustawy  

o dostępie do informacji publicznej, Sejm RP przyjął ustawę o podpisie 

                                                           
29

B. Opaliński, Dostęp do informacji publicznej w polskich przepisach prawnych, [w:] P. Szustakiewicz (red.), 

Dostęp do informacji publicznej, Warszawa 2016, s. 22. 
30

 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.  
31

 M. Bernaczyk, Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008, s. 205.  
32

 M. Butkiewicz, Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne, Warszawa 2006, s. 11.  
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elektronicznym33, również mającą ogromny wpływ na rozwój polskiej  

e-administracji. W przeciwieństwie do przepisów dotyczących BIP, akt ten już nie 

obowiązuje, został on uchylony w 2016 r. Ustawa o podpisie elektronicznym 

wdrażała unijną dyrektywę z 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram  

w zakresie podpisów elektronicznych34. Zgodnie z art. 5 ust. 2. ww. ustawy dane  

w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne 

pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami 

własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Ustawa nałożyła 

również na organy władzy państwowej obowiązek umożliwienia odbiorcom usług 

certyfikacyjnych wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci 

elektronicznej, w przypadkach gdy przepisy prawa wymagają ich składania  

w określonej formie lub według określonego wzoru. Pierwotnie termin wypełnienia 

poruszonego obowiązku mijał w 2006 r., ale ze względu na nieprzygotowanie 

polskiej administracji do jego wypełnienia ustawodawca przesunął termin na 2008 

r.35. Przedstawione rozwiązanie miało w kolejnych latach fundamentalny wpływ na 

ułatwienie instytucji doręczania i odbierania pism w postępowaniu 

administracyjnym.  

 

„Wrota Polski” oraz „Wrota Małopolski” 

W 2003 r. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przygotowało aktualizację 

rządowej strategii rozwoju sprzed dwóch lat. Tym razem dokument nazwano 

„Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006”. 

Rada Ministrów przyjęła projekt na początku 2004 r. Wyznaczono cele ogólne  

                                                           
33

 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym; Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.  
34

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie 

wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych; Dziennik Urzędowy L 013 , 19/01/2000 P. 0012 –

 0020.  
35

D. Szostek, Doręczanie i odbieranie pism w postaci elektronicznej na gruncie Kodeksu postępowania 

administracyjnego, [w:] D. Szostek (red.), e-Administracja. Prawne zagadnienia informatyzacji administracji, 

Wrocław 2009, s. 51.  
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i szczegółowe. Do ogólnych zadań zaliczono zapewnienie wszystkim obywatelom i 

firmom taniego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu, 

tworzenie szerokiej i wartościowej oferty usług dostępnych w Internecie, a także 

powszechną naukę posługiwania się teleinformatyką.  

 Jednym z najważniejszych celów szczególnych zaktualizowanej strategii był 

projekt „Wrota Polski”. Wstępna koncepcja tego przedsięwzięcia została 

przedstawiona pod koniec 2002 r. przez Komitet Badań Naukowych. „Wrota 

Polski” miały umożliwić świadczenie większości usług oferowanych przez 

administrację państwową za pośrednictwem Internetu. Według autorów projektu, 

najważniejsza miała być jego misja długofalowa polegająca na zwiększeniu o 10 

procent rzeczywistej efektywności administracji publicznej związanej 

ze świadczeniem usług publicznych36. Wskazane przez autorów usługi priorytetowe 

zostały wybrane za pomocą kryteriów zawartych w strategii eEurope. Wśród nich 

można wyróżnić rozliczanie podatku dochodowego, pomoc w znalezieniu pracy, 

uzyskanie praw do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz uzyskanie 

dowodu osobistego. Jeszcze w 2003 r. minister Kleiber zakładał, że opisywany 

program zostanie zrealizowany w ciągu najbliższych trzech lat, jednak przyjętego 

celu nie udało się w tym czasie osiągnąć37.  

 Zanim opracowano projekt zinformatyzowania usług świadczonych przez 

administrację państwową, zbliżone działania podejmowano na szczeblach 

samorządowych. Sztandarowym przykładem tego typu inicjatyw lokalnych są 

„Wrota Małopolski”, realizowane od 2001 r., zaś podstawa  działania tego projektu 

to „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego” z  2000 r. „Wrota 

Małopolski” rozpoczynały działanie jako regionalny portal informacyjny, którego 

celem było umożliwienie obywatelom i osobom prawnym korzystania z usług 

elektronicznych oraz zasobów informacji oferowanych przez urzędy administracji 

                                                           
36

http://kbn.icm.edu.pl/informatyzacja/wrota.pdf [dostęp: 7.04.2018 r.].  
37

http://starywww.up.wroc.pl/polish/aktualnosci/2003/04/2003_04_02_a.html [dostęp: 7.04.2018 r.].  

http://kbn.icm.edu.pl/informatyzacja/wrota.pdf
http://starywww.up.wroc.pl/polish/aktualnosci/2003/04/2003_04_02_a.html
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publicznej województwa małopolskiego38. Idea tego portalu polegała na 

uporządkowaniu i zebraniu w jednym miejscu informacji społeczno-publicznych 

dotyczących regionu. Rozwój e- administracji w Małopolsce zakładał także 

powszechny dostęp do procedur urzędowych, skrócenie czasu załatwiania spraw 

urzędowych, a ponadto możliwość oszczędzenia środków publicznych. Na 

stronach Wrót Małopolski udostępniano BIP organów administracji publicznej 

województwa małopolskiego: gmin, powiatów, Wojewody Małopolskiego, 

Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, 

Izby Skarbowej w Krakowie, Izby Celnej w Krakowie, Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w  Krakowie, jednostek organizacyjnych podporządkowanych 

Wojewodzie oraz administracji zespolonej.  

 

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne 

„Wrota Polski” napotykały wiele trudności na drodze swojego rozwoju. 

Pierwsze komplikacje w ich realizacji wywołało unieważnienie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na wsparcie zarządzania projektem z powodu 

zbyt małej liczby zgłoszonych ofert. Konkurs na usługi doradcze w ramach 

programu wygrało konsorcjum firm Infovide S.A. oraz McKinsey & Company. 

Jego przedstawiciele zaprezentowali projekt Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP), który miał być realizowany w ramach „Wrót 

Polski”. Pod koniec 2004 r. Minister Nauki i Informatyzacji zaakceptował 

ostateczny kształt programu. Większość działań skupionych wokół „Wrót Polski” 

miało na celu przygotowanie kolejnego kluczowego dla rozwoju polskiej  

                                                           
38

 A. Kaczorowska, Polskie e-usługi jako wynik zarządzania poprzez projekty w sektorze administracji 

publicznej, [w:] P.A. Nowak (red.), Innowacje 2011. Nowoczesna Administracja Województwa Łódzkiego, Łódź 

2011, s. 43-44.  
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e-administracji dokumentu, a więc ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne39.  

 Powołana ustawa została uchwalona 17 lutego 2005 r.40 Określa ona m.in. 

zasady dofinansowania projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, 

minimalne wymagania systemów teleinformatycznych obsługujących administrację 

publiczną oraz kwestie dotyczące dostosowania rejestrów publicznych do wymiany 

informacji z podmiotami publicznymi. Akt ten zawiera także katalog podmiotów 

objętych ustawą oraz enumeratywne wyłączenia. Do podmiotów publicznych 

zaliczono przede wszystkim organy administracji rządowej oraz jednostki 

samorządu terytorialnego. Ustawodawca oparł przygotowanie strategii 

informatyzacji na Planie Informatyzacji Państwa, który miał być opracowany przez 

ministra właściwego do spraw informatyzacji. Plan ten to przede wszystkim 

instrument koordynacyjny, a więc uwzględniającym elementy układu jako całości 

złożonej i skierowanej na urzeczywistnienie określonych celów41.Pierwszym 

dokumentem tego rodzaju było rozporządzenie Rady Ministrów z 1 sierpnia 2006 

r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 200642. Do zapisanych w planie 

działań, a powiązanych z rozwojem wymiany informacji w e-administracji zadań 

można zaliczyć: 

1) elektronizację procedur;  

2) opracowanie oraz udostępnienie wspólnych standardów wymiany danych; 

3) usprawnienie komunikacji i koordynacji w ramach administracji publicznej, 

tak aby projekty prowadzone równolegle albo uzupełniające się mogły być 

realizowane i  wykorzystywane wspólnie przez podmioty publiczne; 

                                                           
39

Ibidem, s. 45.  
40

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.  
41

Cf. G. Szpor, Cz. Martysz, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. Komentarz, Warszawa 2007, s. 59.  
42

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 

2006; Dz. U. Nr 147, poz. 1064.  
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4) racjonalne integrowanie i koordynowanie tworzonych i funkcjonujących 

zasobów administracji publicznej43. 

Pierwszy plan informatyzacji obowiązywał stosunkowo krótko, co miało 

związek z późnym wydaniem aktu prawnego wprowadzającego strategie w życie. 

Niemniej jednak, Rada Ministrów 28 marca 2007 r. wydała rozporządzenie  

w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-201044. Trzyletnia 

perspektywa działań dawała więcej czasu i możliwości organom odpowiedzialnym 

za cyfryzację administracji, ponadto nie zarzucono projektów, które przewidziano 

w planie z  2006 r., a zapowiedziano ich kontynuację. W tym planie określono 

również trzy priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych, stosowanych do 

wykonywania zadań publicznych: 

1) przekształcenie Polski w nowoczesne państwo, otwarte i przyjazne dla 

obywateli oraz podmiotów gospodarczych; 

2) racjonalizacja wydatków ponoszonych przez administrację publiczną  

w związku z jej informatyzacją; 

3) technologiczna neutralność rozwiązań informatycznych wykorzystywanych 

w procesie informatyzacji administracji publicznej45. 

Obecnie przepisy dotyczące tworzenia planów informatyzacji państwa nie 

obowiązują – zostały uchylone w 2014 r.46.  

 Plan Informatyzacja Państwa na lata 2007-2010 przewidywał szereg 

projektów, które miały wdrażać kolejne założenia e-government w Polsce. 

Najważniejszym z nich niewątpliwie okazała się Elektroniczna Platforma Usług 

Administracji Publicznej (ePUAP). To system teleinformatyczny, w którym 

instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci 
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 T. Burczyński, Elektroniczna wymiana…, s. 51.  
44

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 

2007-2010; Dz. U. Nr 61, poz. 415.  
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 D. Adamski, Informatyzacja podmiotów realizujących działania publiczne, [w:] D. Szostek (red.), op. cit., 

s. 33.  
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 Art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. z 2014 r. poz. 183 ze zm. 
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Internet. Jego utworzenie przewidziała ustawa o informatyzacji działalności 

podmiotów publicznych. Funkcjonowanie ePUAP ma zapewniać minister właściwy 

do spraw informatyzacji. Główny cel ePUAP to stworzenie infrastruktury 

pozwalającej organom administracji publicznej oraz jej interesantom na korzystanie 

z elektronicznych kanałów dostępu47. Przedstawione rozwiązanie miało 

kształtować obopólne korzyści – zarówno dla obywateli, jak i dla administracji. 

Wnioskodawcy dzięki ePUAP mogliby zaoszczędzić czas i  pieniądze załatwiając 

sprawy przez Internet, zaś administracja zbliżałaby się do jednostek i była im 

bardziej przyjazna. ePUAP został uruchomiony w 2008 r. i jego wielką zaletą 

okazała się możliwość załatwiania spraw w dowolnym miejscu i dowolnym czasie, 

w  tym nawet poza granicami RP. Platforma sama nie świadczyła usług, ale 

udostępniała petentom miejsce do ich realizacji. Szybko jednak obnażone zostały 

pewne wady tego systemu, takie jak obowiązek założenia „Profilu Zaufanego”, 

który wymagał potwierdzenia tożsamości w odpowiednim urzędzie, a ponadto 

pojawiły się wątpliwości co do bezpieczeństwa danych w nim zawartych. Do 

komplikacji w tym zakresie należałoby dodać konieczność posiadania 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz wciąż istniejące braki w 

infrastrukturze e-administracji. Nie zważając na przytoczone wady i krytykę, 

platforma nadal jest rozwijana.  

 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, tuż po jej wejściu w  życie, była krytykowana w różnych środowiskach 

eksperckich. Jak zauważył D. Adamski, do najważniejszych bolączek tego aktu 

należy zaliczyć brak spójnej wizji informatyzacji państwa, słaba zdolność do 

współdziałania systemów publicznych, źle prowadzone procedury przetargowe 

dotyczące wdrożenia systemów teleinformatycznych w administracji oraz 

niedostosowanie obowiązujących już w momencie wejścia w życie ustawy aktów 

prawnych do nowoczesnych rozwiązań technologicznych48. Ustawa dała jednak 

wyraźny asumpt do rozwoju e-government w Polsce; ponadto jako pierwsza starała 
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się kompleksowo uregulować kwestie związane z elektronizacją działalności 

organów administracji publicznej.  

 

Podsumowanie 

Wiele innych projektów, realizowanych na przestrzeni ostatnich dwudziestu 

lat można wskazać jako przykłady kształtowania się w Polsce administracji 

elektronicznej. Wydaje się jednak, że przytoczone w tym artykule strategie, systemy 

i akty prawne miały kapitalne znaczenie dla aktualnego stanu rzeczy w polskiej 

administracji. Wśród innych, wykonanych już zadań e-administracji można 

wyróżnić m.in.: 

1) rejestry przedsiębiorców prowadzone w systemie teleinformatycznym – 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

(funkcjonująca od 2011 r. na podstawie ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej49) oraz rejestr przedsiębiorców w ramach Krajowego Rejestru 

Sądowego (działający od 2001 r.); 

2) Program Ministerstwa Finansów „e-Podatki”, powołany do życia w 2008 r. 

w celu zwiększenia efektywności realizacji zadań publicznych w dziedzinie 

danin publicznych;  

3) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – system 

informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane  

i informacje o pojazdach drogowych oraz ich właścicielach, funkcjonujący na 

podstawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

 Analizowane działania związane z rozwojem elektronicznej administracji  

w Polsce pokazują, jak wiele pracy należało (i wciąż należy) wykonać, aby 

wyeliminować pewną lukę rozwojową, która dzieli nas od państw Europy 

Zachodniej. Podejmowanie się próby ocenienia implementacji koncepcji  
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e-government w Polsce nie jest łatwe, ponadto nie jest to celem niniejszego 

opracowania. Niemniej jednak, warto przytoczyć dane statystyczne związane  

z e-administracją. Na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, w 2014 r.  

przeprowadzonobadania wśród internautów, dotyczące oceny funkcjonowania  

e-administracji w Polsce. Według powołanych pomiarów, 57% respondentów 

wyraziło pozytywne opinie na temat świadczenia usług administracyjnych drogą 

elektroniczną; zmalał także wskaźnik niezadowolenia z funkcjonowania tych 

usług50. Jednak przy badaniu wielkości wskaźnika DESI (oceniającego poziom 

cyfryzacji danego kraju wśród państw członkowskich Unii Europejskiej), Polska  

w 2015 r. zajmowała 23. miejsce spośród 28 państw, będąc również poniżej 

średniej unijnej51. Należy także pamiętać o opinii obywateli na temat usług 

administracyjnych, które w Polsce raczej nie zaliczają się do w pełni pozytywnych. 

 Aktualnie koordynujące zadania związane z informatyzacją usług 

publicznych Ministerstwo Cyfryzacji wciąż przygotowuje kolejne projekty, które 

mają zbliżyć administrację do jednostek. Ważne jest, aby te działania obejmowały 

coraz to szersze spectrum, aby nie zaprzepaścić możliwości rozwoju, które 

wytworzyły się w ostatnich kilkunastu latach. Przyszłość e-administracji w Polsce 

zdaje się kształtować obiecująco.   
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