
Administracje publiczne w okresie 
objętym niniejszym sprawozda-

niem postrzegały e-administrację jako 
sposób na zmniejszenie obciążenia pra-
cą administracyjną obywateli, przed-
siębiorstw oraz innych administracji. 
E-administracja może również poprawić 
jakość usług świadczonych przez ad-
ministracje publiczne. Jest to zgodne                    
z osiąganiem celów lizbońskich (kon-
kurencyjność i innowacyjność ), ze zno-
szeniem barier na rynku wewnętrznym, 
mobilnością obywateli w Europie oraz 
rozwojem regionalnym.

Administracja elektroniczna (e-ad-
ministracja) dotyczy elektronicznych 
transakcji pomiędzy administracją pań-
stwową a obywatelami lub przedsiębior-
stwami, bądź pomiędzy różnymi admini-
stracjami publicznymi. E-administracja 
wymaga korzystania z technologi i in-
formacyjnych i komunikacyjnych (TIK), 
wprowadzenia zmian organizacyjnych 
oraz opanowania nowych umiejętności, 
tak aby świadczyć usługi publiczne wyż-
szej jakości [COM(2003)]. 

Głównym przedmiotem kontro-
li Trybunału były wydatki poniesione                      
w ramach EFRR w okresie programowa-
nia 2000–2006 w czterech państwach 
członkowskich: Francji, Włoszech, Polsce 
i Hiszpanii. Trybunał zbadał stosowne 
dokumenty dotyczące strategii  doku-
menty programowe oraz skontrolował 
28 projektów administracyjnych zwią-
zanych z rozwojem e-administracji. Uzu-
pełnieniem prac była ankieta on-line ro-
zesłana wśród wybranych kierowników 
projektów. Trybunał zbadał, czy przed-

miotowe projekty w dziedzinie e-admi-
nistracji:
a) zostały wybrane na podstawie oceny 
potrzeb;
b) zostały prawidłowo opracowane i zre-
alizowane zgodnie z planem;
c) przyniosły użyteczne i trwałe rezultaty.

Trybunał stwierdził, że projekty                   
w dziedzinie e-administracji współfi-
nansowane ze środków EFRR przyczyni-
ły się do rozwoju elektronicznych usług 
administracji publicznych. Pomimo, iż 
większość z nich funkcjonuje pod wzglę-
dem technicznym, nacisk położony na 
rezultaty projektów był niedostateczny
i w konsekwencji osiągane korzyści 
okazały się znacznie mniejsze, niż moż-
na było zakładać.  Trybunał stwierdził                   
w szczególności, że: 
a) Pomimo, iż programowanie e-ad-
ministracji na poziomie krajowym uległ 
o stopniowej poprawie w okresie pro-
gramowania, uchybienia we wczesnych 
strategiach oznaczały, że w projektach 
nie kładziono nacisku na spełnianie na-
jważniejszych potrzeb związanych z ro-
zwojem e-administracji. 
b) Zasadniczo osiągnięto produkty za-
kładane w projektach, jednak często 
z opóźnieniem lub w ograniczonym 
zakresie, z uwagi na słabo opracowaną 
koncepcję lub brak należytej metodyki 
realizacji projektu. 
c) Większość skontrolowanych projektów 
została zrealizowana prawidłowo pod 
względem technologicznym i zaowo-
cowała aplikacjami informatycznymi        
świadczącymi usługi elektroniczne na 
rzecz organów administracji publicz nej, 

Czy współfinansowane ze środków EFRR projekty                     
w dziedzinie e-administracji przynoszą 

zakładane efekty?
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przedsiębiorstw i obywateli. Zasadniczo 
systemy współfinansowane ze środ-
ków EFRR były trwałe finansowo,   a ich 
obsługa serwisowa była prawidło wa. 
Jednakże ze względu na brak pomia rów 
faktycznych korzyści projektu nie można 
dokonać ewaluacji projektów, ani zgro-
madzić wiedzy z myślą o przyszłych pro-
gramach. 

Trybunał zaleca, zatem, co następuje: 
a) Państwa członkowskie powinny opra-
cować strategie związane z e-admini-
stracją na podstawie zidentyfikowanych 
potrzeb. Ponadto powinny mieć jasno 
wyznaczone cele oraz przydzielić zada-
nia organom odpowiedzialnym za osią-
gnięcie tych celów. 
b) Instytucje zarządzające powinny wy-
brać projekty w dziedzinie e-administra-
cji, które otrzymają wsparcie w ramach 
EFRR na podstawie oceny prawdopo-
dobnych kosztów i korzyści projektu. 
c) Instytucje zarządzające w państwach 
członkowskich powinny dopilnować, 
by projekty w dziedzinie e-administra-
cji, które wytypowano do finansowania 
ze środków EFRR, koncentrowały się 
nie tylko na produktach, lecz również 
na zmianach proceduralnych lub orga-
nizacyjnych, niezbędnych dla pełnego 
korzystania z utworzonych systemów. 
d) Instytucje zarządzające powinny pod-
kreślić praktyczne zastosowanie najlep-
szych praktyk oraz zdecydowanie zale-
cić stosowanie odpowiedniej metodyk                 
i zarządzania współfinansowanymi 
z EFRR projektami w dziedzinie e-admi-
nistracji. 
e) Komisja powinna dopilnować, by za-
sady oraz zalecenia unijne umożliwiają-
ce transeuropejską interoperacyj ność, 
w szczególności zasady EIF, były 
uwzględnione w projektach finansowa-

nych z EFRR, aby zwiększyć europejską 
wartość dodana projektu oraz uspraw nić 
dalszą integrację systemów na tere nie 
całej UE. 
f ) Przy wybieraniu projektów w dzie-
dzinie e-administracji instytucje za-
rządzające powinny upewnić się, że 
wszystkie istot ne koszty, w tym koszty 
obsługi serwi sowej, zostały w dostatecz-
nym stopniu przewidziane w analizie 
kosztów i ko rzyści, na której powinna 
opierać się decyzja o finansowaniu. 
g) Komisja powinna dopilnować, by in-
stytucje zarządzające monitorowały 
oraz oceniały rezultaty i oddziaływanie 
projektów, tak aby wykazać skuteczne 
korzystanie ze środków UE oraz zapew-
niać ważne informacje zwrotne służące 
udoskonaleniu koncepcji przyszłych 
programów.

Unia Europejska przeznaczyła blisko 
11 mld euro na wsparcie społeczeństwa 
informacyjnego w okresie programo-
wania 2000–2006. Wśród celów progra-
mu można wymienić rozwój nowych 
bezpiecznych technologii, możliwości 
infrastruktury oraz łączności szeroko-
pasmowej między regionami. Współfi-
nansowanie programu ze środków EFRR 
wyniosło 6,7 mln euro (61%). Nie ma 
dostępnych danych zbiorczych na temat 
działań w obszarze e-administracji.

PRZYKŁADY PROJEKTÓW 
ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM 

USŁUG W DZIEDZINIE E-ADMINISTRACJI

1. System Informacji Geograficznej 
(GIS) – Toskania, Włochy

Rozwój GIS dostępnego on-line 
dla obywateli, organów administracji 
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publicznej oraz przedsiębiorców był 
jednym z celów projektów w ramach 
jednolitego dokumentu programowa-
nia w regionie Toskanii. W ramach tego 
programu władze lokalne prowincji Flo-
rencja poparły utworzenie pojemnej 
bazy danych na temat hydrogeologii, jak 
również rozwój oprogramowania w celu 
zarządzania korzystaniem z wód grun-
towych i powierzchniowych. Właściwy 
organ dążył również do zapewnienia 
rozpatrywania wniosków o badanie wód 
gruntowych oraz wydawania pozwoleń 
wyłącznie przez Internet.

2. System obiegu dokumentów 
– Region Warmii i Mazur, Polska

Nadrzędnym celem było stworzenie 
portalu umożliwiającego obywatelom 
kontakt on-line ze 112 urzędami. Opra-
cowano procedury elektronicznego 
obiegu dokumentów dla trzech szczebli 
administracji lokalnej w celu podniesie-
nia skuteczności operacyjnej i zapew-
nienia pełnej interoperacyjności danych 
przetwarzanych przez organy admini-
stracji.

W ostatnim dziesięcioleciu praktyki            
i aplikacje administracji elektronicznej 
uległy szybkiemu rozwojowi, w miarę 
jak organy sektora publicznego w całej 
Europie stopniowo uświadamiały sobie 
szybko rosnący potencjał takiej admini-
stracji i znaczenie błyskawicznie zmie-
niających się technologii pomocnicz ych.

W latach 2000–2005 administracja 
elektroniczna dotyczyła głównie auto-
matyzacji usług transakcyjnych zaplecza 
administracyjnego. Obecnie admini-
stracja elektroniczna nadal ma na celu 
poprawę wydajności, zmniejszanie ob-
ciążeń administracyjnych i lepsze usłu-

gi użyteczności publicznej, ale większy 
nacisk  kładzie się na usługi użyteczno-
ści publicznej zorientowane na użyt-
kownika, które zwiększają przejrzystość, 
uczestnictwo i odpowiedzialność.

Wszystkie państwa członkowskie zo-
bowiązały się do zrealizowania ambit-
nych celów wyznaczonych w planie dzia-
łań na rzecz administracji elektronicznej 
na lata 2011–20151, zgodnie z którymi 
założono, że do 2015 r. 50% obywate-
li  UE i 80% unijnych przedsiębiorstw 
będzie korzystało z usług administracji 
elektronicznej, zaś szereg kluczowych 
usług transgranicznych będzie dostęp-
nych on-line, umożliwiając mobilność 
obywateli i pozwalając przedsiębior-
stwom korzystać z rynku wewnętrznego.

Zdecydowane zaangażowanie państw 
członkowskich w usługi transgraniczne 
wywiera z kolei wpływ na sposób selekcji 
projektów EFRR w zakresie administracji 
elektronicznej w przyszłości.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje 
ocenę Trybunału, który uważa, że projek-
ty w dziedzinie administracji elektronicz-
nej współfinansowane ze środków EFRR 
przyczyniły się do rozwoju elektronicz-
nych usług administracji publicznej.
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