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Streszczenie
Cel badania
Celem głównym badania była ocena czy projekty realizowane w ramach OP II RPO WP 20142020 przyczyniły się do podniesienia jakości i poprawy dostępu do elektronicznych usług
publicznych.
Metodyka (Załącznik 1)
W badaniu zastosowano triangulację technik badawczych, źródeł informacji i perspektyw
badawczych. Analizie poddano dane zastane (regulacje prawne, dokumenty strategiczne,
dokumenty programowe, dokumentacje konkursową, dane sprawozdawcze i
monitoringowe, dane literaturowe) oraz dane pierwotne uzyskane w wyniku badań
terenowych. Zrealizowano wywiady indywidualne (z przedstawicielami komórek
organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, z ekspertem
oceniającym wnioski), badania kwestionariuszowe metodą CAWI/CATI (z beneficjentami i
potencjalnymi beneficjentami OP II RPO WP 2014-2020) a także studia przypadku, w ramach
których przeprowadzono wywiady indywidualne z beneficjentami oraz badania
kwestionariuszowe z użytkownikami e-usług.
Problemy i bariery wdrażania (rozdział 1.3)
Najważniejsze czynniki utrudniające aplikowanie w ramach działania 2.1 to: wysoki poziom
skomplikowania wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, krótki czas na
przygotowanie wniosków aplikacyjnych, oraz trudności w spełnieniu kryteriów wyboru
projektów. We wniosku o dofinansowanie najwięcej problemów stwarza kwalifikowalność
kosztów i rozliczanie podatku VAT.
Najważniejszymi problemami utrudniającymi realizację projektów są: trudności
w przygotowaniu/rozstrzygnięciu przetargu, problemy natury informatycznej (np. brak
kompatybilności różnych systemów), opór pracowników przed informatyzacją, zmiany
przepisów prawa wymuszające zmiany w projekcie (np. dodawanie lub usuwanie
zaplanowanych e-usług) oraz problemy we współpracy z dostawcami sprzętu i/lub
oprogramowania. Sprawność w rozwiązywaniu problemów technicznych zależy od
dostępności odpowiednio wykwalifikowanej kadry u beneficjentów, co jest problemem w
mniejszych JST.
Komplementarność (rozdział 2.3)
Realizowane w ramach OP II projekty cechują się wysoką komplementarnością zewnętrzną,
przestrzenną i funkcjonalną wobec Działania 1.1, 3.1 i 3.2 Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa realizowanego w obecnej perspektywie budżetowej oraz Działania 2.1 PO RPW 9

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej i projektu PseAP oraz PSIM z RPO WP z lat 20072013.
Należy stwierdzić, że „flagowy” projekt samorządu regionalnego PSIP stanowić będzie bazę
do rozbudowy i integracji z e-usługami ewentualnie wprowadzanymi w przyszłości, podobnie
jak to miało miejsce w przypadku projektów zrealizowanych przez samorząd województwa
w ramach RPO WP 2007-2013.
Efekty interwencji (rozdziały 2.1 i 3)
Dofinansowane projekty przyczyniły się lub przyczynią się (w przypadku projektów będących
w trakcie realizacji) do uruchomienia 1752 e-usług publicznych A2B lub A2C. Beneficjenci
zaplanowali uruchomienie 131 e-usług wewnątrz administracyjnych z czego już uruchomione
zostały 103. Zakładane wartości docelowe wskaźników produktu takich jak: „Liczba usług
publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3” oraz „Liczba
podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego” zostały
przekroczone. Osiągnięcie poziomu docelowego wskaźnika rezultatu strategicznego
„Odsetek obywateli korzystających z e-administracji w ostatnich 12 miesiącach” nie wydaje
się zagrożony.
Podniosła się jakość e-usług. 80% wdrażanych e-usług jest na 4. poziomie dojrzałości1. Usługi
są dostępne dla osób niepełnosprawnych – wszystkie wdrożone e-usługi spełniają standardy
WCAG. Największa liczba e-usług zostanie wdrożona w kategoriach „geodezja i kartografia”
(546 e-usług) oraz „podatki i opłaty lokalne” (273) natomiast najmniejsza w kategoriach:
„bezpieczeństwo publiczne i wymiar sprawiedliwości”, „kultura i rekreacja”, „inwestycje
i budownictwo” oraz „ochrona środowiska”. Usługi są dostępne dla znacznej części
mieszkańców województwa podkarpackiego.

1

Poziom 3 dojrzałości (interakcja) – aby spełnić wymagania dla tego poziomu dojrzałości, konieczne
jest: udostępnienie na publicznie dostępnej stronie internetowej formularzy do wypełnienia,
zapewnienie uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym obywatela lub przedsiębiorcy,
umożliwienie wszczęcia sprawy (usługi) drogą elektroniczną rozumiane jako złożenie wniosku w
postaci elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami. Ten poziom dojrzałości dopuszcza, aby
dokumenty lub inne obiekty fizyczne były dostarczane drogą tradycyjną, łącznie z osobistym
stawiennictwem obywatela lub przedsiębiorcy w urzędzie. Poziom 4: (transakcja) zakłada, że całość
usługi realizowana jest w postaci elektronicznej, w szczególności zaś: dostarczenie wszystkich
dokumentów i doręczeń w postaci elektronicznej, brak czynności, które obywatel lub przedsiębiorca
musiałby wykonać w postaci papierowej, w przypadku wymagania dokonania płatności – możliwość
dokonania tej płatności w postaci elektronicznej.
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Zwiększyła się dostępność e-usług. W gminach, które otrzymały dofinansowanie (wliczając
w to partnerów projektów) mieszka 981 265 osób co stanowi 46% populacji województwa.
Liczba klientów e-usług oscyluje wokół 250 tysięcy co stanowi 14% ludności województwa
powyżej 18 roku życia. Nie oznacza to jednak automatycznego wzrostu wykorzystania
dostępnych e-usług. 40% badanych beneficjentów uznało zainteresowanie uruchomionymi
e-usługami za umiarkowane lub niskie a tylko 28% badanych deklaruje, że nastąpiło
zmniejszenie liczby klientów odwiedzających instytucję. Głównymi powodami, dla których
część obywateli nie korzysta z uruchomionych e-usług są: brak odpowiednich kompetencji
cyfrowych (nie posiada ich 42,3% mieszkańców województwa) oraz, zdaniem beneficjentów,
brak nawyków i zaufania do e-usług.
Do najczęściej wskazywanych korzyści po stronie klientów beneficjenci wskazywali:
możliwość załatwienia sprawy bez potrzeby wychodzenia z domu (65%), wzrost poziomu
jakości obsługi klientów (53%) oraz zapewnienie klientom dostępu do aktualnych informacji
na stronach internetowych (50%).
Po stronie instytucji realizujących projekty najczęściej wskazywano korzyści w postaci:
wzrostu liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną (55%), podniesienia poziomu
bezpieczeństwa informatycznego instytucji (40%) oraz wymiany sprzętu informatycznego na
nowocześniejszy (40%).
Wśród efektów interwencji największą wartość dodaną przynoszą projekty platform
regionalnych dających ramy techniczne i interoperacyjności projektom samorządów niższego
szczebla. W obecnej perspektywie finansowej jest to projekt „flagowy” samorządu
województwa Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). Poprawa dostępu za
pomocą e-usług do zasobów geodezyjnych i kartograficznych ma olbrzymi potencjał
reużywalności i może być bazą do rozwoju nowych inicjatyw opartych o wykorzystanie
cyfrowych danych przestrzennych, również w aplikacjach komercyjnych.
Potrzeby są znacznie większe (rozdział 3.2)
Pomimo stosunkowo dużej, w wartościach absolutnych, liczby usług wdrożonych dzięki
dofinansowaniu z działania 2.1 (ponad 1750 e-usług) nie można zapominać, że wsparcie (57
umów) otrzymały tylko 92 podmioty - 74 jednostki samorządu terytorialnego, 12 podmiotów
wykonujących działalność leczniczą i 6 szkół wyższych. Populacja potencjalnych
beneficjentów tego działania w województwie podkarpackim jest wielokrotnie większa i
wynosi ponad 1800 podmiotów (186 JST, ok. 350 podległych im instytucji kultury, ok. 1300
podmiotów leczniczych i 18 szkół wyższych). Istnieje więc nadal znaczne zapotrzebowanie na
zwiększanie dostępu i podnoszenie poziomu dojrzałości e-usług na podkarpaciu. Ponad
połowa potencjalnych beneficjentów (53%) nie oferuje e-usług na trzecim i wyższych
poziomach dojrzałości.
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Przestrzeń do kontynuacji wsparcia pokazują także dane statystyczne. Według ostatnich
dostępnych danych (za 2019 r.) poziom głównego wskaźnika rezultatu OP II Cyfrowe
Podkarpackie, tj. odsetek obywateli korzystających z e-administracji, jest na poziomie 31,3%
- najniższy wśród polskich województw.
Zapotrzebowanie na kontynuację wsparcia w obecnej formule (rozdział 3.2)
Zgodnie z deklaracjami potencjalnych beneficjentów jest ciągłe zapotrzebowanie na proste
usługi z obszarów takich jak: ochrony środowiska (64%), podatki i opłaty lokalne (58%),
inwestycje i budownictwo (55%), zarządzanie nieruchomościami (47%) i pomoc społeczna
(45%). W zakresie e-edukacji JST wskazują na najpilniejszą potrzebę wdrożenia usług erekrutacji w podległych sobie placówkach oświatowych (48%). Z kolei podmioty lecznicze na
pierwszym miejscu wskazują zapotrzebowanie na usługi odciążające personel w obsłudze
administracyjnej pacjentów, takie jak np. e-rejestracja, (48%).
Obszary wsparcia (rozdział 3.2, Wnioski i rekomendacje)
W badaniu delfickim w którym uczestniczyli eksperci w dziedzinie cyfryzacji usług
publicznych, jako priorytetowy, w przypadku e-administracji zarówno na poziomie
regionalnym jak i lokalnym, wskazano ułatwienie dostępu do danych w różnych jego
aspektach, takich jak digitalizacja zasobów, sposób zarządzania danymi uwzględniający
interes publiczny (np. wspólnice danych – swoiste biblioteki publiczne danych), technologie
umożliwiające analizę dużej liczby danych (big data, chmura obliczeniowa). Wskazanie to
wynika z konstatacji, że rozwój gospodarki cyfrowej, w tym e-usług publicznych, napędzany
jest danymi.
Najważniejsze rekomendacje (Wnioski i rekomendacje)
Kontynuacja filozofii wsparcia – samorząd regionalny liderem zmian
Konieczna jest kontynuacja podejścia do informatyzacji regionu zgodnie z koncepcją rozwoju
e-usług publicznych przyjętą przez samorząd województwa podkarpackiego, w myśl której na
poziomie regionalnym budowane jest nowoczesne, jednolite w skali województwa
środowisko e-usług publicznych, które uwzględnia (w procesie konsultacji i w ramach
realizacji projektu w partnerstwie wielu podmiotów) potrzeby samorządów niższego
szczebla. Największe inwestycje, realizowane w partnerstwach, których liderem powinien
być samorząd województwa, powinny być kontynuowane. Priorytetem powinien być szeroko
rozumiany dostęp do danych, poprzez tworzenie platform regionalnych i ram
technologicznych i funkcjonalnych dla podmiotów świadczących bezpośrednio e-usługi,
publicznych i prywatnych
Partnerstwo jako podstawowa zasada
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Eksperci w badaniu delfickim wskazali na wagę współdziałania w realizacji projektów
cyfryzacji. Na poziomie regionalnym promowane powinny być projekty polegające na
budowie platform świadczenia usług i szyn komunikacyjnych. Na poziomie lokalnym
premiowane powinny być projekty komplementarne realizowane w partnerstwie wielu
podmiotów. Aby spełniać warunek efektywności, wspierane projekty muszą być skierowane
do jak największej liczby potencjalnych użytkowników czemu sprzyja m.in. realizacja
projektów partnerskich obejmujących większe obszary terytorialne (region, podregion, duże
miasto). W przypadku e-zdrowia na pierwszych miejscach w rankingu preferowanych typów
projektów wskazano projekty polegające na inwestycjach we wspólne systemy zarządzania
ochroną zdrowia realizowane w partnerstwie wielu podmiotów.
Przełamywanie bariery świadomościowej decydentów
W opinii ekspertów (w badaniu delfickim) główną barierą wewnętrzną wdrażania e-usług jest
bariera świadomościowa po stronie decydentów w podmiotach potencjalnie świadczących eusługi. Regionalne władze samorządowe powinny promować wśród podmiotów
województwa-potencjalnych usługodawców – najlepsze praktyki w wykorzystaniu e-usług
np. w formie wizyt studialnych w gminach, w których wdrożono z sukcesem rozwiązania eusług, również spoza województwa podkarpackiego.
Reorganizacja pracy urzędu, optymalizacja procedur, upraszczanie formularzy
Barierą w korzystaniu z e-usług przez obywateli są skomplikowane formularze on-line,
trudne do samodzielnego wypełnienia. W efekcie, po kilku obrotach błędnie wypełnionego
formularza klient i tak musi się pojawić w urzędzie i tam przy pomocy urzędnika wypełnić
formularz. Niweluje to podstawowe korzyści z wdrożenia e-usług: brak konieczności wizyty w
urzędzie, oszczędność czasu klienta, przyspieszenie realizacji spraw, zmniejszenie obciążenia
pracą i zwiększenie jej wydajności w urzędzie. Konieczne jest przeorganizowanie obsługi
klienta. Większe zasoby ludzkie i techniczne powinny być alokowane na tzw. helpdesk’i –
komórki organizacyjne zajmujące się wyłącznie pomocą klientom mającym problemy w
wypełnieniu formularzy. Wsparcie RPO WP 2021-2027 powinno uwzględniać inwestycje w
wyposażenie techniczne takich helpdesk’ów. Bardziej zaawansowane rozwiązania techniczne
mogą uwzględniać wykorzystanie rozwiązań sztucznej inteligencji (w najprostszej postaci
wykorzystanie tzw. chat bot’ów, lub voice bot’ów). Interfejsy użytkowników powinny być
przyjazne – najłatwiej to osiągnąć preferując rozwiązania gotowe (tzw. pudełkowe),
realizowane przez duże firmy software’owe (np. Microsoft Teams, Librus)
Umożliwienie pracy zdalnej
Czynnikiem zmieniającym podejście zarówno administracji jak i potencjalnych beneficjentów
do e-usług stała się epidemia COVID-19. W badaniu kwestionariuszowym ponad 60%
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usługodawców (JST – 71%, podmiotów leczniczych – 56%) potwierdziło wzrost poziomu
korzystania z e-usług w trakcie lockdown’u. Pandemia uświadomiła jednocześnie
decydentom, że nie wystarczy infrastruktura i oprogramowanie, ale musi być jeszcze
możliwa obsługa zdalna e-usług przez pracowników urzędów i placówek medycznych.
Doświadczenia z II kwartału 2020 r. pokazały, że w związku z czasową niedostępnością
pomieszczeń i urządzeń biurowych związaną z pandemią koronawirusa, obsługa zdalna eusług nie była w ogóle możliwa aż w co trzecim podmiocie leczniczym (35%) i w co szóstym
JST (14%). Inwestycje w pracę zdalną pracowników podmiotów wdrażających e-usługi
(komputery - terminale dla pracowników, łącza, procedury uwierzytelniające, procedury
bezpieczeństwa służące pracy zdalnej) powinny być kosztem kwalifikowalnym w ramach
instrumentów wsparcia RPO WP 2021-2027. Powinno to być poprzedzone uregulowaniem
prawnym kwestii pracy zdalnej na poziomie krajowym.
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Summary
Objective of the study
The main objective of the study was to assess, whether the projects implemented under
Priority Axis II of the Podkarpackie Voivodship 2014-2020 Regional Operational Programme
(PA II PV 2014-2020 ROP) contributed to increased quality and improved accessibility of
public e-services.
Methodology (annexe 1)
The study involved the use of triangulation of research techniques, information sources and
research perspectives. Existing data (regulations, strategic documents, programme
documents, calls for proposals documentation, reported and monitoring data, literature
based data) and primary data accessed through field work were all analysed. Individual
interviews (held with representatives of various organisational units of the Podkarpackie
Voivodship Marshal's Office, and experts responsible for the assessment of grant proposals),
CAWI/CATI surveys (held with PA II PV 2014-2020 ROP beneficiaries and potential
beneficiaries), as well as case studies involving individual interviews with beneficiaries and
questionnaire based surveys with e-services users, were implemented.
Issues and implementation barriers (section 1.3.)
The most important factors impeding on the submission of grant proposals under measure
2.1. include: high level of complexity of the project proposal and feasibility study templates,
short period of time available for development of project proposals, and difficulties with
meeting project selection criteria. With respect to the project proposal template greatest
issues were encountered in the areas of eligibility of costs and VAT settlements.
The most important issues impeding on the implementation of projects involve: difficulties
encountered when developing/resolving tender procedures, IT issues (for example with
incompatible systems), employee reluctance to adopt informatisation, changing regulations
forcing the introduction of change in projects (for example adding or eliminating planned eservices), and issues in co-operation with suppliers of equipment and/or software. The
efficiency with which technical issues have been addressed is related to the availability of
appropriately qualified personnel on the side of the beneficiaries, which is a problem area
for smaller local self-government units.
Complementarity (section 2.3.)
Projects implemented under PA II are characterised by high eternal, spatial and functional
complementarity with respect to Measures 1.1., 3.1. and 3.2. of the OP Digital Poland
implemented under the current financial perspective; and from the period 2007-2013
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Measure 2.1. of the OP Development of Eastern Poland - Broadband Network for Eastern
Poland, the PV ROP Podkarpackie e-government System project and Podkarpackie Medical
Information System projects.
It should be stated that the regional self-government's "flagship" Podkarpackie Spatial
Information System project will be the base on which any extensions and integration of eservices potentially introduced in the future will take place, in a similar fashion as in the case
of projects implemented the Voivodship self-government under PV 2007-2013 ROP.
Intervention impacts (sections 2.1. and 3)
Co-financed projects have contributed or will contribute (in the case of projects still under
implementation) to the launching of 1752 A2B or A2C public e-services. Beneficiaries have
planned the launch of 131 intragovernmental e-services, of which 103 have already been
started. Planned target levels for such output indicators as: "Number of public services made
accessible online at sophistication level of at least 3" and "Number of units, which have
made public information accessible online" have been exceeded. The attainment of the
planned target level for the strategic result indicator "Share of citizens availing of egovernment during the last 12 months" does not seem to be at risk.
The quality of e-services has improved. 80% of implemented e-services are at sophistication
level 42. Services are accessible for people with disabilities - all implemented e-services meet
WCAG standards. The largest number of e-services have been launched in the category
"geodesy and cartography" (546 e-services) and "local taxes and charges" (273), while the
lowest numbers in categories: "public security and justice", "culture and recreation",
"investments and construction" and "environment protection". Services are accessible for a
large proportion of Podkarpackie Voivodship's population.

2

Sophistication level 3 (interaction) – in order to meet this level of sophistication it is necessary to:
make online forms available on publicly accessible websites, enable citizen or entrepreneur
authentication within the ICT system, enable the initiation of the process (services) by electronic
means understood as the electronic filing of forms with any required annexes. This level of
sophistication allows for the traditional filing of documents or other material objects, including
through the personal appearance of the citizen or entrepreneur in the department. Level 4:
(transaction) requires, that the whole service will be implemented through electronic means, and in
particular that: all documents and deliveries are electronic, there are no actions involved in which a
citizen or entrepreneur would be required to provide any hardcopies, in case of required payments there is the possibility to make an electronic payment.
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The accessibility of e-services has improved. Gminas which have received grant financing
(including project partners) are inhabited by 981 265 people, which constitutes 46% of the
Voivodship's population. Numbers of e-service clients oscillate around 250 thousand, which
accounts for 14% of the Voivodship's population above 18 years of age. However this does
not translate directly into growth in e-service usage. 40% of surveyed beneficiaries declared
that the demand for the launched e-services is moderate or low, while only 28% of those
surveyed declared, that the number of clients visiting the institution in question has
decreased. The main reasons why some citizens do not avail of the launched e-services
include: lack of the necessary digital competencies (in the case of 42.3% of the Voivodship's
inhabitants) and, in the opinion of the beneficiaries, limited practice and confidence in eservices.
Among the most frequently noted client side benefits, beneficiaries pointed to: the
possibility of finalising the process without the need to leave one's house (65%), improved
quality of the service for the client (53%) and providing access for clients to up to date
information on the website (50%).
On the side of the institutions implementing the projects the most frequently noted benefits
involved: increased numbers of requests processed electronically (55%), increased level of
the institution's cyber security (40%) and replacement of older for more modern IT
equipment (40%).
Among the intervention's impacts the highest value added was created by regional platform
projects, providing technical frameworks and interoperability to projects promoted by selfgovernment units at local levels. Under the current financial perspective this refers to the
Voivodship self-government's "flagship" Podkarpackie Spatial Information System (PSIS)
project. Improved accessibility via e-services to geodesic and cartographic resources has
huge reusability potentiality, and may be a base for the development of new initiatives
constructed around the use of spatial digital data, including under commercial applications.
Needs are significantly larger (section 3.2.)
Even though in absolute terms the number of implemented services under measure 2.1.
(more than 1750 e-services) was relatively high, it has to be remembered, that support (57
agreements) was provided to only 92 entities - 74 local self-government units, 12 entities
involved in medical care activities and 6 universities. The overall population of potential
beneficiaries of this measure in Podkarpackie Voivodship is much greater, and totals more
than 1800 entities (186 local self-government units and their c.a. 350 subordinate culture
sector institutions, c.a. 1300 entities involved in medical care activities and 18 universities).
Therefore there still exists a significant need for increasing accessibility and improving
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sophistication of e-services in Podkarpackie. More than half of the potential beneficiaries
(53%) do not provide e-services at the third and fourth levels of sophistication.
Such space for continued provision of supports is also reflected in statistical data. According
to the most recent available data (2019) the main result indicator for Digital Podkarpackie
PA II, i.e. share of citizens availing of e-government, stands at 31.3% - lowest result among
all Polish voivodships.
Demand for continuation of support under the current formula (section 3.2.)
In line with the declarations of potential beneficiaries there is constant demand for simple
services in such areas as: environmental protection (64%), local taxes and charges (58%),
investments and construction (55%), property management (47%) and social welfare (45%).
In the area of e-education local self-government units point to the most urgent need for
implementing e-recruitment services in their subordinate educational institutions (48%). In
the case of entities involved in medical care activities demand for services designed to
unburden staff in the administrative processing of patients, such as for example eregistration, are noted in the first instance.
Areas of support (section 3.2., Conclusions and recommendations)
In the Delphi study, which involved the participation of public services digitalisation experts,
e-government priorities at both the regional and local levels were identified in the area of
eased access to data, involving a variety of aspects, such as digitalisation of resources,
approaches to the management of data taking into account the public interest (for example
data commons - specific libraries of public data), technologies allowing for the analyses of
large numbers of data (big data, cloud computing). This priority resulted from the finding,
that the development of a digital economy, including e-services, is driven by data.
Key recommendations (Conclusions and recommendations)
Continuation of the philosophy for the support - regional self-government as the leader of
change
It is necessary to continue with the approach to the region's informatisation in line with the
concept for developing public e-services adopted by the Podkarpackie Voivodship selfgovernment, in which at the regional level a modern, unified public e-services environment
is created, responsive (through a consultative process and in the framework of the project
implemented in partnership with many entities) to the needs of lower tier local level selfgovernments. The largest investments, implemented on a partnership basis, for which
leadership should be provided by the Voivodship self-government, should be continued.
Priority should be placed on the broadly defined area of access to data, through the
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development of regional platforms, and technological and functional frameworks, for
entities involved in the direct provision of e-services, public and private.
Partnership as the key principle
Experts participating in the Delphi study pointed to the importance of cooperation in the
implementation of digitalisation projects. At the regional level projects involving the
development of service provision platforms and communications buses should be promoted.
At the local level complementary projects implemented in partnership between numerous
entities should be encouraged. In order to meet required efficiency, supported projects must
be targeted at the largest possible numbers of potential users, which is facilitated by, among
others, the implementation of partnership based projects involving larger territories (region,
sub-region, large city). In the case of e-healthcare the ranking of preferred project types
showed projects involving investments in joint healthcare management systems,
implemented in partnership by numerous entities, as top ranked.
Breaking awareness barriers among decision makers
In the opinion of experts (Delphi study) the main internal barrier in implementing e-services
is the awareness barrier among decision makers in entities potentially providing e-services.
Regional self-government authorities should promote, among the Voivodship's potential
service providers, existing best practices in the use of e-services, for example in the form of
study visits in those gminas which have successfully implemented e-service solutions,
including those located outside Podkarpackie Voivodship.
Reorganisation of work, optimisation of procedures, simplification of forms
One of the barriers to the uptake of e-services by citizens are the complicated forms made
available on-line, which are difficult to fill in without assistance. As a result after a number of
repeated attempts clients end up visiting the office in person, where they properly fill in the
form with support from an officer. The fundamental benefits of introducing an e-service are
thus eliminated: the lack of necessity of visiting the office, saving of the clients time,
speeding up of operations, decreasing workloads and improved performance in the
department. It is necessary to reorganise customer services. More human and technical
resources should be allocated towards helpdesks - organisational units devoted to
supporting clients who have difficulties with filling in the required forms. Support under PV
2021-2027 ROP should include investments in the technical equipment for such helpdesks.
More advanced technical approaches may involve artificial intelligence solutions (in their
simplest forms involving the use of chat bots or voice bots). User interfaces should be
friendly - this is most easily achieved with the use of off-the-shelf (or out-of-the-box)
solutions, provided by large software designers (for example Microsoft Teams, Librus).
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Enabling remote work
The COVID-19 pandemic is a factor which has changed the approach to e-services on the
side of both the administration and of potential beneficiaries. In the questionnaire based
survey more than 60% of service providers (71% among self-government units, 56% among
healthcare entities) confirmed increased uptake of e-services during the lockdown. At the
same time the pandemic has made it clear to decision makers, that infrastructure and
software do not suffice, remote operation of e-services by self-government officers and
healthcare employees is also required. Experience gathered during the second quarter of
2020 showed, that due to the temporary closure of office facilities as a result of the
coronavirus pandemic, remote operations of e-services was not possible in every third
healthcare entity (35%) and every sixth local self-government unit (14%). Investment spend
into remote work capacities of employees of entities implementing e-services (computerterminals for employees, communication links, authentication procedures, cybersecurity
procedures for remote working) should be included among eligible costs under PV 20212027 ROP.
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Wprowadzenie
Celem badania jest ocena wpływu wsparcia RPO WP 2014-2020 na podniesienie jakości i
poprawę dostępu do elektronicznych usług publicznych poprzez zwiększenie poziomu
wykorzystania TIK w procesie realizacji zadań publicznych i udostępniania zasobów przez
administrację publiczną oraz instytucje regionalne i lokalne.
Działania objęte ewaluacją realizowane były w ramach OP II - Cyfrowe Podkarpackie RPO WP
2014-2020 w ramach CT 2 – Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK
oraz PI 2c – wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia
społecznego, e-kultury i e-zdrowia.
Głównym celem realizacji projektów miała być wyższa jakość i rozszerzony zakres usług
publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Działania w ramach OP II RPO WP 2014-2020
skupiały się na wybranych elementach wsparcia w obszarze rozwoju infrastruktury
społeczeństwa informacyjnego, przede wszystkim e-usług.
W ramach OP II wyróżniono 7 typów projektów: 1) Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych
(A2B, A2C), w tym tworzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych, 2) Tworzenie lub rozwój
usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych do funkcjonowania e-usług
publicznych, 3) Tworzenie lub rozwój publicznych zasobów geodezyjnych oraz informacji
przestrzennej, 4) Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego, 5) Projekty z
zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji
Medycznej (PSIM), 6) Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług
dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma
regionalna, 7) Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w
ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

Syntetyczny opis koncepcji badania oraz zastosowanej
metodologii
Celem głównym badania była ocena czy projekty realizowane w ramach OP II RPO WP 20142020 przyczyniły się do podniesienia jakości i poprawy dostępu do elektronicznych usług
publicznych.
Cel główny został zrealizowany przez następujące cele szczegółowe:
I.
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Charakterystykę e-usług publicznych w województwie podkarpackim w latach
2014-2019 w kontekście realizowanego wsparcia w ramach OP II RPO WP 20142020;

II.

III.

Ocenę wpływu projektów realizowanych w ramach OP II RPO WP 2014-2020 na
podniesienie jakości i poprawę dostępu do elektronicznych usług publicznych w
województwie podkarpackim;
Określenie dobrych praktyk oraz rekomendacji w obszarze optymalnego
ukierunkowania wsparcia w perspektywie 2021-2027.

Koncepcja badania
Zastosowano podejście ewaluacji opartej na teorii (Theory Based Evaluation (TBE). W badaniu
opartym na TBE występują dwa etapy: etap koncepcyjny i etap empiryczny. Etap koncepcyjny
to etap odtworzenia teorii (logiki) interwencji, czyli powiązania w logiczny sposób elementów
interwencji. Produktem tego etapu była matryca logiczna obrazująca logikę interwencji i jej
najważniejsze założenia, które stały się hipotezami badawczymi dla etapu empirycznego. W
trakcie etapu empirycznego przeprowadzono weryfikację teorii (logiki) interwencji w oparciu
o zebrane dane i wyniki przeprowadzonych badań. Pozwoliło to na sformułowanie odpowiedzi
na wszystkie pytania badawcze. Jednym z produktów końcowych badania jest zweryfikowana
logika interwencji. Weryfikacji podlegały jej założenia przyjęte na początku badania jako
hipotezy badawcze.
Metodologia badania
W badaniu zastosowano triangulację technik badawczych, źródeł informacji i perspektyw
badawczych.
Dane zastane
Analizie poddano dane zastane: (1) Akty prawne i wytyczne szczebla unijnego i krajowego,
(2) Dokumenty strategiczne i programowe, (3) Badania ewaluacyjne i ekspertyzy oraz
opracowania istotne z punktu widzenia tematyki badania, (4) Dane pochodzące z SL2014
obejmujące elementy: wniosków o dofinansowanie, umów o dofinansowanie, wniosków o
płatność, dane dotyczące beneficjentów i realizowanych projektów udostępnione przez IZ
RPO WP 2014-2020, (5) Wybrane dane ze studiów wykonalności projektów beneficjentów
oraz wnioskodawców wybranych do dofinansowania ramach naborów: RPPK.02.01.00-IZ.0018-001/15, RPPK.02.01.00-IZ.00-18-002/16, RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19, (6)
Dokumentację konkursową naborów oraz informacje dostępne na portalu RPO WP 20142020, (7) Sprawozdania IZ RPO WP 2014-2020 i dane pochodzące z informacji kwartalnych
dostępne na portalu RPO WP 2014-2020 i, (8) Dane statystyczne GUS, STRATEG, EUROSTAT.
Badania terenowe
W wyniku badań terenowych pozyskano dane pierwotne (wywołane). Przeprowadzono
następujące badania terenowe:
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Indywidualne Wywiady Pogłębione
Wywiady przeprowadzono z przedstawicielami Departamentu Zarządzania Regionalnym
Programem Operacyjnym (DRP), Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego (DPI) i Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego
(triada) (DSI) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i ekspertem
oceniającym wnioski w ramach OP II RP WP 2014-2020.
Badania ilościowe
W ramach badania przeprowadzono badania ilościowe wśród beneficjentów, potencjalnych
beneficjentów oraz użytkowników powstałych e-usług.
W przypadku beneficjentów badaniem były objęte podmioty, które zawarły umowy w ramach
dwóch pierwszych naborów (z 2015 i 2016 r.) oraz podmioty sektora ochrony zdrowia, których
wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania w naborze z 2019 r. Badanie
zrealizowano techniką CAWI – ankieta została wysłana do pełnej populacji beneficjentów.
Uzyskano zwrot na poziomie 93% (53 wypełnione ankiety).
Za potencjalnych beneficjentów uznano podmioty, które mogłyby być ewentualnymi
odbiorcami wsparcia w zakresie e-usług w perspektywie finansowej 2021-2027 – w
szczególności jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty sektora ochrony zdrowia.
Zrealizowano, z wykorzystaniem technik CAWI i CATI 351 ankiet względem 320 zakładanych.
Użytkownikami były osoby fizyczne i osoby prawne korzystające z e-usług uruchomionych w
ramach sześciu projektów objętych studiami przypadków. Za dystrybucję ankiety odpowiadali
beneficjenci. Liczba wypełnionych ankiet wyniosła 2997.
Studia przypadku
Zrealizowano 6 studiów przypadku:
Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn (RPPK.02.01.00-IZ.00-18002/16), Cyfryzacja urzędu gminy i miasta w Sokołowie Małopolskim oraz jednostek
organizacyjnych gminy Sokołów Małopolski (RPPK.02.01.00-18-0044/16-01), Wzrost
efektywności i dostępności e-usług na obszarze Gmin Trzebownisko, Tyczyn i Tryńcza
(RPPK.02.01.00-18-0047/16-03), Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie (RPPK.02.01.00-180066/16-02), Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami
wewnątrz administracyjnymi w partnerstwie gmin Sanok, Solina, Besko (RPPK.02.01.00-180019/16-01), Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce (RPPK.02.01.00-180020/16-02).
Badanie delfickie
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W badaniu uczestniczyło 8 ekspertów. Do udziału zaproszono ekspertów reprezentujących
szerokie spektrum kompetencji w zakresie rozwoju e-usług w różnych dziedzinach życia
społeczno-gospodarczego. Badanie delfickie składało się z dwóch rund pytań i odpowiedzi.
Eksperci odpowiadali na 27 pytań. Pytania w obu rundach były takie same. W większości
przypadków eksperci byli proszeni o dokonanie, w odpowiedzi na pytanie, priorytetyzacji
działań, potrzeb, braków itp., w obszarach, których dotyczyło pytanie. Po dwóch rundach
badania doszło do uzgodnienia stanowisk ekspertów w odpowiedzi na wszystkie pytania.
Badanie ankietowe zrealizowano przy użyciu techniki CAWI.

Wyniki badania
1. Charakterystyka e-usług publicznych w województwie

podkarpackim w latach 2014-2019 w kontekście realizowanego
wsparcia w ramach OP II RPO WP 2014-2020

1.1.

Poziom rozwoju e-usług publicznych w województwie podkarpackim

Według ostatnich dostępnych danych (za 2019 r.) poziom głównego wskaźnika rezultatu
OP II Cyfrowe Podkarpackie, tj. odsetek obywateli korzystających z e-administracji, jest na
zdecydowanie niezadowalającym poziomie. W 2019 r. w woj. podkarpackim wskaźnik ten był
na poziomie 31,3% i był najniższy wśród polskich województw. Należy jednak podkreślić, że
różnica między Podkarpaciem, a kolejnymi województwami z końca listy nie jest duża (por.
rys. niżej). Istotniejszym problemem jest to, że woj. podkarpackie wyraźnie odstaje pod
względem omawianego wskaźnika od średniej krajowej (40,4%) i ma bardzo daleką drogę do
krajowych liderów: śląskiego (50,3%) oraz pomorskiego (49,8%). W okresie 2014-2019
w woj. podkarpackim odnotowano istotny przyrost wartości omawianego wskaźnika, z 22,5%
do 31,3%, czyli o 8,8 punktów procentowych. W odniesieniu do średniej krajowej nie jest to
jednak wynik dobry – średnia krajowa zwiększyła się w tym okresie aż o 13,5 punktów
procentowych (por. rys. niżej).
Rysunek 1. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu
ostatnich 12 miesięcy, według województw, 2019 r. [w %]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 2. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu
ostatnich 12 miesięcy, wg województw makroregionu Polski Wschodniej, 2014-2019 [w %]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Szczegółowe kategorie korzystania z usług administracji publicznej za pomocą Internetu
potwierdzają tę niekorzystną diagnozę. W czterech szczegółowo badanych przez GUS
przekrojach województwo podkarpackie zawsze jest poniżej średniej krajowej i zajmuje
ostatnie pozycje w rankingu województw (od pozycji 2 od końca listy do 5 od końca) – por.
wykresy niżej. W 2019 r. odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za
pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wyszukiwania informacji na stronach
administracji publicznej wynosił dla woj. podkarpackiego 17,3%, przy znacznie wyższej
średniej krajowej – 24,9%. Wskaźnik uwzględniający pobieranie formularzy urzędowych był
dla podkarpackiego jeszcze niższy, 15,6%, wobec średniej krajowej na poziomie 24,6%.
Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja pod względem odsetka osób korzystające z usług
administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania
wypełnionych formularzy. Tu podkarpackie notuje wynik na poziomie 23,5%, a średnia
krajowa wynosi 31,4%. Niemniej należy zauważyć, że woj. podkarpackie zajmuje
w przypadku tego wskaźnika przedostatnią pozycję wśród polskich województw. Ostatnim
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analizowanym wskaźnikiem z tej serii jest odsetek osób korzystających z usług administracji
publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania deklaracji
podatkowych. W woj. podkarpackim takich osób było 21,4% podczas gdy średnia krajowa
wynosiła 27,5%.
Ponadto, dynamika poszczególnych wskaźników dla woj. podkarpackiego jest raczej
niekorzystna zwłaszcza w porównaniu ze średnią krajową. W latach 2014-2019 dystans
między woj. podkarpackim a średnią krajową w odniesieniu do wszystkich wskaźników
analizowanych w akapicie wyżej zwiększył się. W przypadku wskaźnika korzystania z usług
administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu
wyszukiwania informacji na stronach administracji publicznej różnica między podkarpackim
i średnią krajową wzrosła o 4,7 pkt. proc. Dla wskaźnika korzystania z usług administracji
publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu pobierania formularzy
urzędowych różnica wzrosła o 5,8 pkt. proc. Jeszcze większy przyrost różnicy, 6,8 pkt. proc.,
dotyczy wskaźnika korzystania z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania wypełnionych formularzy. Również w przypadku
korzystania z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12
miesięcy w celu wysyłania deklaracji podatkowych zwiększenie różnicy między woj.
podkarpackim oraz średnią krajową jest wyraźnie widoczne: wzrost o 5,4 pkt. proc. (por.
wykresy niżej).
Rysunek 3. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w celu wyszukiwania informacji na stronach administracji publicznej,
według województw, 2019 r. [w %]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 4. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w celu wyszukiwania informacji na stronach administracji publicznej,
wg województw makroregionu Polski Wschodniej, 2014-2019 [w %]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Rysunek 5. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w celu pobierania formularzy urzędowych, według województw, 2019
r. [w %]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 6. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w celu pobierania formularzy urzędowych, wg województw
makroregionu Polski Wschodniej, 2014-2019 [w %]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Rysunek 7. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania wypełnionych formularzy, według województw, 2019
r. [w %]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 8. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania wypełnionych formularzy, wg województw
makroregionu Polski Wschodniej, 2014-2019 [w %]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Rysunek 9. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania deklaracji podatkowych, według województw, 2019
r. [w %]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rysunek 10. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu
ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania deklaracji podatkowych, wg województw
makroregionu Polski Wschodniej, 2014-2019 [w %]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Niski poziom korzystania z usług administracji publicznej przez Internet przez mieszkańców
woj. podkarpackiego co najmniej częściowo wynika z małej podaży takich usług. Pod
względem odsetka jednostek administracji publicznej, które udostępniały online dane
z rejestrów publicznych lub innych zasobów danych gromadzonych w urzędzie podkarpackie
zajmuje przedostanie miejsce wśród polskich województw. Podkarpackie, z wartością
wskaźnika na poziomie 45,3%, dość wyraźnie odstaje od średniej krajowej wynoszącej
54,4%. Województwa zajmujące czołowe miejsca pod względem tego wskaźnika notują
odsetki większe niż podkarpackie nawet o około 20 punktów procentowych. Warto
odnotować niepokojący trend dotyczący omawianego wskaźnika zarówno w odniesieniu do
woj. podkarpackiego, jak i całego kraju. Otóż w krótkim rocznym okresie, 2018-2019,
wartość tego wskaźnika obniżyła się o 5.3 pkt proc w skali krajowej i o aż 8.9 pkt proc w woj.
podkarpackim (ten spadek może być związany z wejściem w życie dyrektywy RODO). Ta
negatywna dynamika wskaźnika świadcząca o spadku podaży e-usług publicznych może być
interpretowana jako swoiste ostrzeżenie przed zakładaniem, że raz zbudowany potencjał
w tym zakresie będzie trwały. Zmiany prawne, a także technologiczne mogą być istotnym
czynnikiem generującym konieczność stałych inwestycji w tworzenie nowych e-usług oraz
„odświeżania” usług istniejących.

Rysunek 11. Odsetek jednostek administracji publicznej, które udostępniały online dane
z rejestrów publicznych lub innych zasobów danych gromadzonych w urzędzie, według
województw, 2019 r. [w %]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Istotnym problemem oraz barierą dla zwiększania odsetka korzystających z usług
administracji publicznej przez Internet może być niedostateczne dostosowanie stron
internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych. Jest to kolejny wymiar, którym woj. podkarpackie zajmuje ostatnie miejsce
w kraju (por. wykres niżej). W wartościach absolutnych 78,5% dostosowanych stron
i aplikacji jest wynikiem relatywnie dobrym, ale średnia krajowa (85%) oraz wyniki liderów
(warmińsko-mazurskie: 89,8%, śląskie: 90,4% oraz opolskie: 92,9%) pokazują, że jest jeszcze
duża przestrzeń do poprawy (abstrahując od obowiązku dostosowania wynikającego
z ustawy). Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast wyraźny trend wzrostowy tego wskaźnika
w okresie 2015-2019 (z 45% na 79%).
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Rysunek 12. Odsetek jednostek administracji publicznej, których główna strona internetowa
spełniała wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych, według województw, 2019 r. [w %]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Ogólnie rzecz biorąc urzędy w Polsce nie monitorują poziomu satysfakcji ze świadczonych
przez nie usług elektronicznych. W skali kraju jedynie 7,3% urzędów monitoruje poziom
satysfakcji ze świadczonych przez nie e-usług. Nawet najlepsze pod tym względem
województwa osiągają wyniki bardzo niskie: najwyższą wartość zanotowano w kujawsko31

pomorskim: 11,2%. Na tym złym tle woj. podkarpackie wygląda jeszcze gorzej. Jedynie co
dwudziesty urząd (5%) stwierdził w badaniu, że monitoruje poziom satysfakcji z usług
elektronicznych.
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Rysunek 13. Odsetek jednostek administracji publicznej, które monitorowały poziom
satysfakcji z usług elektronicznych, według województw, 2019 r. [w %]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Cyfryzacja urzędu to zarówno to z czym styka się obywatel (front office), ale także część
wewnętrzna (back office). Oba te aspekty są powiązane, bez rozwiniętego potencjału back
office efektywne usługi elektroniczne nie są możliwe. O ile w ogólnym wskaźniku odsetka
urzędów, które korzystają z systemu elektronicznego zarządzania dokumentami woj.
podkarpackie wypada bardzo dobrze (90.6%, drugie miejsce w kraju po woj. podlaskim), to
bardziej jakościowa miara korzystania z elektronicznego zarządzania dokumentami jako
głównego sposobu obiegu dokumentów pokazuje zdecydowanie niekorzystny obraz. W tym
przypadku woj. podkarpackie z odsetkiem na poziomie 19,5% zajmuje 2-3 miejsce od końca
(ex aequo z podlaskim), wyprzedzając jedynie kujawsko-pomorskie. Średnia krajowa jest
wyraźne wyższa: 28,9%, a najlepsze pod tym względem województwa osiągają wartości
około 40% (por. rys. 10). Dane te świadczą o tym, że już obecnie w jednostkach administracji
w woj. podkarpackim jest duży niewykorzystany potencjał do rozwoju – istnieją systemy, ale
nie są powszechnie wykorzystywane. Można oczekiwać, że wyniki z tym zakresie będą się
poprawiać w nadchodzących latach. Świadczy o tym wyraźnie pozytywny trend wzrostowy
obserwowany w okresie 2014-2019 (por. wykres niżej). Ponadto, można oczekiwać, że
z coraz większą intensywnością zaczną przejawiać się efekty projektów w zakresie e-usług
publicznych finansowane z RPO WP 2014-2020.
Prawdopodobnym wyjaśnieniem relatywnie małej powszechności korzystania
z elektronicznego obiegu dokumentów w woj. podkarpackim są przyzwyczajenia, postawy
oraz kompetencje użytkowników (zarówno urzędników, jak i interesantów). Potwierdzają to
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wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w województwie podkarpackim przez
S. Wilka. Wskazują one na kluczowe znaczenie czynników zewnętrznych, związanych
z kompetencjami i postawami obywateli. W tym przypadku czynniki zewnętrzne rozumiane
są jako bariery rozpowszechniania e-usług publicznych. Są to przede wszystkim: „brak
zaufania do przesłanego dokumentu w sposób elektroniczny, który nie posiada
ostemplowanej czerwonej pieczątki oraz słaby rozwój omawianych usług. Dodatkowo bardzo
ważne są bariery mentalne związane z brakiem potrzeby korzystania z takiej formy
komunikacji. Mieszkańcy mogą realizować zaawansowane e-usługi, chociażby za pomocą
ePUAP-u, niemniej jednak w opinii respondentów są one zbyt trudne i budzą zbyt wiele
obaw”3.
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Rysunek 14. Odsetek jednostek administracji publicznej, które korzystały z systemu
elektronicznego zarządzania dokumentami, według województw, 2019 r. [w %]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Rysunek 15. Odsetek jednostek administracji publicznej, które korzystały z systemu
elektronicznego zarządzania dokumentami jako podstawowego sposobu dokumentowania
przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, według województw, 2019 r. [w % jednostek
korzystających z elektronicznego zarządzania dokumentami]

Wilk, S. (2015). Perspektywy rozwoju elektronicznej administracji w województwie podkarpackim w
opinii mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji publicznej. Nierówności
społeczne a wzrost gospodarczy, 2(44), 354-371.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Opisywane wyżej problemy, tj. mała podaż e-usług oraz niewystarczający popyt w tym
zakresie przekładają się na to, że wskaźniki pokazujące realną cyfryzację procesów są na
niskim poziomie. W 2019 r. jedynie 6,2% dokumentów wysyłanych z jednostek administracji
publicznej w woj. podkarpackim była wysyłana elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę
podawczą. Wskaźnik jest bardzo niski, ale akurat w tym przypadku wpisuje się w ogólnie
niskie wartości w całym kraju (średnia 7,4%). Nawet w przypadku najlepszego w omawianej
kategorii województwa, tj. małopolskiego, jedynie co dziesiąty dokument jest wysyłany przez
elektroniczną skrzynkę podawczą. Co więcej zmiany w latach 2018-2019 (tylko w tym okresie
GUS zbierał przedmiotowe dane) wskazują raczej na stagnację niż wyraźny trend.
W przypadku woj. podkarpackiego odnotowano niewielki wzrost, z 5,5% na 6,2%. W skali
całego kraju nastąpił marginalny spadek, z 7,8% na 7,4%.
Rysunek 16. Odsetek dokumentów elektronicznych wysłanych z jednostek administracji
publicznej przez skrzynki podawcze, według województw, 2019 r. [w % ogółu wysyłanych
dokumentów]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Z kolei zdecydowanie lepiej prezentuje się korzystanie przez jednostki administracji
publicznej z map numerycznych. Podkarpackie notuje tu wynik zbliżony do średniej krajowej
(około 84%). Wskaźnik w zasadzie nie zmienia się w latach, gdy go mierzono, tj. 2018-2019.
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Bardzo dobre wyniki w zakresie tego wskaźnika, zwłaszcza w porównaniu z wieloma innymi
wskaźnikami omawianymi wcześniej są efektem dużych inwestycji w mapy numeryczne
w administracji publicznej podejmowanych w poprzedniej (2007-2013) oraz obecnej (20142020) perspektywie finansowej UE.
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Rysunek 17. Odsetek jednostek administracji publicznej, które korzystały z map
numerycznych (cyfrowych i dostępnych danych przestrzennych), według województw, 2019
r. [w %]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Natomiast negatywnym aspektem jest małe rozpowszechnienie polityk i strategii open data.
Mimo że woj. podkarpackie także pod tym względem jest zbliżone do średniej krajowej
(17,7% wobec 19,2%) to ogólny poziom rozpowszechnienia tych praktyk jest zdecydowanie
niezadowalający. Nie jest to jednak bolączka specyficzna do woj. podkarpackiego. Nawet
lider pod tym względem, woj. lubuskie (25,3%), ma jeszcze wiele do zrobienia. Pozytywnym
aspektem omawianego zjawiska jest natomiast przyrost wskaźnika w krótkim okresie 20182019, zarówno w skali ogólnopolskiej (wzrost z 15,6% do 19,2%), jak i w szczególności w woj.
podkarpackim (wzrost z 14.5% do 17.7%).
Rysunek 18. Odsetek jednostek administracji publicznej, które posiadały politykę lub
strategię Open Data, według województw, 2019 r. [w %]
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

1.2.

Teoria programu i logika interwencji w działaniu 2.1 RPO WP 20142020

Zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w usługach publicznych są
kluczowym elementem budowania sprawnej i przyjaznej administracji publicznej.
Jednocześnie e-usługi publiczne są elementem szerszego zjawiska e-usług (obejmujących
sektor publiczny, prywatny i pozarządowy). Według Śliwińskego4 e-usługi, czasem określane
jako usługi elektroniczne, mają następujące konstytutywne cechy:
•

są realizowane w internecie lub/i za pośrednictwem Internetu,

•

są świadczone w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany przez
technologię informacyjną,

•

są zindywidualizowane względem odbiorcy (spersonalizowane),

•

strony świadczonej usługi mogą znajdować się w różnych miejscach (usługi zdalne).

E-usługi publiczne to element e-administracji. Kluczową cechą e-administracji jest to, że
„zapewnia większą efektywność świadczenia usług publicznych poprzez wymianę
tradycyjnych narzędzi na cyfrowe (IT). Dzięki wykorzystaniu nowych technologii zapewnia
łatwy dostęp do informacji i usług organów administracji państwowej”5. W szerszym

4

Śliwiński, M. (2008). Modele biznesowe e-usług. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości.
5
Koćwin, L. (2019). Wyzwania i problemy kreacji społeczeństwa informacyjnego w Polsce. [w:]
Praktyki komunikacyjne, red. Jolanta Kędzior, Wrocław.
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kontekście mówi się nawet o e-Government rozumianym jako dążenie „do wypracowania
nowych stosunków między instytucjami sektora publicznego, obywatelami
i przedsiębiorstwami przez wykorzystanie ICT, które umożliwiają rozpowszechnianie
i gromadzenie informacji i usług wewnątrz sektora publicznego i w celu świadczenia usług,
podejmowania decyzji i wzrostu odpowiedzialności6. E‑Government w takim ujęciu oznacza
pojęcie zdecydowanie szersze, gdyż poza udostępnieniem usług świadczonych drogą
elektroniczną, obejmuje także modernizację całego systemu administracji, bazującego na
fundamencie ICT, w celu ułatwienia dostępu do usług obywatelom państwa”78.
Funkcjonowanie e-administracji można rozpatrywać w dwóch komplementarnych
wymiarach:
1. front-office, czyli interakcji między usługodawcą i usługobiorcą (w tym przypadku jest
to interfejs elektroniczny, w tym jego ergonomia i przyjazność),
2. back-office, czyli zaplecze techniczne, organizacyjne, kadrowe, informacyjne
umożliwiające świadczenie usług9.
Oba wymienione aspekty są równie ważne. Front-office podkreśla znaczenie strony
popytowej na usługi, natomiast back-office dotyczy strony podażowej (por. niżej). Projekty
rozwoju usług publicznych realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 dotyczą przede
wszystkim tego drugiego aspektu, choć oczywiście muszą także odpowiednio uwzględniać
różne aspekty związane z front-office (potrzeby i możliwości odbiorców, ergonomię
interfejsów, itp.).
W innym ujęciu E-usługi publiczne można podzielić na grupy ze względu na podmioty jakie
uczestniczą w ich realizacji i jakie są ich odbiorcami. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje
relacji: urząd-obywatel (A2C), urząd-przedsiębiorstwa (A2B), urząd-urząd (A2A)10. Typy te
w schematyczny sposób przedstawia rysunek niżej.
Rysunek 19. Rodzaje interakcji e-administracji z grupami docelowymi

6

OECD: http://www.oecd.org/document/29/0,3746,en_2649_34129_1830941_1_1_1_1,00.html
Drgas, K. (2019). Przesłanki wdrażania cyfryzacji jednostek samorządu lokalnego finansowanej ze
środków unijnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(1), 191-206.
8
Por. też: Bogucki, D. (2005). e-Government w Unii Europejskiej. Elektroniczna Administracja 1: 10–
15.
9
Drobiazgiewicz, J. (2015). Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w świadczeniu
administracyjnych usług publicznych. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki/Uniwersytet
Szczeciński.
10
Wilk S. (2014). E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na
przykładzie województwa podkarpackiego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
7
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Źródło: Wilk S. (2014). E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model
a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego, Rzeszów: Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Pierwotnie e-usługi postrzegano przede wszystkim przez przymat relacji A2C. Jednak wraz
z rozwojem społeczeństwa cyfrowego i gospodarki cyfrowej, rośnie znaczenie A2A, a przede
wszystkim A2B. Co istotne, w przypadku e-usług publicznych dla przedsiębiorców chodzi nie
tylko o cyfryzację procesów administracyjnych wymaganych przez regulacje prawne, ale
także umożliwienie tworzenia przez przedsiębiorstwa nowych usług i produktów opartych na
danych gromadzonych i udostępnianych w ramach e-usług publicznych. Ten ostatni aspekt
nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rozwoju tzw. przemysłu 4.011.
Rozwój e-usług publicznych jest zjawiskiem złożonym. Zależy zarówno od strony podażowej
(dostępność usług, możliwość technicznego do nich dostępu, itd.), jak również strony
popytowej (gotowości i chęci obywateli oraz organizacji do korzystania z e-usług
publicznych). Bardziej szczegółowy katalog czynników wpływających na rozwój
i rozpowszechnienie e-usług publicznych zaproponował R. Perdał w pracy z 201412. Wyróżnia
on czynniki zewnętrze (oddziałujące poza urzędami):
•

11

poziom rozwoju społeczno-gospodarczego warunkowany globalizacją i rozwojem;

Paprocki, W. (2016). Koncepcja Przemysł 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej.
W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieregud (red.). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa. Szanse i
wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk: Europejski Kongres Finansowy, 39-57.
12
Perdał, R. (2014). Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce.
Perdał, R. (2014). Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce.
Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

38

•

społeczeństwa informacyjnego;

•

postawy, wiedzę i umiejętności obywateli;

•

wielkość jednostki administracyjnej wyrażonej w liczbie zamieszkujących obywateli;

•

oczekiwania obywateli.

oraz czynniki wewnętrzne (rozumiane jako skład i otoczenie wewnętrzne systemu eadministracji13):
•

sytuacja finansowa gminy i wyposażenie teleinformatyczne;

•

współpraca między poszczególnymi organizacjami (interesariuszami);

•

postawa liderów i władz.

Oś priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie dotyczy CT2 Zwiększenie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości TIK, w szczególności PI 2c wzmocnienie zastosowań TIK dla eadministracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. Celem
szczegółowym tego priorytetu jest „Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną”. Logika interwencji w przypadku tego priorytetu jest
prosta i jest wprost powiązana z założeniami i celami określonymi w dokumentach wyższego
rzędu, zwłaszcza strategii Europa 2020 oraz inicjatywie flagowej Europejska Agenda Cyfrowa.
Odpowiednie zapisy dotyczące upowszechniania e-usług publicznych znajdują się także
w innych dokumentach, m.in. w ogólnych strategiach takich jak Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategia Sprawne i Nowoczesne Państwo, oraz na poziomie
regionalnym Strategia Rozwoju Województwa, ale także w specyficznych dokumentach
strategicznych dotyczących cyfryzacji: Plan działań na rzecz administracji elektronicznej na
lata 2016–2020, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.
Fundusze Unii Europejskiej odgrywają ważną rolę w rozwoju e-usług publicznych w Polsce
oraz województwie podkarpackim. Dotyczy to zarówno programów krajowych, jaki
i programów operacyjnych, zarówno z obecnej, jak i poprzedniej perspektywy finansowej
funduszy europejskich. W szczególności na obecnym etapie można wykazać pozytywny
wpływ RPO WP 2007-2013: „Analizując zrealizowane projekty z III osi priorytetowej RPO WP
2007-2013 w województwie podkarpackim, można stwierdzić, ich istotny wpływ na rozwój
społeczeństwa informacyjnego, gdyż powstały usługi (administracyjne, zdrowotne,
edukacyjne i kulturowe), które nie były dostępne wcześniej w regionie. W ramach samego
projektu PSeAP zaprojektowano i uruchomiono centralny Systemu e-Usług Internetowych
(SeUI) dla ponad 2 mln mieszkańców województwa podkarpackiego, dzięki któremu
13

Drgas, K. (2019). Przesłanki wdrażania cyfryzacji jednostek samorządu lokalnego finansowanej ze
środków unijnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(1), 191-206.
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udostępniono 420 usług dostępnych za pośrednictwem Internetu”14. Ponadto: „projekty
przyczyniły się do stworzenia 365 e-usług na poziomie 1 (informacja), 350 na poziomie 2
(interakcja), 156 na poziomie 3 (dwustronna interakcja) oraz 55 na poziomie 4 (transakcja).
Biorąc pod uwagę stan sprzed roku 2007 i stan obecny [2015 r.], można powiedzieć
o ogromnej zmianie w zakresie powstawania e-usług, ale też w zakresie ich jakości (głównie
mierzonej poziomem zaawansowania tych usług)”15. Stanowią one także bazę do tworzenia
nowych usług i dołączania kolejnych usługodawców, dzięki czemu znajdują kontynuację w
obecnej perspektywie finansowej (zob. rozdział 2.3 Komplementarność…)
Głównym założeniem interwencji RPO WP 2014-2020 jest silnie osadzone w literaturze
przedmiotu przekonanie o potrzebie cyfryzacji administracji, zwłaszcza w jej
zaawansowanych przejawach, tj. oferowania w pełni cyfrowych usług dla obywateli16.
Wobec wspominanego wyżej uzasadnieniae OP II Cyfrowe Podkarpackie w odniesieniu do
dokumentów strategicznych wyższego rzędu sama zasadność podejmowania działań w tym
zakresie nie jest dyskutowana w programie operacyjnym. Przyjmuje się, że jest to cel warty
realizacji. W sensie wdrożeniowym istotniejsze wydają się inne elementy logiki interwencji
OP II, w szczególności następujące założenia:

14

•

jednostki administracji publicznej w woj. podkarpackim mają odpowiedni potencjał
organizacyjny, finansowy i kadrowy do skutecznego podjęcia realizacji projektów
cyfryzacji usług publicznych,

•

cyfryzacja usług publicznych pozwoli poprawić efektywność świadczenia usług
publicznych w regionie,

•

istnieje w regionie niezaspokojony popyt na cyfrowe usługi publiczne,

Wilk, S. (2018). "Rozwój elektronicznej administracji w województwie podkarpackim w
perspektywie finansowej 2007–2013". Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 53:320-328.
15
Agrotec Polska, 2015, Ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP 2007-2013 na
rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim Raport końcowy. Warszawa
http://rpo20072013.podkarpackie.pl/pliki/file/Ewaluacja/Badania%20ewaluacyjne/2015_badanie_I/151209_rap_ko
nc.pdf (
16
Arduini, D., & Zanfei, A. (2014). An overview of scholarly research on public e-services? A metaanalysis of the literature. Telecommunications Policy, 38(5-6), 476-495.
Axelsson, K., Melin, U., & Lindgren, I. (2013). Public e-services for agency efficiency and citizen
benefit—Findings from a stakeholder centered analysis. Government Information Quarterly, 30(1),
10-22.
Śledziewska, K., & Zięba, D. (2016). E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Jak z niej (nie)
korzystamy.
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•

wygenerowanie podaży dla publicznych usług cyfrowych będzie działać stymulująco
na zwiększenie popytu na takie usługi.

Te założenia w powiązaniu z zasobami – w tym przypadku przede wszystkim nakładami OP II
oraz zasobami organizacyjnymi i ludzkimi jednostek administracji publicznej realizujących
projekty – przekładają się na działania, tj. realizację projektów wybranych do finansowania
w ramach OP II. Realizacja projektów prowadzi do wygenerowania bezpośrednich
produktów (wskaźnik produktu, których w SZOOP dla OP II zdefiniowano 12), czyli
w przypadku OP II przede wszystkim nowych cyfrowych usług publicznych. W konsekwencji
powstaje podaż cyfrowych usług publicznych, która po zestawieniu z popytem na te usługi
przekłada się na osiąganie wskaźnika rezultatu bezpośredniego, który w tym przypadku
zdefiniowany jest jako: „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego”. W efekcie powinno się to przekładać na oddziaływanie na wzrost
wartości wskaźnika rezultatu zdefiniowanego jako „Odsetek obywateli korzystających z eadministracji (EAC)”. Analiza efektów interwencji (zob. rozdział 2. Ocena wpływu….)
pokazuje, że tak się w rzeczywistości dzieje.
Ogólnie rzecz ujmując logika interwencji OP II jest prosta i liniowa (por. rys. niżej): problem
lub wyzwanie przekłada się na działania danego typu a te dążą do realizacji jednego celu17.
W dużej mierze wynika to z precyzyjnego zdefiniowania zakresu tej osi priorytetowej.
Liniowość zdecydowanie organiczna ryzyko pojawienia się luk w logice interwencji. Analiza
założeń teorii zmiany w logice interwencji (jeżeli…to….) bazująca na „dowodach” uzyskanych
w wyniku niniejszego badania potwierdziła ich prawdziwość (zob. Załącznik: Weryfikacja
logiki interwencji )

17

Por. też: Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 – raport końcowy.
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Źródło: opracowanie własne
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cyfrowej.

7.
Projekty
z
zakresu
wytworzenia/modernizacji/rozwoju eusług
dostępnych
w
ramach
Podkarpackiego Systemu Informacji
Medycznej (PSIM).

Liczba podmiotów, które
udostępniły
on-line
informacje
sektora
publicznego
wartość
docelowa 100

5. Poprawa jakości oraz zwiększenie zakresu zasobów wiedzy i kultury dostępnej w formie

6.
Projekty
z
zakresu
wytworzenia/modernizacji/rozwoju eusług
dostępnych
w
ramach
Podkarpackiego Systemu Informacji
Medycznej (PSIM) –platforma regionalna.

Produkty

do danych przestrzennych dzięki rozwojowi systemów informacji przestrzennej.
4. Poprawa stanu informatyzacji oraz poszerzenie zakresu usług ochrony zdrowia.

5. Projekty z zakresu wdrożenia e-usług
dostępnych w ramach Podkarpackiego
Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

3. Usprawnienie zarządzania przestrzenią, rozwój usług przestrzennych oraz ułatwienie dostępu

Działania

2. Ułatwienie dostępu do informacji publicznej oraz zwiększenie zakresu zasobów
udostępnianych w technologii cyfrowej,

4. Cyfrowe udostępnianie informacji
sektora publicznego.

efektywności procesów interakcji obywatel/administracja.

3. Tworzenie lub rozwój publicznych
zasobów geodezyjnych oraz informacji
przestrzennej.

Efekty interwencji

Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o
stopniu
dojrzałości
co
najmniej 3 – wartość
docelowa 1800

Rezultaty

71 076 859 euro

2. Tworzenie lub rozwój usług
wewnątrzadministracyjnych
(A2A)
niezbędnych
do
funkcjonowania
e-usług publicznych.

Produkty

Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC)
-wartość docelowa – 35%

1. Tworzenie
lub
rozwój
e-usług
publicznych (A2B, A2C), w tym tworzenie
i udostępnianie zasobów cyfrowych.

Nakłady

Upowszechnienie technologii informacyjno – komunikacyjnych w województwie

Wyzwanie

Działania

1. Zmniejszenie barier w dostępie do administracji poprzez zwiększenie ilości spraw, ie poprawa

Rysunek 20. Logika interwencji w OP II. Cyfrowe podkarpackie RPO WP 2014-2020

1.3.

Problemy/bariery zidentyfikowane podczas wdrażania projektów
w ramach OP II RPO WP 2014-2020

Realizacja projektów informatycznych przez sektor publiczny w porównaniu z sektorem
przedsiębiorstw ma swoją specyfikę wpływającą na zakres i tempo ich realizacji.
Administracja publiczna w swoich działaniach podlega znacznie większym obostrzeniom niż
sektor prywatny. Obostrzenia te polegają na konieczności uwzględniania większej ilości
czynników wpływających na projekt, jak przepisy prawa regulujące działanie jednostek
samorządu terytorialnego, kompetencje cyfrowe użytkowników (mieszkańców), jak
i pracowników urzędu, działania dot. cyfryzacji na poziomie krajowym.
Sam proces wdrożenia projektu informatycznego jest operacją złożoną, która wymaga
dobrego przygotowania i wysokich kompetencji ze strony beneficjentów. Sytuację
dodatkowo komplikuje fakt współfinansowania ze środków europejskich z uwagi na
restrykcyjne reguły wdrażania przedsięwzięć i wydatkowania środków.
W poniższym rozdziale omawiamy najistotniejsze bariery i problemy, które utrudniają
realizację projektów na poziomie beneficjentów. Problemy ujęliśmy w 3 kategoriach
wynikających z etapu realizacji projektów:
•

etap przed aplikowaniem o środki europejskie

•

etap aplikacji o środki europejskie

• etap realizacji projektów.
W części końcowej rozdziału zajmiemy się określeniem problemów i barier występujących w
trakcie realizacji OP II RPO WP 2014-2020 na poziomie województwa oraz przyjętych przez IZ
RPO WP 2014-2020 rozwiązań instytucjonalnych.
Etap przed aplikowaniem o środki
Jest to etap, na którym beneficjenci analizują czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą
sprzyjać bądź hamować realizację projektu. Na tej podstawie podejmują decyzję o podjęciu
wysiłku aplikacji o projekt, definiują jego zakres i perspektywę czasową. Często na tym
etapie organizacje wycofują się z ubiegania o środki, dlatego badając ten obszar objęliśmy
badaniem nie tylko tych, którzy zakończyli z sukcesem etap wnioskowania o środki, ale także
organizacje, które nie ubiegały się o dofinansowanie lub którym nie udało się
dofinansowania uzyskać.
Do najważniejszych czynników utrudniających wdrażanie e-usług wskazywanych przez
potencjalnych beneficjentów można zaliczyć:
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•

specyfikę klientów, którzy preferują kontakt bezpośredni, ewentualnie telefoniczny
(29%);

•

niedostateczne kompetencje cyfrowe klientów (24%);

•

brak wystarczających środków finansowych do inwestowania w e-usługi (24%);

•

niedostateczne kompetencje cyfrowe pracowników instytucji (14%);

• obawa o bezpieczeństwo danych (ataki hakerskie, wycieki danych) (14%).
Obserwacje beneficjentów nie różnią się od wskazań tych, którzy nie otrzymali
dofinansowania. Kolejność ich wskazań jest identyczna: preferowany kontakt bezpośredni
klientów (24 wskazania z 39 beneficjentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie), niskie
kompetencje cyfrowe klientów (22/39), brak środków finansowych (21/39), brak zaplecza
sprzętowego (17/39) obawa o bezpieczeństwo danych (11/39).
Obawa przed niskim zainteresowaniem mieszkańców do korzystania z e-usług budzi wśród
samorządowców, jak i władz uczelni niepokój o użyteczność i trwałość podjętych inwestycji.
Przyczyn braku korzystania z e- usług można upatrywać na wielu polach:
•

nawykowym lub motywacyjnym, bardzo ciężko zmienić zwyczaje klientów, które
zdołały zakorzenić się przez wiele lat, samo wprowadzenie e-usług bez pracy na
nawykach klientów nie zmieni ich zachowania, jedynie spowoduje powstanie nowych
dziwnych sposobów korzystania z e-usług (np.: drukowania formularzy z ePUAP,
wypełnienie ręczne i dostarczenie do gminy papierowej wersji, zamiast dystrybucji
elektronicznej z wykorzystaniem profilu zaufanego);

•

świadomościowym lub kompetencyjnym, związane nie tyle z pewnymi nawykami, co
z brakiem kompetencji (wiedzy jak korzystać z e-usług, a nawet że w ogóle można
z nich korzystać), ale także barierami związanymi z niepełnosprawnością;

•

wieku respondentów, szczególnie osoby starsze bez odpowiedniego przygotowania
i dostępu do urządzeń cyfrowych są skazane na dalsze korzystanie z usług
analogowych;

•

niskiej dostępności urządzeń cyfrowych wśród mieszkańców i braku dostosowania
wielu e-usług do urządzeń mobilnych, które stają się dominującym kanałem
komunikacji z klientami.
Należy jednak zauważyć, że dostępność urządzeń cyfrowych systematycznie wzrasta.
Zgodnie z raportem Społeczeństwo informatyczne w Polsce18 83,1% gospodarstw domowych
w Polsce posiadało komputery, a 86,7% dostęp do Internetu. Co ciekawe, dostęp do
Internetu posiada aż 99,3% gospodarstw domowych w których były dzieci, a tylko 80,4%
gospodarstw domowych bez dzieci. Wśród tych ostatnich tylko 21% za powód braku dostępu
18

Raport Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r., GUS, Warszawa 2019
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wskazuje koszty sprzętu, a 15% koszty dostępu, natomiast przeważają czynniki
świadomościowe - aż 67% wskazuje na brak potrzeby korzystania z Internetu, 52% brak
umiejętności, 14% odczuwa niechęć do Internetu.
Powyższe wyniki dowodzą konieczności wzmożonych działań informacyjno-promocyjnych
i edukacyjnych podnoszących świadomość „cyfrową” mieszkańców i umiejętności
korzystania z e-usług.
Kolejnym problemem pod względem istotności jest brak środków finansowych na inwestycje
w e-usługi na który wskazało 24% respondentów. Dodatkowo rosnące trendy transformacji
cyfrowej w sektorze prywatnym, idący za tym rosnący popyt na usługi informatyczne
powoduje drastyczny wzrost kosztów takich usług, który staje się nie do udźwignięcia
szczególnie przez mniejsze samorządy.
Jest to o tyle ważne, że wielu z badanych respondentów nie stać na zakup infrastruktury
informatycznej, wskazując na braki urządzeń do przetwarzania cyfrowego danych (12%),
a także podstawowego wyposażenia, jak komputery i serwery (13%). Wniosek z tych
wyników płynie taki, że przyszła interwencja powinna także brać pod uwagę możliwość
uzupełnienia zasobów beneficjenta o niezbędny do świadczenia e-usług sprzęt
informatyczny.
Sama skala potrzeb przed jakimi stoi województwo jak i poszczególni beneficjenci powoduje,
że nawet niezbędne działania muszą być przesunięte w czasie. Jak mówił jeden
z respondentów:
Pokazując sprawę obrazowo (…) chcieliśmy, aby w tych jednostkach oprócz tej interwencji
pójść jeszcze szerzej, czyli pójść w wymianę narzędzi informatycznych na narzędzia
zintegrowane tam, gdzie bazuje się na pojedynczym zbiorze i duplikuje się go (…) Na
tamtym etapie dla takiej ilości partnerów stało się to niemożliwe. Dlaczego? Ograniczenie
było proste, wysokość budżetu. (…) Taki projekt w naszej ocenie w tamtym czasie
musiałby kosztować prawdopodobnie cztero-, pięciokrotnie więcej niż zakładaliśmy.

Podobne problemy występują nie tylko w skali województwa, ale przede wszystkim na
poziomie beneficjentów, którzy nie posiadają własnych środków na realizację
skomplikowanych projektów informatycznych i kompleksową modernizację sprzętu. Należy
się spodziewać, że w wyniku rosnących kosztów usług informatycznych, niepewności
związanej z epidemią koronawirusa, która wpłynęła zarówno na obniżenie przychodów JST,
a jednocześnie zwiększenie ich wydatków, problem ten może się pogłębiać. Sytuacja może
się pogorszyć w przypadku ewentualnych przyszłych fal pandemii destabilizujących
gospodarkę.
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Ważną barierą rozwoju e-usług w urzędach są braki kadrowe wśród pracowników
z odpowiednimi kompetencjami do realizacji projektów informatycznych. Brak specjalistów
IT i opór części pracowników placówki przed informatyzacją wykazało 9 z 39 beneficjentów
i 70 z 311 potencjalnych beneficjentów, którym nie udało się zdobyć środków. Problemy te
skutkują tym, że:
Wnioskodawcy mają duże problemy z przedstawieniem stosowanych procesów, rozwiązań
istniejących w placówce jak również przedstawienie świadczonych usług. Bardzo trudne
dla wnioskodawców było przedstawienie w jaki sposób świadczone usługi przełożyć na eusługi. (…) Wiedzą co chcą, żeby działało, ale dlaczego nie potrafią wyjaśnić, wynika to
prawdopodobnie z braku odpowiedniej liczby specjalistów. Czasem wnioskowali o rzeczy
nie leżące w celach osi, np. chcieli z tych środków budować przychodnię.
Pracownicy o wysokich kwalifikacjach są poszukiwani na rynku pracy a ich zarobki rynkowe
znacznie przekraczają te, które mogą im zaoferować samorządy czy uczelnie wyższe.
Wnioskodawcy muszą często zadowalać się informatykami z niższym doświadczeniem,
którzy po kilku latach pracy w administracji i zwiększeniu kwalifikacji odchodzą do firm
komercyjnych przede wszystkim z powodu niskich zarobków. Dla informatyków poczucie
bezpieczeństwa zatrudnienia jaką daje sektor publiczny nie jest atrakcyjne, gdyż stanowią
grupę zawodową, na której usługi istnieje duży popyt na rynku. Samorządów nie stać na
oferowanie stawek komercyjnych często przekraczających kwotę 8000-10000 zł miesięcznie,
czasami też decydenci zdają się nie zauważać tego problemu. Jak zauważył jeden
z respondentów:
I to jest problem, jeżeli urzędy będą zatrudniały z łaski bardzo małą ilość informatyków,
którzy będą bardzo źle opłacani, no to jakość tych usług będzie żadna, albo nie będzie ten
system optymalnie pracował. A to jest absolutnie niezauważalne i przez władze lokalne
i przez władze centralne i przez wójtów, burmistrzów, prezydentów, przez nikogo,
powinniście się cieszyć, że macie pensje, takie jest podejście w tej chwili, jest kryzys.
Przy rosnącym znaczeniu e-usług rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych
informatycznie pracowników, o kompetencje których samorządy muszą rywalizować
z sektorem prywatnym, który nie jest ograniczony przepisami regulującymi wysokość
zarobków.
Z badanej grupy potencjalnych beneficjentów 74 podmioty w ogóle nie ubiegały się
o dofinansowanie projektu z zakresu e-usług z działania 2.1 RPO WP 2014-2020. Poproszono
ich o podanie przyczyn takiego stanu rzeczy.
Okazało się, że głównymi przyczynami, dla których potencjalni beneficjenci nie ubiegają się
o dofinansowanie są:
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•

brak potrzeb/planów dotyczących wdrażania e-usług (21/74);

•

zbyt wysoka minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych (500 tys. zł) (18/74);

•

brak środków na wkład własny (16/74);

•

ubieganie się o wsparcie wydawało się zbyt skomplikowane (13/74);

•

niespełnianie kryteriów wyboru projektów (9/74).

Główną przyczyną nieubiegania się o dotację w ramach OP II, jaką wskazywali respondenci,
był brak potrzeb w zakresie wdrażania e-usług (21/74). Decydujący jednak w tym względzie
wydaje się brak środków finansowych na realizację projektu. Dla 18 z 74 respondentów
minimalna wartość projektu była zbyt wysoka, kolejnych 16 uznało, że wymagany wkład
własny przekracza ich możliwości finansowe. Stopień skomplikowania procedury ubiegania
się o dotację był przyczyną rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie u 13 z 74
potencjalnych beneficjentów, natomiast 9/74 potencjalnych beneficjentów uznało, że nie
jest w stanie spełnić kryteriów ubiegania się o dofinansowanie. Wśród innych powodów
braku aktywności w ubieganiu się o dotację wskazywano uzależnienie własnych planów
rozwoju e-usług od uruchomienia platform centralnych oraz małe zainteresowanie
mieszkańców e-usługami.
Etap aplikowania o środki
W badaniu CAWI poproszono beneficjentów o odpowiedź na pytania dotyczące faktycznie
pojawiających się problemów na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
Do najważniejszych czynników utrudniających składanie wniosku o dofinansowanie
wskazywanych przez beneficjentów można zaliczyć:
•

wysoki poziom skomplikowania studium wykonalności (16/41);

•

krótki czas na przygotowanie wniosków aplikacyjnych (11/41);

•

wysoki poziom skomplikowania wniosku dofinansowanie (8/41);

• trudności w spełnieniu kryteriów wyboru projektów (4/41).
Dla sporej grupy beneficjentów największym problemem był wysoki poziom skomplikowania
studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.
Kwalifikowalność wydatków
Jednym z najważniejszych problemów pojawiających się na etapie pisania wniosku
o dofinansowanie jest kwalifikowalność wydatków. Szczególnie rozliczanie podatku VAT, ale
także wpisanie się w reguły projektu i wykazanie w analizie, że działania podejmowane
w projekcie i dokonywane w nim zakupy są zasadne.
Problemy z podatkiem VAT to niekończąca się opowieść (...) w niektórych projektach
kupowano sprzęt do placówek oświatowych. W momencie powstania projektu stawka
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VAT wynosiła 0, a teraz wynosi 5%. Część beneficjentów albo w całości kwalifikowali ten
VAT, albo w części, bo twierdzili że mogą część odliczyć, to powodowało po naszej stronie
przedłużoną procedurę weryfikacji, często trzeba było korygować faktury z tego powodu.
(…) wnioskodawcy mają problemy z wykazaniem, czy zakup sprzętu informatycznego jest
wyłącznie elementem uzupełniającym niezbędnym do budowy lub modernizacji
zmieniającego się systemu i wskazanie tej analizy, co oni mają. Wbrew pozorom wcale to
nie jest takie proste dla wnioskodawców, a już na pewno rozpisanie architektury, gdzie
pokazują: to wykorzystane, bo dobre albo rozbudujemy to ten serwer przykładowo,
a resztę zakupimy i będzie to kompatybilne i w ogóle będzie to spójne, architektura
systemu, która będzie działać. To jest problemem, ale tak jak wspomniałam chyba to jest
związane z brakiem odpowiednich informatyków, którzy pracują nad takim projektem.

Jak widać z powyższego problemy z kwalifikowalnością wydatków wynikają zarówno
z niejasności przepisów, ale także z niezrozumienia przez beneficjentów istoty projektów
realizowanych w ramach OP II.
Skomplikowana dokumentacja aplikacyjna
Postrzeganie studium wykonalności i projektu jako skomplikowanych oraz wspomniane już
wcześniej problemy z brakiem odpowiednio wykwalifikowanej kadry są przyczyną, dla której
wnioskodawcy decydują się na korzystanie w tym względzie z pomocy firm doradczych. Jak
ujął to jeden z respondentów wywiadów indywidualnych:
Beneficjenci nie piszą wniosków. Natomiast firmy konsultingowe bardzo szybko się uczą.
Jednak pisanie wniosków i studiów wykonalności przez firmy zewnętrzne rodzi pewne
problemy. Ograniczona liczba takich firm przyczynia się do ujednolicenia tworzonych
wniosków i studiów wykonalności. Już sama szata graficzna tak przygotowanych
dokumentów powoduje, że oceniający ma wrażenie, że czyta cały czas ten sam wniosek.
Poprawność metodologiczna, poprawne skupienie się na kwestiach finansowych czy
technologicznych jest oczywiście plusem. Minusem tak przygotowanych wniosków jest
jednak marginalizowanie potrzeb mieszkańców mających korzystać z efektów realizowanych
projektów. W niewielu studiach wykonalności poruszono kwestię user experience, czyli
aspekt doświadczeń użytkownika towarzyszących mu podczas korzystania z usługi czy
produktu. Doświadczenia sektora prywatnego dowodzą, że nacisk na poznanie wrażeń
użytkownika zwiększa skalę wykorzystania oferowanych usług i produktów.
Kolejny problem, na który skarżą się wnioskodawcy to krótki czas jaki mają na przygotowanie
wniosku, 11 z 41 respondentów, stwierdziło, że czas na przygotowanie wniosku był dla nich
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zbyt krótki. Przygotowując wniosek w takiej sytuacji trzeba dostosować się do ścisłego
harmonogramu konkursu, a czasu, m.in. ze względu na ograniczone kwalifikacje
pracowników, zawsze brakuje. Aby zaradzić temu problemowi jeden z respondentów
badania jakościowego wskazał wprowadzenie naborów ciągłych. W takiej sytuacji
beneficjent tworzy projekt w swoim tempie, ma więcej czasu na dopracowanie, przez co
projekt jest lepiej przygotowany a jego realizacja łatwiejsza. Wprowadzenie naborów
ciągłych może także skutkować wzrostem samodzielności beneficjentów w aplikowaniu
i tworzeniu wniosków o dofinansowanie. Poniżej ilustrujący ten problem cytat z wypowiedzi
respondenta:
Czyli robimy start i przez cały okres programowania kontraktujemy w trybie ciągłym
wszystkie osie priorytetowe tam, gdzie tylko to jest możliwe. To horyzontalnie wpływa na
pojawianie się dorośniętych bym powiedział projektów, które są naprawdę dojrzałe,
przemyślane, napisane z potrzeby realizacji, a nie z deadline, jaki się pojawił, posiadają
niezbędne uzgodnienia, badania, prognozy, projekcje i powodują, że na końcu możemy
cieszyć się lepszymi efektami i możemy wykorzystywać w całym okresie programowania,
oczywiście do momentu wysycenia wszystkich środków, interwencje z poszczególnych osi.
Jeżeli nabór byłby ciągły to w naszej ocenie połowa okresu programowania powoduje, że
zakontraktujemy 100% albo 100% z nawiązką puli środków, które przeznaczono na RPO.
Drugim argumentem przemawiającym za wprowadzeniem naborów ciągłych jest obniżenie
cen sprzętu i usług. Po ogłoszeniu wyników konkursu, jak to miało miejsce w obecnej
perspektywie, duża grupa beneficjentów w podobnym czasie ogłaszała przetargi na zakupy
sprzętu, oprogramowania i usług. Nawet w województwie podkarpackim, na terenie którego
znajdują się siedziby czołowych firm informatycznych w kraju wykonawcy zostają zalewani
falą projektów, które muszą wykonać w zbliżonym czasie. Powoduje to oczywiście
podniesienie cen usług i sprzętu oraz może powodować opóźnienia w projektach. Tak było
np. przy okazji jednego z projektów:
Zakończenie projektu zostało przesunięte (…) ze względu na problemy zaistniałe, termin
realizacji tego projektu został przesunięty na koniec przyszłego roku. (…), ponieważ była
duża podaż tych zadań, był duży wysyp, duża konieczność robót i niejednokrotnie usługi
(…), to znaczy składane oferty bardzo znacząco poszły do góry, ceny składanych ofert
niejednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie przekraczały założenia, które były jeszcze na
etapie składania wniosku. Sam projekt wygenerował, tak naprawdę też podniósł, ceny
świadczonych usług.
Pytanie o bariery na etapie aplikowania zadano także beneficjentom realizującym projekty
w obszarze ochrony zdrowia. Dla 7 z 12 respondentów problemem był wysoki poziom
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skomplikowania studium wykonalności. Można wnioskować, że o ile firmy doradcze
zatrudniane przez beneficjentów nie mają trudności z wypełnieniem wniosków
o dofinansowanie (które są w gruncie rzeczy do siebie podobne), to specyfika ochrony
zdrowia powoduje trudności w opracowaniu studium wykonalności, co jest efektem małej
liczby firm doradczych działających na rynku usług medycznych specjalizujących się
w aplikowaniu o fundusze europejskie. Być może z tego powodu dla 4 respondentów czas na
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych był zbyt krótki. Wskazać też należy, że 2
respondentów skarżyło się na zbyt długi czas oceny wniosków.
Nie tylko przygotowanie wniosku w obszarze medycyny jest trudne. Wnioski w tym zakresie
stanowią także problem dla oceniających je ekspertów. Dlatego wnioski w tym zakresie
oceniało trzech ekspertów – specjalista w zakresie teleinformatyki i finansów, którym
dodano eksperta z zakresu medycyny. Tak ocenił to jeden z respondentów:
(Medycyna) To jest specyficzny fragment, że tak powiem dóbr, które się nabywa i ich
wartość jest bardzo trudno wycenialna. Stąd też dużo uwagi trzeba było przywiązywać do
tego, żeby rozstrzygać, czy dany wydatek planowany do poniesienia w ramach projektu
jest wydatkiem kwalifikowalnym czy nie. (…) Specyfika tego obszaru, w którym jest
medycyna, wymagała bardzo głębokiej, wąskiej w sumie wiedzy dotyczącej tych opisów,
tych cech, które mogły być, które mogły posiadać urządzenia nabywane w ramach
projektu, a które nie.
Należy zaznaczyć, że tak jak trudne było przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego
dla wnioskodawcy, tak stanowiły one trudny obiekt oceny dla ekspertów oceniających
wnioski.

Etap realizacji projektu
Do najważniejszych czynników utrudniających realizację projektów na które wskazywali
beneficjenci w badaniu ankietowym należą:
•

trudności w przygotowaniu/rozstrzygnięciu przetargu (15/41);

•

problemy natury informatycznej związane np. z brakiem kompatybilności różnych
systemów (13/41);

•

opór pracowników przed informatyzacją (11/41);

•

zmiana przepisów prawa, która utrudniła wdrożenie konkretnych e-usług (8/41);

•

problemy we współpracy z usługodawcami (dostawcami sprzętu, oprogramowania) –
niesatysfakcjonująca jakość usługi (8/41).
Na etapie realizacji projektów u beneficjentów pojawia się szeroki wachlarz problemów.
Tylko 8 z 41 beneficjentów zrealizowało projekt nie doświadczając żadnych problemów.
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Można powiedzieć, że niemal tradycją w realizacji projektów unijnych są trudności na etapie
przygotowania i rozstrzygnięcia przetargu. Problemy tej natury potwierdziło 15 z 41
respondentów.
Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu
W każdym projekcie realizowanym ze środków publicznych węzłowym czynnikiem
decydującym o jego powodzeniu jest sprawne i terminowe przeprowadzenie zamówień
publicznych. Prawidłowe przygotowanie procedury przetargowej pozwala wyłonić legalnie
i zgodnie z harmonogramem wykonawcę projektu.
W kilku projektach zauważyliśmy opóźnienia na etapie ogłaszania zamówienia
publicznego, beneficjenci prosili o wydłużenie terminu realizacji, ponieważ otrzymywali
bardzo dużą liczbę zapytań do ogłoszonego przetargu i dlatego wydłuża się termin
podpisania umowy z wykonawcą. (…) Ogłoszenie konkursu powodowało, że wykonawcy
mieli dużo zleceń, przez to oferowali wyższe ceny albo istniała konieczność przedłużania
terminu realizacji projektu, bo żaden wykonawca nie zgłosił się do przetargu ze względu na
obciążenie. Cena wykonawcy czasem przekraczała możliwości finansowe beneficjenta,
dlatego musiał powtarzać przetarg, co przedłużało realizację projektu.

Powyższy cytat dowodzi, że problemy w realizacji przetargów nie zawsze leżą po stronie
beneficjentów (niejasne sformułowanie zapisów skutkujące zapytaniami do SIWZ,
niedoszacowanie ofert, wadliwie skonstruowany harmonogram), a czasami wynikają ze
specyfiki rynku informatycznego, na którym operuje ograniczona grupa podmiotów, która
nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu, które wzrasta wraz z nagłym pojawieniem się
w wyniku konkursu ofert przetargowych.
Zmienność cen
Problemem dotykającym beneficjentów jest zmienność cen w sektorze IT. W badaniach
jakościowych zidentyfikowano problem niedoszacowania kosztów realizacji projektu ze
względu na długi czas między rozpoznaniem rynku a ostatecznym ogłoszeniem przetargu.
Innym źródłem problemów jest to, że koszty urządzeń i infrastruktury w trakcie
przygotowania SIWZ szacowane są często na podstawie cen od jednego dostawcy i przy
poziomie upustów od tego dostawcy. Po wykonaniu szacunków uwzględniających ceny
oficjalne (bez upustów) koszty rosną, nie wspominając o tym, że takie ograniczone
rozpoznanie nie jest adekwatne do ogółu cen rynkowych. Dotyczy to wszystkich rodzajów
projektów, ale projektów medycznych w szczególności. Samorządom trudno jest prawidłowo
oszacować odpowiednie kwoty, a wzrost zakładanych kosztów powoduje trudności
w uzupełnieniu różnicy.
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Współpraca z dostawcami
Ważną grupę problemów stanowią trudności we współpracy z wykonawcami. Na
niedostateczną jakość dostarczonego sprzętu czy oprogramowania skarżyło się 8 z 41
beneficjentów, 6 na dłuższy od zakładanego we wniosku o dofinansowanie czas realizacji
konkretnych zadań, a 7 na wyższy od zakładanego we wniosku o dofinansowanie koszt ich
realizacji. Rozwiązywanie tych problemów jest tym trudniejsze, im niższe są kwalifikacje
informatyczne pracowników urzędu. Na niedostateczne do realizacji projektu zasoby
kadrowe wskazuje 6 z 41 respondentów,, przez co niejako zmuszeni są polegać na
doświadczeniu wykonawcy, lub posiłkować się do kierowania projektem specjalistami
zatrudnianymi na zewnątrz.
Zmienność prawa
Kolejnym ważnym problemem, przed jakim muszą stanąć beneficjenci realizujący projekt,
tym razem od nich niezależnym, jest zmienność prawa i funkcjonujących przepisów (8
wskazań). Nadprodukcja prawa w Polsce jest dobrze znanym faktem. Według danych
Barometru otoczenia prawnego w polskiej gospodarce19 w rekordowym 2016r. powstało
35 280 stron aktów prawnych, w 2017r. 23 681, w 2018r. 21 011, a rok temu 21 537. Aby te
liczby pokazać w skali jednego projektu posłużymy się przykładem projektu PSIP.
Podstawowe znaczenie w Poniżej przykład pochodzący z realizacji projektu PSIP, który podał
respondent badania jakościowego:
Podstawowe znaczenie w realizacji tego projektu ma Ustawa Prawo geodezyjne
i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Tylko w tym roku wprowadzono 5 zmian do ustawy,
a od 1 stycznia 2021r. ma obowiązywać kolejna. Nietrudno zauważyć, że w takich
warunkach bardzo trudno zaprojektować i skutecznie wdrożyć jakiekolwiek rozwiązanie.

Problemy wynikające z konieczności dostosowania się do zmieniających się przepisów prawa
to nie jedyne problemy na które zwracają uwagę beneficjenci. Podobny charakter mają też
zmiany w rozwiązaniach centralnych, nie tylko informatycznych, do których beneficjenci
muszą dostosować wdrażane przez siebie e-usługi. Pomimo konsultacji z instytucjami
centralnymi w fazie opracowywania i realizacji projektu zdarza się, że beneficjent
zaskakiwany jest rozwiązaniami, których nie mógł przewidzieć. Powoduje to konieczność
rozszerzenia funkcjonalności projektu lub czasem odwrotnie, jego zawężenia. Dobitnym
przykładem jest tutaj zlikwidowanie gimnazjów, które zaskoczyło wielu beneficjentów
realizujących projekty z komponentem oświatowym. Zmniejszona liczba szkół bezpośrednio

19

link do strony barometr prawa
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wpływała na zakładane wskaźniki. Innym przykładem jest wprowadzenie platformy ePUAP-2
na miesiąc przed zakończeniem projektu PSeAP. Brak wstecznej kompatybilności platformy
ePUAP-2 z platformą ePUAP spowodował roczne opóźnienie we wdrożeniu PSeAP.
Zmiany w otoczeniu prawnym mogą też spowodować, że wprowadzanie danej e-usługi mija
się z celem, lub odwrotnie, gdy projektując usługi w danym obszarze beneficjent nie mógł
przewidzieć, w jakim kierunku pójdą rozwiązania centralne. Wpływ na funkcjonalności
systemów (szczególnie przeznaczonych dla gmin) mogą mieć także wprowadzane przez rząd
programy społeczne, co powoduje konieczność dodawania nowych lub aktualizacji
istniejących modułów. Ale nie tylko zmiany w prawie są źródłem kłopotów.
Sama długotrwałość procesów biurokratycznych jest także problemem, np. procedury
administracyjne dotyczące ewidencji gruntów i budynków, wynikające z przepisów Ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne czy też trudności z pozyskaniem wiarygodnych
i rzetelnych informacji dotyczących zasobów informacji przestrzennej od poszczególnych
podmiotów administracji publicznej. Procesy te są bardzo czasochłonne, a należy przy tym
pamiętać, że okres aktualności wycen dokonywanych w projekcie wynosi 3 miesiące, po tym
czasie trzeba ich dokonywać ponownie.
Zmiany w projektach wynikały np. z tego, że jakaś e-usługa nie mogła zostać zrealizowana,
bo okazywała się niepotrzebna, albo w międzyczasie wprowadziło ją ministerstwo, wtedy
pozwalaliśmy na zamianę takiej e-usługi na inną, potrzebną w danym momencie.

Integracja z posiadanymi systemami i sprzętem
Na problemy z integracją posiadanych przez siebie dotychczas systemów informatycznych
z systemami wdrażanymi w trakcie projektu wskazało 13 z 41 beneficjentów. Problemy
w integracji użytkowanych przez beneficjenta systemów przenosiły się również na czas po
zakończeniu projektu i wykorzystania wdrożonych już e-usług. Na sytuację taką wskazało 8
respondentów. Dotyczyło to niemożności pełnego wykorzystania wdrożonych e-usług
z powodu braku kompatybilności z innymi używanymi przez beneficjenta systemami.
Przypomnijmy, że choć OP II nakierowana była na wdrażanie e-usług, to przewidywała także
finansowanie komponentu sprzętowego do ich realizacji. Należy zatem przypuszczać, że
wymienione wyżej problemy były wynikiem niedostatecznego przygotowania projektu, co
może wynikać z braku inwentaryzacji posiadanych systemów oraz niewłaściwego określenia
wymagań sprzętowych. Przyczyn takiej sytuacji można upatrywać w braku specjalistycznej
wiedzy urzędników oraz sposobie przygotowania studium wykonalności oraz dokumentacji
technicznej bez audytu zasobów informatycznych posiadanych przez beneficjenta.
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Bariery techniczne są niejako wpisane w obszar jakim są projekty informatyczne niezależnie,
czy wdrażane są w skali województwa, czy małej gminy. Na przykład w projekcie PSeAP
(2007-2013) punktem wyjścia była analiza, z której wynikało, że w 160 jednostkach na
terenie województwa funkcjonowało około 2500 różnych systemów informatycznych.
Zarówno użytkowany sprzęt jak i oprogramowanie pochodziło z różnych lat, od różnych
producentów, było w różnych, często niekompatybilnych ze sobą wersjach. Należy
stwierdzić, że sytuacja w całym województwie odzwierciedla sytuację w poszczególnych
urzędach, w których niejednokrotnie funkcjonuje kilka niezależnych od siebie i nie
współpracujących systemów, a rozpiętość wieku użytkowanego sprzętu dochodzi do
kilkunastu lat. Braki w kompatybilności sprzętu i/lub oprogramowania wynikają czasami nie
tylko z różnic wynikających np. z wieku sprzętu, ale także z niechęci producentów czy
dostawców oprogramowania do budowy otwartych systemów i mechanizmów wymiany
danych. Beneficjenci muszą zwracać uwagę na takie zachowania wykonawców, do czego
potrzebna jest odpowiednia wiedza i doświadczenie. Za dobry przykład w tym względzie
niech posłuży realizacja projektu w gminach Sanok, Solina i Besko, w której dużym
wyzwaniem była konieczność integracji systemów różnych producentów. Beneficjenci
posiadali już doświadczenie uzyskane z wcześniejszej realizacji podobnego projektu
w partnerstwie, w którym niedostateczny nacisk położono na interoperacyjność rozwiązań.
W wyniku tych doświadczeń zwracano uwagę na otwartość stosowanych rozwiązań
i możliwość ich integracji z innymi. Dla wykonawcy było dużym zaskoczeniem, że gminy
wiejskie zwracały uwagę na takie aspekty realizowanych przez siebie projektów.
Użytkowanie i potrzeba integracji różnych systemów powoduje konieczność
przeprowadzenia przez beneficjenta rozpoznania i negocjacji mających na celu pozyskanie
opisów mechanizmów dostępu do danych z wszystkimi dostawcami oprogramowania.
Dopiero na podstawie tych negocjacji możliwa jest ponowna analiza dokumentacji
projektowej pod kątem jej przebudowy i rozszerzenia czy też sposobów integracji
poszczególnych elementów projektu ze względu na zaplanowane zadania. Tak się stało
w jednym z projektów, w którym beneficjent dysponujący przestarzałym sprzętem
i oprogramowaniem poszukiwał sposobu na pozyskanie najlepszych dostępnych (również
finansowo) technologii (Dobra praktyka: zobacz studium przypadku - Realizacja idei Smart
City w Rzeszowie)
Chcieliśmy się tutaj ograniczyć, jeśli chodzi o ryzyko wprowadzając dużo takiego
praktycznie dialogu technicznego przed otwarciem właściwego przetargu po to, aby
znaleźć rozwiązanie stosunkowo tanie, stosunkowo wydajne, które by pasowało do
naszych programów dziedzinowych tak jak mówię do stosunkowo starych, prastarych
można powiedzieć (…) Najpierw rozeznawaliśmy, co jest na rynku w miarę taniego
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i dobrego, następnie organizowaliśmy spotkanie z potencjalnymi wykonawcami, gdzie
udostępnialiśmy im zanalizowane dane z naszych systemów. W związku z tym zostało
wybrane w ramach tego powiedzmy tego dialogu technicznego, testowania różnych
rozwiązań, rozwiązanie w postaci szyny WS02, które jest rozwiązaniem niekomercyjnym,
ale równocześnie wiele firm komercyjnych to rozwiązanie, że tak powiem supportuje.

Harmonogram wdrożenia
Problemy pojawiają się także, gdy beneficjent źle zaprojektuje harmonogram realizacji
projektu. W szczególności chodzi o konieczność uwzględnienia specyfiki kalendarza pracy
instytucji zaangażowanych w projekt, dotyczy to np. szkół i uczelni wyższych, gdzie zapomina
się o roku szkolnym czy akademickim. Wynika to najczęściej z braku doświadczenia,
niemożności skierowania do projektu odpowiedniej liczby odpowiednio wyspecjalizowanych
kadr, które mogłyby takie zagrożenie wychwycić i mu zapobiec. Nie mniej ważne są w tym
momencie także przyzwyczajenia środowiska akademickiego czy nauczycielskiego.
Bariera świadomościowa w urzędzie
Kolejnym ważnym czynnikiem był opór pracowników przed informatyzacją, która
postrzegana jest jako dodatkowy, oprócz konieczności wypełniania codziennych
obowiązków, kłopot oraz czynnik wymuszający zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń.
Jako problem na etapie przystępowania i realizacji projektu wskazało to 11 z 41
respondentów. Zauważmy jednak, że po wdrożeniu e-usługi na tę barierę wskazuje już tylko
2 z 41 beneficjentów, co świadczy o tym, że pracownicy nabywając doświadczenia przez
obcowanie z nowymi technologiami, pozbywają się strachu i/lub niechęci do korzystania z eusług. Dobrym przykładem jest tutaj wprowadzanie e-usług w szkołach. Beneficjenci
najczęściej opierają wprowadzane przez siebie e-usługi dla oświaty o wypróbowane
rozwiązania informatyczne zewnętrznych dostawców (np.: firmy Librus, czy Vulcan).
Rozwiązania takie są stosunkowo proste, intuicyjne, a przede wszystkim dobrze znane
w środowisku nauczycielskim i oferują duże wsparcie dla użytkowników. Takie atuty
profesjonalnego oprogramowania ułatwiają nauczycielom nauczenie się nowych rozwiązań
i wytworzenie nawyku ich stosowania. Badania użyteczności e-dzienników ankietą mierzącą
Skale Użyteczności Systemu (SUS) wskazały na bardzo wysoką użyteczność stosowanych eusług w obszarze oświaty.
Swego rodzaju wariacją na temat oporu pracowników przed informatyzacją jest wskazany
w jednym z wywiadów fakt braku świadomości pracowników, a szczególnie kierownictwa
JST, że e-usługi są im w ogóle potrzebne. W badaniu delfickim (zob. 3. Określenie dobrych
praktyk….), w którym uczestniczyli eksperci zajmujący się kwestiami rozwoju społeczeństwa
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informacyjnego, bariery świadomościowe, po stronie właśnie decydentów, były wskazywane
jako największa przeszkoda informatyzacji. Wydaje się, że w wyniku epidemii koronawirusa
następuje stopniowa zmiana postaw w tym względzie. Zamknięcie urzędów w trakcie
lockdown’u spowodowało konieczność zaoferowania klientom bezpiecznych usług na
odległość, co zwróciło uwagę na e-usługi, do tej pory traktowane przez wielu decydentów po
macoszemu. Podtrzymanie tego trendu na pewno zostałoby wzmocnione poprzez
odpowiednie uregulowania prawne będące zachętą dla JST.
Jeszcze kilka lat temu dokumenty cyfrowe miały znikome znaczenie, podpis cyfrowy był
traktowany jako „prawie podpisany”, często żądano papierowego oryginału. To się
diametralnie zmieniło nawet u największych sceptyków w tym roku w wyniku epidemii.
Ale trzeba też pamiętać o tym, że to nie tylko świadomość, po prostu technologie
informatyczne poszły mocno do przodu. Aplikacje są w tej chwili znacznie łatwiej
dostępne, łatwiej się je obsługuje, poprawiła się szybkość działania i bezpieczeństwo.
Wcześniej tego nie było, a to powoduje, że chcemy z tego korzystać, a dodatkowo nikt za
to nie nagradzał, nie dawał dodatkowych środków za to że jst takie rozwiązanie
wprowadziła.
Badaniem objęto także identyfikację trudności w realizacji projektów w ramach 6. typu
projektu z zakresu e-zdrowia. W trakcie rozpoczętej dopiero realizacji projektu beneficjenci
(7 z 12) z branży medycznej wskazują przede wszystkim na wyższy od zakładanego wzrost
kosztów realizacji konkretnych zadań, a co za tym idzie przekroczenia budżetu projektu20.
Jest to o tyle ważne, że 7 beneficjentów ocenia, że nie dysponuje odpowiednimi środkami
własnymi do inwestowania w e-usługi z zakresu obsługi klienta i telemedycyny. Na trudności
w przygotowaniu i rozstrzygnięciu przetargu oraz dłuższego od zakładanego we wniosku
o dofinansowanie czasu realizacji konkretnych zadań wskazuje 3 z 12 beneficjentów.
Problemów we współpracy z dostawcami usług i sprzętu, które zagrażają dostarczeniu
odpowiedniej jakości rozwiązań informatycznych wskazało 5 z 12 respondentów. Do
problemów natury zewnętrznej należy jeszcze zaliczyć doświadczenia 4 respondentów ze
zmieniającymi się w trakcie realizacji projektu przepisami prawa, które mogły wpłynąć lub
wpłynęły na wdrożenie konkretnych e-usług. Również 4 respondentów wskazało na
problemy związane z brakiem kompatybilności posiadanych systemów informatycznych
i koniecznością ich integracji z rozwiązaniami wdrażanymi w projekcie. Do problemów
wewnętrznych beneficjentów e-zdrowia, mających wpływ na realizację projektów należy

20

Umowy zostały podpisane niedawno ale biorąc pod uwagę odległy moment przygotowywania
samego wniosku o dofinansowanie, ta obserwacja jest uprawniona.
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dodać opór pracowników przed wdrażaniem nowinek informatycznych (2 z 12)
i niedostateczne zasoby kadrowe niezbędne do realizacji projektu (również 2 z 12).
Określenie problemów i barier, występujących w trakcie realizacji OP II RPO WP 2014-2020
na poziomie województwa.
Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 w trakcie przygotowań do realizacji Programu
stanęła przed wieloma problemami. Pierwszą dużą interwencją wpływającą na rozwój
społeczeństwa informatycznego była realizacja OP III w RPO WP 2007-2013. Interwencja ta
nie tyle zmodernizowała systemy dziedzinowe istniejące w administracji publicznej, co
praktycznie po raz pierwszy je wprowadziła. Za modernizacją techniczną podążało także
szkolenie pracowników, którzy niejednokrotnie nigdy wcześniej nie stykali się w swojej pracy
z możliwością wykorzystania komputera w szerszym stopniu niż funkcjonalności oferowane
przez pakiety biurowe. Poprzednia perspektywa była zatem wielkim krokiem naprzód w
rozwoju społeczeństwa informatycznego, należy jednak podkreślić, że OP II w RPO WP 20142020 nie była prostą kontynuacją OP III RPO WP 2007-2013.
W trakcie przygotowań do wejścia w nową perspektywę budżetową konieczne stało się
uzgodnienie planów województwa w zakresie uruchamiania e-usług z działaniami
podejmowanymi na szczeblu krajowym. W tym celu uruchomiono mechanizmy
koordynujące udzielane wsparcie poprzez udział w pracach Zespołu ds. koordynacji
powołanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Prowadzone konsultacje już na tym
etapie miały weryfikować zasadność i celowość realizacji poszczególnych kierunków
interwencji w ramach osi priorytetowej, a także poszczególnych typów projektów.
Konsultacje były prowadzone nie tylko z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, ale także z
innymi resortami właściwymi merytorycznie. Na przykład działania dotyczącej bibliotek i
instytucji kultury (w zakresie digitalizacji zbiorów) konsultowane były z Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działania skierowane do szkół wyższych konsultowane
były z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ze względu na wagę projektu PSIP
bardzo ważnym partnerem w rozmowach było Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
Staranność IZ RPO WP 2014-2020 w celu uniknięcia dublowania się działań własnych z
działaniami podejmowanymi na szczeblu krajowym przyczyniła się do komplementarności i
spójności tych działań.
Z drugiej jednak strony koordynacja ta sama w sobie stanowiła źródło problemów. Do
najważniejszych z nich należy zmienność prawa na szczeblu krajowym. Wspominaliśmy już o
tym przy okazji problemów dotykających poszczególnych beneficjentów, w tej samej, a
nawet większej skali doświadczył tego samorząd województwa. Przykładem niech tutaj
będzie negocjowanie wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), w
ramach których uzgodnienia na szczeblu centralnym podejmowano od 2011r., tak by być
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gotowym do realizacji wraz z uruchomieniem nowej perspektywy. Z powodu permanentnej
zmiany prawa w tym zakresie wdrażanie EDM napotyka na nieustanne problemy. Przeszkody
zewnętrzne, wynikające z działań na szczeblu krajowym, to nie tylko zmiany prawa. Wymóg
integracji własnych projektów z projektami rządowymi powoduje konieczność dokonywania
zmian w projektach realizowanych przez samorząd województwa, polegających na usuwaniu
już opracowanych funkcjonalności lub dodawania nowych. Powoduje to nieprzewidywalne
opóźnienia w realizacji projektów, a niekiedy w ogóle uniemożliwia ich wdrażanie.
Rozwiązania prawne, nie tylko poprzez swoją zmienność, wpływają na implementację eusług w administracji. Brak jest krajowych rozwiązań prawnych obligujących administrację do
wprowadzania e-usług. Brak obligatoryjności powoduje niejednokrotnie zaniechanie
wprowadzenia e-usług, gdyż samorząd nie czuje się zobowiązany do ich wprowadzenia, a
niemal zawsze wiąże się to z kosztami i dodatkowym wysiłkiem. Pomimo tego władze
województwa konsekwentnie prowadzą działania służące rozwojowi społeczeństwa
informatycznego, z jednej strony wskazując władzom centralnym, że regiony przygotowane
są do poszerzania zakresu e-usług, z drugiej strony pełniąc rolę lidera wobec podległych
jednostek powiatowych czy gminnych.
Respondenci wywiadów pogłębionych wskazywali na fakt, że województwa muszą na siebie
przejmować zadania, które powinny być prowadzone na szczeblu centralnym. Chodzi tu np.
o to, by oprogramowanie dziedzinowe było wspólne dla całej administracji, by istniał np.
centralny system informacji prawnej, medycznej czy geodezyjnej. W obecnej chwili wiele z
tych zadań jest tylko koordynowanych na szczeblu centralnym, co, jak już wykazano
wcześniej, częściej prowadzi do opóźnień, niż stanowi faktyczną pomoc dla samorządów.
Szczególnie dotyka to największych i najważniejszych projektów realizowanych w przez
samorząd województwa, czyli PSeAP-2, PSIP i PSIM.
Za dobrą praktykę stosowaną w Województwie Podkarpackim można uznać to, że Zarząd
Województwa, znając uwarunkowania, w jakich dokonywane są uzgodnienia projektów na
poziomie centralnym, wydaje zgody warunkowe na realizację tych projektów. Wydawana
jest warunkowa zgoda na dofinansowanie, która może zostać zrealizowana w krótkim czasie,
jeśli dany projekt uzyska wymagane potwierdzenia na poziomie centralnym.
Przyjęty partycypacyjny model realizacji dużych projektów w województwie także niesie ze
sobą pewne problemy. Już na etapie analiz przedwdrożeniowych konsultowano się z JST i
innymi podmiotami, które miały być użytkownikami efektów tych projektów. Konsultacje
były prowadzone na każdym etapie, pomimo tego odnotowano pewną niechęć
potencjalnych użytkowników do udziału w tych konsultacjach. Wynikać to może ze
wspomnianego już wyżej braku odpowiednio wykwalifikowanych kadr w administracji
lokalnej, które byłyby w stanie właściwie ocenić proponowane rozwiązania, przez co w ogóle
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rezygnują z wyrażenia swojej opinii. Powoduje to przerzucenie odpowiedzialności za kształt
wprowadzanych rozwiązań na władze województwa.
Ocena przyjętych przez IZ RPO WP 2014-2020 rozwiązań instytucjonalnych
W ramach OP II RPO WP 2014-2020 zastosowano konkursowy tryb wyboru projektów.
Wynikało to m.in. z zaleceń Komisji Europejskiej, która zalecała odejście od projektów
indykatywnych. W ramach OP II przeprowadzono 4 konkursy, w których odnotowano duże
zainteresowanie wnioskodawców. Jedynym typem projektów, które cieszyły się mniejszym
od przewidywanego zainteresowaniem, były projekty z zakresu digitalizacji danych bibliotek i
placówek kultury, co prawdopodobnie wynikało z realizowanego przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego wsparcia w tym zakresie.
Warunki konkursowe nie były postrzegane jako czynnik utrudniający aplikowanie w
konkursach. Podobne zdanie wyrażali eksperci oceniający wnioski i przedstawiciele IZ RPO
WP 2014-2020. Kryteria konkursowe były sformułowane w sposób jasny, nie powodujący
problemów w interpretacji zarówno wśród beneficjentów jak i osób oceniających wnioski.
Największym problemem w trakcie składania wniosku o dofinansowanie była trudność jaką
mieli beneficjenci z konceptualizacją rozwiązania informatycznego, które chcieli wprowadzić.
Wynika to z faktu, że w projektach informatycznych brak jest ściśle sformalizowanych
procedur formalno-prawnych i powszechnie obowiązujących wymagań dotyczących
architektury systemów, aplikacji czy rozwiązań informatycznych, jak to ma miejsce np. w
projektach budowlanych czy drogowych. Znając specyfikę JST, szczególnie tych mniejszych,
nie dysponujących odpowiednimi kadrami, IZ RPO WP 2014-2020 starała się dostosować
kryteria wyboru projektów w ramach OP II tak, by były zrozumiałe i możliwe do spełnienia
przez wnioskodawców. Należy jednak podkreślić, że województwa nie dysponują pełną
swobodą w projektowaniu kryteriów konkursowych, gdyż muszą spełniać wymagania
wprowadzane na szczeblu krajowym. Zastosowane kryteria pozwalały na wyłonienie
projektów, które miały zapewnioną trwałość organizacyjną, techniczną i finansową.
Sam proces naboru projektów przebiegał sprawnie, zwłaszcza od momentu wprowadzenia w
trzecim naborze możliwości zdalnej oceny wniosków. Dwa pierwsze nabory wymagały od
ekspertów oceniających wnioski fizycznego pojawienia się w urzędzie, co skutkowało
trudnościami w pozyskaniu ekspertów o właściwych kwalifikacjach. W trzecim
przeprowadzonym konkursie umożliwiono ekspertom zdalny dostęp do wniosków. Dzięki
temu odnotowano wzrost zainteresowania ekspertów pracą przy ocenie wniosków. W
obecnej chwili zasoby pozyskanych ekspertów umożliwią po raz pierwszy losowanie
ekspertów, którzy będą oceniać wnioski.
Wśród projektów informatycznych szczególnie trudne do oceny są projekty z zakresu
medycyny. Aby zapewnić ich właściwą ocenę merytoryczną, w konkursie skierowanym do
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podmiotów świadczących usługi lecznicze, obok dwóch specjalistów z dziedziny
teleinformatyki i finansów wprowadzono trzeciego eksperta, specjalistę z zakresy medycyny.
Jego zadaniem była ocena, które z przedstawionych przez beneficjenta rozwiązań czy
urządzeń są faktycznie potrzebne do realizacji projektu w ramach OP II.
Specyfika beneficjentów OP II, którzy pochodzili przede wszystkim z JST, szkół wyższych i
instytucji służby ochrony zdrowia była przyczyną, dla której w ramach OP II nie prowadzono
wzmożonych działań informacyjno-promocyjnych. Aby nie generować zbędnych kosztów
ograniczono się do plakatów i tablic informacyjnych. Prowadzono jednak spotkania w
poszczególnych powiatach, na których były omawiane możliwości aplikowania w ramach
OP II. Organizowano także spotkania informacyjne na temat najczęściej popełnianych przez
wnioskodawców błędów, omówienia poszczególnych kryteriów i kwalifikowalności kosztów.
Spotkania takie organizowane były przed ogłoszeniem konkursów, a ich celem było
minimalizowanie występowania błędów we wnioskach.

2. Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach OP II RPO

WP 2014-2020 na podniesienie jakości i poprawę dostępu do
elektronicznych usług publicznych w województwie
podkarpackim
2.1.

Planowane i osiągnięte efekty na poziomie projektów

Główne produkty projektów
Liczba e-usług
Celem działania 2.1 była wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych
drogą elektroniczną co każe oczekiwać, że głównym produktem projektów były nowe bądź
udoskonalone e-usługi (np. poniesione na wyższy poziom dojrzałości). W oparciu o dane
z systemu monitoringu ustalono, że dofinansowane projekty przyczyniły się lub przyczynią
się (w przypadku projektów będących w trakcie realizacji) do uruchomienia 1752 e-usług
publicznych tj. usług A2B lub A2C przy czym aktualna liczba uruchomionych e-usług
publicznych wynosi 109021. Podane wartości dotyczą e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości.
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Stan na 04.06.2020.
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Dodatkowo z danych z systemu monitoringu wynika, że beneficjenci zaplanowali
uruchomienie 131 e-usług wewnątrz administracyjnych z czego już uruchomione zostały
10322.
Jeżeli chodzi o e-usługi publiczne to liczby uruchamianych w ramach poszczególnych
projektów bardzo się między sobą różniły. Najwięcej, bo aż 544 e-usługi zaplanowano
w projekcie Podkarpacki System Informacji Przestrzennej z czego 513 dotyczyło
publikowania map topograficznych i publikowania map geograficznych. Warto zauważyć, że
e-usługi zaplanowane w tym projekcie stanowią niemal 1/3 ogółu łącznej liczby e-usług
planowanych do uruchomienia we wszystkich dofinansowanych projektach. Najmniejszą
liczbę e-usług planowano w projektach realizowanych przez podmioty z sektora opieki
zdrowotnej – średnio 3 usługi. Jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego takie jak
gminy i powiaty to średnia liczba e-usług publicznych przewidzianych w ramach projektu
wynosi 30 (nieco wyższa jest w projektach konsorcjalnych obejmujących więcej niż jedną
JST).
Poziom dojrzałości e-usług
Beneficjenci, co należy ocenić jak najbardziej pozytywnie, decydowali się głównie na
uruchomienie e-usług na czwartym poziomie dojrzałości. Stanowiły one 80% ogółu e-usług
przewidzianych w projektach (72% jeżeli z obliczeń zostanie wyłączony projekt PSIP). Jeżeli
chodzi o e-usługi A2A to system monitoringu nie wymagał od beneficjentów wskazania
poziomu dojrzałości e-usługi. Jest to zresztą zrozumiałe bowiem klasyfikacja poziomów
dojrzałości e-usług dotyczy tych o charakterze publicznym a nie wewnątrzadministracyjnym.
Tylko nieliczni beneficjenci w studiach wykonalności określali tenże poziom wskazując na
trzeci lub czwarty.
Rodzaje e-usług
Wśród e-usług publicznych połowę stanowią e-usługi skierowane zarówno do obywateli jak
i przedsiębiorców (A2B/A2C), 40% usługi A2C a 9% usługi A2B. Jeżeli z obliczeń zostanie
wyłączony projekt PSIP to udział usług A2B/A2C maleje do 29% a pozostałych dwóch
rodzajów usług rośnie do 58% (A2C) i 13% (A2B). Usługi skierowane do przedsiębiorców
pojawiają się tylko w projektach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
szkoły wyższe i podmioty sektora ochrony zdrowia oferowały rozwijały wyłącznie usługi A2C.
Na podstawie analizy studiów wykonalności opracowano listę wszystkich 1752 e-usług
publicznych przyporządkowując każdą z nich do jednej z trzynastu kategorii. Największa
liczba e-usług została uruchomiona w kategoriach „geodezja i kartografia” (546 e-usług)
oraz „podatki i opłaty lokalne” (273) natomiast najmniejsza w kategoriach: „bezpieczeństwo
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publiczne i wymiar sprawiedliwości”, „kultura i rekreacja”, „inwestycje i budownictwo” oraz
„ochrona środowiska” – w każdej z tych czterech kategorii liczba uruchomionych e-usług była
niższa niż 20. Szczegółowe informacje zawarto na poniższym wykresie. Co ciekawe niemal
wszystkie e-usługi z kategorii „geodezja i kartografia” to usługi uruchomione w ramach
projektu Samorządu Województwa (PSIP). Tylko w ramach jednego projektu realizowanego
w konsorcjum JST zaplanowano jedną e-usługę z tej kategorii (udostępnianie baz danych dla
geodetów).
Rysunek 21. Obszary tematyczne e-usług uruchamianych w ramach dofinansowanych
projektów
geodezja i kartografia

30%

podatki i opłaty lokalne

22%

edukacja

15%

sprawy obywatelskie

11%

zarzadzanie nieruchomościami

6%

inne

5%

pomoc społeczna

3%

drogownictwo i transport

2%

ochrona zdrowia

2%

inwestycje i budownictwo

1%

ochrona srodowiska

1%

kultura i rekreacja

1%

bezpieczenstwo publiczne i wymiar
sprawiedliwości

1%
0%

5%
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15%

20%

25%

30%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy studiów wykonalności.
Jeżeli chodzi o konkretne usługi jakie zostały uruchomione w ramach najczęściej
reprezentowanych kategorii to w przypadku „geodezji i kartografii” były to przede wszystkim
usługi z zakresu publikowania map topograficznych i publikowania map geograficznych.
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W przypadku „podatków i opłat lokalnych” jednostki samorządu terytorialnego najczęściej
decydowały się na uruchomienie takich usług jak:
•
•
•
•

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Deklaracja na podatek od nieruchomości,
Deklaracja na podatek rolny,
Deklaracja na podatek leśny.

Jeżeli chodzi o „edukację” to e-usługi w tym obszarze uruchamiały zarówno szkoły wyższe jak
i jednostki samorządu terytorialnego co przekłada się na ich zróżnicowany zakres
przedmiotowy. Szkoły wyższe rozwinęły także usługi skierowane do studentów jak np.: ewykłady, e-rekrutacja, e-podanie o urlop dziekański. W katalogu e-usług uruchomionych
przez JST można wymienić następujące: e-świetlica, e-stołówka, e-dowozy, e-dziennik, erekrutacja, e-wynajem sal szkolnych. W obszarze „sprawy obywatelskie” dominowały usługi
dotyczące uczestnictwa w wyborach, budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych oraz
posiedzeń rady gminy/rady powiatu.
Katalog usług wewnątrz-administracyjnych był bardzo zróżnicowany – żadna z nich nie
występowała na tyle często w różnych projektach by zasługiwała na szczególne wyróżnienie
w niniejszym raporcie. Wśród przykładowych usług A2A rozwijanych przez beneficjentów
można wymienić następujące: elektroniczna akceptacja wniosków urlopowych, zgłaszanie
usterek, wspomaganie tworzenia arkusza organizacyjnego placówki oświatowej,
generowanie planu lekcji, wysyłanie danych do rejestru POL-on, składanie przez jednostkę
podległą deklaracji VAT, przesyłanie sprawozdań budżetowych do systemu obiegu
dokumentów. Część beneficjentów mimo uwzględnienia w zakresie przedmiotowym
projektu usług A2A nie zamieszczała żadnych szczegółowych informacji na ich temat.
Środki trwałe
Warunkiem sprawnego funkcjonowania zaplanowanych w ramach projektów e-usług było
dysponowanie przez beneficjentów odpowiednim zapleczem technicznym (back office).
Zgodnie z regulaminami naborów zakup sprzętu informatycznego jest dopuszczalny
wyłącznie jako element uzupełniający, niezbędny do budowy, rozbudowy, modernizacji
systemu teleinformatycznego, zaś przeprowadzona analiza wskazuje niedostępność
zasobów. W praktyce zdecydowana większość beneficjentów (80%) spełniła opisany
warunek i dokonała w ramach projektu inwestycji w środki trwałe. Z analizy studiów
wykonalności wynika, że dzięki wsparciu z działania 2.1 zakupionych zostało przynajmniej23
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Niektórzy wnioskodawcy nie podawali konkretnych liczebności planowanego do zakupienia
sprzętu.
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65 serwerów i 3067 komputerów stacjonarnych lub laptopów. Dane z systemu monitoringu
wskazują na to, że docelowa przestrzeń dyskowa serwerowni wyniesie 786,3 TB.
Warto podkreślić, że działanie 2.1 stwarzało szerokie możliwości jeżeli chodzi o inwestycje
sprzętowe. Oprócz serwerów i komputerów, które były najczęściej nabywanym
wyposażeniem, w projektach przewidziano również zakup m.in.:
•
•
•
•
•

Czytników kart,
Tabletów,
Drukarek laserowych,
Skanerów,
Sprzętu medycznego (np. aparat USG, aparat RTG, aparat EKG, bieżnia wysiłkowa do
badań kardiologicznych, fotel pomiarowo-rehabilitacyjny).

Niektórzy beneficjenci dokonywali również modernizacji infrastruktury sieciowej
(np. poprzez wykonanie okablowania sieci LAN czy wykonanie połączenia
światłowodowego).

2.2.

Efektywność realizowanych projektów

Na obecnym etapie realizacji programu pełna analiza jego efektywności nie jest możliwa,
ponieważ większość projektów nie została jeszcze zrealizowana lub nie minęło dostatecznie
dużo czasu od ich zakończenia, aby można było oczekiwać pełnego odzwierciedlenia efektów
we wskaźnikach. Niemniej możliwa jest wstępna ocena efektywności lub w nieco innej
perspektywie: przewidywanej efektywności.
Efektywność programów pomocowych, w tym programów i projektów finansowanych
z funduszy europejskich, mierzy się na podstawie odniesienia nakładów, przede wszystkim
finansowych, do osiągniętych lub oczekiwanych efektów. W ten sposób można oszacować
„koszt jednostkowy” osiągnięcia zakładanych efektów. Taka wartość bywa trudna
w interpretacji. Istotne jest zatem umieszczenie jej w odpowiednim kontekście. Dla RPO WP
2014-2020 takim kontekstem mogą być inne regionalne programy operacyjne oraz średnie
wartości dla ich pełnego zbioru. Na podstawie takiego porównania możliwa jest interpretacja
wskaźników efektywności.
Do analizy efektywności wykorzystano wskaźnik rezultatu „odsetek obywateli korzystających
z e-administracji”. Uzasadnienie takiego wyboru jest trojakie. Po pierwsze, jest to główny
wskaźnik OP II Cyfrowe Podkarpackie. Po drugie, jest to główny wskaźnik dotyczący CT2
„Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK”, w szczególności PI 2c
„wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e64

kultury i e-zdrowia”. Po trzecie, jest to jedyny wskaźnik dotyczący e-usług publicznych, który
jest powszechnie wykorzystywany w innych regionalnych programach operacyjnych (inne
wskaźniki stosowane w odniesienie do tych zagadnień w RPO WP 2014-2020 są
wykorzystywane w różnym zakresie w różnych województwa – co uniemożliwia adekwatne
porównania).
Analizę efektywności przeprowadzono w czterech wariantach. Po pierwsze, na pełnej
populacji projektów regionalnych programów operacyjnych wchodzących w zakres drugiego
celu tematycznego „Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii
informacyjnych i komunikacyjnych” oraz po drugie, na populacji projektów zakończonych.
Dla obu tych ujęć obliczono po dwa wskaźniki. Pierwszy odnoszący się do zmiany wskaźnika
„odsetek obywateli korzystających z e-administracji” wyrażonej w puntach procentowych.
Drugi odnoszący się do zmiany tego wskaźnika w procentach. Pierwsze podejście pozwala
lepiej uchwycić zmianę w wartościach realnych, ale daje wyniki, które mogą być skrzywione
przez efekt różnych punktów odniesienia: efekt „niskiej/wysokiej” bazy – tj. zmiana z 1% na
2% to 1 punkt procentowy, tak samo jak zmiana z 90% na 91%, ale w pierwszym przypadku
zmiana jest istotna, a w drugim może być postrzegana jako marginalna. Dlatego też
wykorzystano także zmianę procentową – która może być trudniejsza w interpretacji, ale nie
jest obarczona efektem różnych punktów odniesienia.
Tabela 1. Efektywność działań w zakresie CT2 „Zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych” finansowanych
w ramach RPO WP 2014-2020

Dolnośląskie
Kujawskopomorskie
Łódzkie
Lubelskie
Lubuskie
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Wszystkie projekty

Projekty zakończone

Nakłady na 1
pkt proc.
wzrostu
wskaźnika
„odsetek
obywateli
korzystających
z eadministracji”

Nakłady na 1
proc. wzrostu
wskaźnika
„odsetek
obywateli
korzystających
z eadministracji”

Nakłady na 1
pkt proc.
wzrostu
wskaźnika
„odsetek
obywateli
korzystających
z eadministracji”

Nakłady na 1
proc. wzrostu
wskaźnika
„odsetek
obywateli
korzystających
z eadministracji”

[w mln zł]

[w mln zł]

[w mln zł]

[w mln zł]

19.2

5.9

13.3

4.1

17.1
16.8
42.4
29.9

4.0
4.1
9.5
7.8

ND
2.1
8.1
3.7

ND
0.5
1.8
1.0

Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińskomazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Średnia
Odchylenie
standardowe
Błąd standardowy
średniej

137.0
63.9
4.5
36.1
4.9
12.9
14.7
13.1

40.4
21.8
1.0
8.1
1.1
4.2
4.0
2.7

8.6
20.5
0.4
9.9
ND
1.1
3.1
0.8

2.5
7.0
0.1
2.2
ND
0.3
0.8
0.2

53.0
19.7

13.1
4.1

13.0
5.8

3.2
1.2

5.6
30.7

1.3
8.3

ND
6.9

ND
1.9

33.2

10.1

6.1

2.0

8.31

2.52

1.68

0.55

Źródło: opracowanie własne.
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że efektywność projektów dotyczących e-usług
publicznych finansowanych z RPO WP 2014-2020 nie odbiega od średniej krajowej.
W przypadku pełnej populacji projektów nakład na wzrost wskaźnika „odsetek obywateli
korzystających z e-administracji” o jeden punkt procentowy wynosi w woj. podkarpackim
36.1 mln zł, przy średniej krajowej wynoszącej 30.7 mln zł. Wartość dla podkarpackiego jest
wyższa niż średnia, ale mieści się w błędzie oszacowania średniej (przedział 22.4-39).
W wariancie ze zmianą procentową wskaźnik dla woj. podkarpackiego jest nieco niższy niż
średnia krajowa (8.1 vs. 8.3) i także mieści się w granicach błędu średniej (przedział 5.8-10.8).
Dla populacji zakończonych projektów sytuacja jest mniej jednoznaczna. O ile w przypadku
wskaźnika opartego na zmianie procentowej wynik woj. podkarpackiego (2.2. mln. zł) nie
różni się istotnie od średniej krajowej (1.9, przedział uwzględniający błąd oszacowania
średniej: 1.4-2.5). O tyle w przypadku wskaźnika wyliczonego na podstawie zmiany
w punktach procentowych wynik dla woj. podkarpackiego jest istotnie wyższy niż średnia
krajowa (9.9 versus 6.9, przedział uwzględniający błąd oszacowania średniej: 5.3-8.6). Należy
jednak pamiętać, że zbiór projektów zakończonych jest obecnie mały, ponadto wiele
projektów formalnie nie zakończonych już może częściowo oddziaływać. Wobec tego ujęcie
oparte na pełnej populacji wydaje się bardziej adekwatne i miarodajne. Na tej podstawie
można argumentować, że efektywność działań w zakresie e-usług publicznych w ramach RPO
WP 2014-2020 jest taka sama jak w innych województwach.
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2.3.

Komplementarność realizowanych projektów

Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP 2014-2020 w kryteriach wyborów projektów znalazło się
kryterium komplementarności, w ramach którego sprawdzana jest zasadność realizacji
projektu w świetle zależności pomiędzy projektem a innymi przedsięwzięciami,
w szczególności, czy produkty specjalistyczne projektu nie dublują tych, które są
eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych przez
wnioskodawcę lub inne podmioty.
Najprościej rzecz ujmując, komplementarnością nazywamy wzajemne uzupełnianie się
projektów, typów projektów lub działań czy obszarów interwencji nakierowanych na
osiągnięcie wspólnego lub tego samego celu. Zgodnie z perspektywą zakreśloną przez
pytanie badawcze w niniejszym rozdziale przeprowadzimy analizę komplementarności
wewnętrznej i zewnętrznej oraz funkcjonalnej i przestrzennej. Na potrzeby badania przyjęto
następujące ich definicje:
Komplementarność funkcjonalna – inaczej nazywana problemową, dotyczy wzajemnie
uzupełniających się działań nakierowanych na osiągnięcie tego samego celu lub rozwiązanie
tego samego problemu;
Komplementarność przestrzenna – inaczej zwana geograficzną, uzupełniające się działania
realizowane są na tym samym obszarze, w tym samym lub leżącym blisko miejscu;
Komplementarność zewnętrzna – wzajemnie uzupełniające się działania finansowane
z różnych źródeł (np. z poprzedniej perspektywy budżetowej lub z innego programu
operacyjnego);
Komplementarność wewnętrzna – gdy wzajemnie uzupełniające się działania finansowane
są w ramach RPO WP 2014-2020 (z innych osi priorytetowych).
Wymienione wyżej typy komplementarności stanowią odniesienie do poszczególnych
podrozdziałów. Najpierw omówimy projekty pod względem komplementarności
przestrzennej, następnie funkcjonalnej i zewnętrznej. Osobny podrozdział zostanie
poświęcony projektom PSIP, PSeAP i PSIM, w ramach którego zostanie również omówiona
komplementarność wewnętrzna.
Celem szczegółowym OP II jest wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną. Cel jest ten bardziej precyzyjnie określony niż cel OP III
w latach 2007-2013, który dotyczył Stworzenia warunków do rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w regionie. Działania realizowane w OP II mają wprowadzać do jednostek
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samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, instytucji ochrony zdrowia i jednostek kultury eusługi na wysokim poziomie dojrzałości. W poprzedniej perspektywie poprawiano ogólny
dostęp do technologii teleinformatycznych poprzez rozwijanie sieci szerokopasmowej,
unowocześnianie sprzętu informatycznego i zapoczątkowanie wprowadzania e-usług,
najczęściej jednak na nie wyższym, niż 3 poziomie dojrzałości.
Komplementarność przestrzenna
W poprzedniej perspektywie budżetowej zrealizowano wielki program pn. Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej w ramach którego w województwie podkarpackim
zbudowano ponad 2 tys. km sieci Internetu szerokopasmowego. Dzięki realizacji tego
projektu jak i zasięgu wcześniej istniejących operatorów dostęp do szerokopasmowego
Internetu uzyskało 96,5% mieszkańców województwa oraz 100% instytucji publicznych.
W obecnej perspektywie budżetowej wypełnienie pozostałych luk wziął na siebie Program
Operacyjny Polska Cyfrowa w Działaniu 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. 18
projektów realizowanych z tego Działania w województwie podkarpackim cechuje się
w dużej mierze komplementarnością przestrzenną z projektami realizowanymi w ramach
OP II RPO WP 2014-2020. O ile sam dostęp do Internetu nie gwarantuje korzystania z eusług, to do ich świadczenia jest niezbędny. Ze względu na rosnącą złożoność e-usług,
wprowadzanie takich projektów jak np. PSIP który wymaga łącz o dużej przepustowości,
zwiększanie dostępu do szerokopasmowego Internetu staje się koniecznością wpływającą na
rozwój i dostępność e-usług
Szczególnie ważne w tym zakresie są projekty:
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•

Budowa sieci FTTH na terenie powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego,
przeworskiego, przemyskiego i miasta Przemyśl,

•

Internet nowych możliwości – sieć NGA w powiecie dębickim i mieleckim,,,

•

Budowa sieci FTTH na terenie powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego i miasta Krosno,

•

Budowa sieci FTTH na terenie powiatów: kolbuszowskiego, ropczyckosędziszowskiego i strzyżowskiego,,,

•

Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego,

•

Budowa sieci FTTH na terenie powiatów: łańcuckiego, rzeszowskiego i miasta
Rzeszów,

•

Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii
światłowodowej na obszarze powiatu jarosławskiego (3 projekty w różnych
obszarach powiatu),

•

Internet światłowodowy dla mieszkańców gminy Besko, Zarszyn i Sanok,

•

Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu krośnieńskiego
(POPC01_180794).
W tabeli poniżej zestawiono obszary, na których realizowane są projekty w ramach OP II RPO
WP 2014-2020 i Działania 1.1 PO PC.
Tabela 2. Komplementarność przestrzenna projektów OP II RPO WP 2014-2020 z projektami
budowy sieci szerokopasmowej w ramach PO PC
Nazwa powiatu
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OP II RPO WP
2014-2020

Działanie 1.1 PO
PC

(Liczba
projektów)

(Liczba
projektów)

powiat bieszczadzki

0

1

powiat brzozowski

1

1

powiat dębicki

4

1

powiat jarosławski

4

3

powiat jasielski

3

1

powiat kolbuszowski

0

1

powiat krośnieński

3

2

Miasto Krosno

1

1

powiat leski

0

1

powiat leżajski

0

2

powiat lubaczowski

3

1

powiat łańcucki

0

1

powiat mielecki

4

1

powiat niżański

0

2

powiat przemyski

0

3

Miasto Przemyśl

1

1

powiat przeworski

0

1

powiat ropczycko-sędziszowski

3

1

powiat rzeszowski

9

1

Nazwa powiatu

OP II RPO WP
2014-2020

Działanie 1.1 PO
PC

(Liczba
projektów)

(Liczba
projektów)

Miasto Rzeszów

9

1

powiat sanocki

3

2

powiat stalowowolski

1

0

powiat strzyżowski

2

1

powiat tarnobrzeski

1

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z portalu link do strony mapa dotacji.
Analizując powyższą tabelę można stwierdzić, że na terenie województwa podkarpackiego
w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020 tylko w jednym powiecie nie zrealizowano
żadnego projektu służącego udostępnianiu szerokopasmowego Internetu w gminach
wiejskich (powiat stalowowolski w którym w poprzedniej perspektywie zrealizowano projekt
w ramach Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej). Natomiast w aż 7 powiatach nie
zrealizowano żadnego projektu w ramach OP II. Przegląd stron internetowych gmin leżących
w tych powiatach pozwala stwierdzić, że w dużej mierze oferują one jedynie e-usługi
wprowadzone w ramach projektu PSeAP i platformy e-PUAP. Bazując na wynikach badania
CAWI wśród potencjalnych beneficjentów można stwierdzić, że wdrożone w tych projektach
e-usługi na obecną chwilę zaspokajają potrzeby tych beneficjentów.
W ramach Działania 1.1. PO PC realizowany jest od kwietnia br. przez Ministerstwo Cyfryzacji
projekt grantowy Zdalna Szkoła+. W ramach tego projektu samorządy mają możliwość
zakupu komputerów i tabletów dla szkół, z przeznaczeniem na ich użytkowanie w ramach
nauczania zdalnego. Informacje dostępne w tej chwili pozwalają stwierdzić, że przynajmniej
niektórzy beneficjenci OP II skutecznie aplikowali w tym projekcie. Niestety na tym etapie
trudno stwierdzić jaki jest faktyczny zasięg projektu oraz jakie są jego rezultaty.
Domniemywać jednak należy, że udostępnienie uczniom sprzętu komputerowego przyczynia
się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego w województwie ze względów ekonomicznych
oraz poprawia fizycznie dostęp do e-usług świadczonych przez szkoły. W przypadku projektu
Zdalna Szkoła+ mamy zatem do czynienia także z komplementarnością przestrzenną.
Komplementarność funkcjonalna
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Zgodnie z danymi portalu www.mapadotacji.gov.pl24 w perspektywie budżetowej 2007-2013
na terenie województwa podkarpackiego zrealizowano 707 projektów z zakresu rozwoju
społeczeństwa informatycznego, z tego 30 – z Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej PO RPW, 611 – z Działań 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie
gospodarki elektronicznej PO IG, 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu
B2B, 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i 8.4 Zapewnienie dostępu do
Internetu na etapie „ostatniej mili” PO IG oraz 60 – z III osi priorytetowej RPO WP 20072013. Ponadto realizowano pojedyncze projekty np. z Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna.
Ten sam portal podaje, że w obecnej perspektywie budżetowej na terenie województwa
podkarpackiego realizuje się 73 projekty z obszaru telekomunikacji i e-usług.
Rysunek 22. Liczba projektów z zakresu telekomunikacji i e-usług realizowanych na terenie
województwa podkarpackiego w perspektywie budżetowej 2014-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z portalu link do strony mapa dotacji25
Zwrócić należy uwagę na znacznie mniejszą ogólną liczbę realizowanych projektów,
pamiętając jednak o ograniczeniu zakresu działań OP II w stosunku do OP III poprzedniej
perspektywy budżetowej. Okazuje się jednak, że w przeciwieństwie do poprzedniej
perspektywy budżetowej, w której projekty z OP III stanowiły 8,5% (60 z 707) ogółu
projektów z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego zrealizowanych na terenie
województwa podkarpackiego, w obecnej perspektywie projekty z OP II stanowią 76% ogółu
projektów z zakresu telekomunikacji i e-usług. Jednocześnie znakomita większość obecnych
beneficjentów OP II była beneficjentami przynajmniej jednego (poza PSeAP) projektu
z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w poprzedniej perspektywie budżetowej.
Kompetencje cyfrowe
Na 17 projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
9 projektów jest zrealizowanych w ramach Działania 3.1 - szkoleń na rzecz rozwoju

24
25

Dostęp dnia 20 września 2020r.
Dostęp dnia 20 września 2020r.
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kompetencji cyfrowych i 8 projektów w ramach Działania 3.2 dotyczącego innowacyjnych
rozwiązań na rzecz aktywizacji cyfrowej. Już w tym momencie można zauważyć, że
finansowane ze źródeł zewnętrznych wobec RPO WP 2014-2020 projekty są
komplementarne zewnętrznie, przestrzennie i funkcjonalnie do projektów realizowanych
w ramach OP II. Szczególnie komplementarność funkcjonalna projektów realizowanych
z działań 3.1 i 3.2 PO PC ma duże znaczenie. W OP II nie przewidziano bowiem szerokiego
finansowania projektów nakierowanych na podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województwa. Jak dowodzi tego między innymi niniejsze badanie, właśnie
niedostateczne kompetencje cyfrowe mieszkańców stanowią jedną z barier rozwoju e-usług.
Dlatego projekty realizowane w ramach PO PC, których celem jest rozwój kompetencji
cyfrowych i aktywizacja cyfrowa mieszkańców przyczyniają się synergicznie do realizacji
celów OP II. Większość e-usług wdrażanych przez beneficjentów w ramach OP II poprzez ich
powiązanie z platformą ePUAP wymaga choćby profilu zaufanego, a swobodne korzystanie
z nich związane jest z posiadaniem umiejętności cyfrowych wykraczających poza
umiejętności użytkownika na co dzień korzystającego co najwyżej z mediów
społecznościowych czy prostej rozrywki.
Przykładowymi projektami w Działaniu 3.1 są np. Rozwój kompetencji cyfrowych
mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej realizowany przez Województwo
Lubelskie, ale obejmujący swoim zasięgiem także mieszkańców gmin z Województwa
Podkarpackiego. Jednym z celów projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych osób
dorosłych (powyżej 25 roku życia) między innymi w zakresie korzystania z elektronicznych
usług publicznych. Drugim projektem z Działania 3.1 jest Latarnicy 2020.pl realizowany przez
Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Istotą tego projektu realizowanego nie tylko na
Podkarpaciu, ale jeszcze w 6 województwach, jest zmniejszenie skali wykluczenia cyfrowego
wśród osób w dwóch grupach wiekowych: 44-65 i 65+. W trakcie szkoleń realizowanych
w trakcie projektu poruszane są m.in. zagadnienia związane z wyszukiwaniem opinii
o lekarzach, obsłudze systemów rejestracyjnych placówek NFZ, zakładanie konta w NFZ oraz
korzystanie z e-usług w administracji publicznej.
Bardzo ciekawym projektem realizowanym w ramach tego działania jest Podkarpacki eSenior realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Jego celem jest
zdobycie kompetencji cyfrowych wśród seniorów 65+ z terenu województwa
podkarpackiego (w tym z wielu gmin i powiatów, które realizowały projekty w ramach OP II).
W ramach cyklu szkoleniowego uczestnicy poznają zagadnienia związane z posługiwaniem
się platformą ePUAP, z którą zintegrowanych jest wiele usług wdrożonych przez
beneficjentów OP II.
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W obecnej chwili trudno mówić jaka liczba osób zostanie objętych szkoleniami w ramach
działania 3.1. W samym projekcie Podkarpacki e-Senior szkoleniami zostanie objętych 1600
seniorów, co i tak jest kroplą w morzu potrzeb, gdyż zapotrzebowanie znacznie przekracza
możliwości jakie oferuje PO PC.
W ramach Działania 3.2 możemy mówić przede wszystkim o komplementarności
funkcjonalnej, ale i przestrzennej. Projekty obejmują m.in. podregiony: krośnieński,
rzeszowski i przemyski, gminy: dębicką, mielecką, stalowowolską i tarnobrzeską (czyli
obszary, na których realizowane są projekty beneficjentów OP II). Istotą realizowanych
w ramach tego Działania projektów jest przede wszystkim podniesienie kompetencji
nauczycieli w zakresie informatyki i nauczania informatyki (3 projekty o wspólnej nazwie
Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów, realizowane
w podregionach krośnieńskim, przemyskim i rzeszowskim realizowane przez Fundację VCC).
Wśród efektów projektu zakładanych przez beneficjenta wymienia się jednak także
stworzenie popytu na Internet oraz technologie informacyjno – komunikacyjne oraz
wyposażenie uczestników w umiejętności korzystania z e-usług. Szeroko rozumiany wzrost
aktywności cyfrowej społeczności lokalnej mają także na celu pozostałe projekty w tym
Działaniu. Na obecnym etapie trudno mówić o ostatecznej liczbie przeszkolonych nauczycieli
i uczniów, wiadomo jednak, że będzie to nie mniej niż 1000 nauczycieli z podkarpackich
szkół. Ze studiów przypadku zrealizowanych w ramach niniejszej ewaluacji wiemy, że
wdrażanie w ramach projektów e-usług w szkołach (e-dziennik, e-wywiadówki) natrafiało na
opór środowiska, nauczycieli i dyrektorów. Wszelkie zatem szkolenia zaznamiające
nauczycieli z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych są bardzo ważne i
w każdym projekcie wprowadzającym e-usługi w oświacie należy pamiętać o komponencie
szkoleniowym (obejmującym również rodziców). W obecnej chwili brak jest danych na temat
realizacji i przebiegu szkoleń dla nauczycieli dotyczących zdalnego nauczania realizowanych
w związku z epidemią koronawirusa, należy jednak oczekiwać, że będą one miały znaczący
wpływ na zmianę nastawienia środowiska nauczycielskiego do świadczenia i korzystania z eusług.
Komplementarność funkcjonalna w zakresie wdrażanych rozwiązań informatycznych
Na rysunku przedstawiono komplementarność funkcjonalną projektów określoną na bazie
studiów wykonalności. Czerwone kółka oznaczają projekty realizowane w ramach OP II,
natomiast niebieskie kwadraty to projekty, które beneficjenci OP II RPO WP 2014-2020
wskazali jako komplementarne do tych projektów. Oprócz komplementarności funkcjonalnej
w przypadku wskazanych projektów możemy także mówić o komplementarności
zewnętrznej z projektami z PO IG oraz komplementarności przestrzennej z projektem Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej.
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Szczegółowa legenda znajduje się w załączniku 6 do raportu.
Rysunek 23. Komplementarność projektów realizowanych w ramach OP II w stosunku do OP
III RPO WP 2007-2013, Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej oraz PO IG

Czerwone kółka oznaczają projekty realizowane w ramach OP II RPO WP 2014-2020. Kwadraty
niebieskie oznaczają projekty, które beneficjenci OP II RPO WP 2014-2020 wskazali w studiach
wykonalności, jako komplementarne do tych projektów (Lista projektów w załączniku nr 7).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie studiów wykonalności projektów w ramach OP II
(z wyłączeniem projektów PSIM).
Centralne miejsce rysunku zajmują dwa projekty wskazywane najczęściej jako
komplementarne przez beneficjentów OP II. Są to realizowane w latach 2007-2013 projekty
k50 (Podkarpacki System e-Administracji Publicznej) i k60 (Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej). Potwierdza to wpływ, jaki miały te projekty na realizację celów OP II jako
całości, pierwszy charakteryzuje się wysoką komplementarnością funkcjonalną, drugi
natomiast przestrzenną i zewnętrzną.
Z drugiej strony można wskazać dwa projekty z OP II, których beneficjent wskazał najwięcej
projektów komplementarnych Są to: projekt 19 (Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej) i 30 (Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej)
realizowane przez Województwo Podkarpackie.
Beneficjenci 9 projektów nie wskazali żadnych projektów komplementarnych.
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O ocenę komplementarności projektów poproszono również beneficjentów w badaniu
CAWI. Mieli oni za zadanie wskazać, jakie działania komplementarne do projektu
realizowanego z OP II realizowane były w ich instytucji.
Wskazywali oni najczęściej inwestycje:
•

W sprzęt informatyczny (komputery, serwery) lub oprogramowanie (25/41);

•

Projekty dotyczące podnoszenia kompetencji cyfrowych mieszkańców (13/41);

•

Projekty dotyczące podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników (9/41);

•

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do Internetu w miejscach publicznych (9/41);

• Działania dotyczące uruchomienia e-usług A2C (dla obywateli) (9/41).
Odpowiedź na to pytanie świadczy o dobrym rozumieniu przez beneficjentów
komplementarności funkcjonalnej, gdyż wskazywane przez nich działania mają bez wątpienia
taki charakter, jednocześnie pokrywają się z informacjami pozyskanymi ze studiów
wykonalności.
Jednak aż 28 z 41 respondentów uznało, że do realizacji projektu z działania OP II nie
wykorzystano sprzętu informatycznego ani oprogramowania zakupionego wcześniej,
a sfinansowanego ze środków UE, co mogłoby sugerować brak komplementarności
z wcześniejszymi działaniami. Wynikać to może z faktu, że pomimo zachowania rzeczywistej
komplementarności z efektami działań podejmowanych w poprzedniej perspektywie
budżetowej respondenci uznali wprowadzane w ramach OP II e-usługi jako zupełnie nową
jakość, wymagającą w dużej mierze wymiany dotychczas posiadanego sprzętu i/lub
oprogramowania, lub dostosowania go do wymogów projektu. Odpowiedź na to pytanie
świadczy zatem nie tyle o braku komplementarności projektów OP III RPO WP 2007-2013
a OP II RPO WP 2014-2020, co wprowadzeniu zupełnie nowej jakości przez projekty
z działania OP II.
Komplementarność zewnętrzna
Żaden z beneficjentów OP II nie realizował projektu w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjny Rozwój, nieliczni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
a tylko jeden beneficjent, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
zrealizował projekt w ramach PO PC, dotyczący co prawda informatyki, jednak nie mający
związku z e-usługami. Mówić możemy zatem o niskiej komplementarności zewnętrznej
projektów realizowanych przez beneficjentów OP II RPO WP 2014-2020. Oczywiście, projekty
realizowane w ramach Działań 1.1, 3.1 i 3.2 PO PC są komplementarne zewnętrznie do
projektów realizowanych w ramach OP II, ale są to przede wszystkim projekty realizowane
przez innych beneficjentów.
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Powyższe stwierdzenie nie ma zastosowania do projektów realizowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, co zostanie omówione poniżej.
Do osobnej analizy zostały wydzielone największe projekty realizowane w województwie
podkarpackim w ramach: RPO WP 2014-2020 (PSIP)oraz)oraz RPO WP 2007-2013 (PSeAP i
PSIM). Ze względu na ich złożoność trudno jest przypisać je tylko do jednego typu
komplementarności.
Komplementarność w ramach PSIP
Realizacja projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej planowana była
w województwie co najmniej od 2006 r. Jednak jego realizacja z powodu braku środków
odkładana była w czasie. Obecnie projekt PSIP realizowany jest przez Województwo
Podkarpackie i 22 partnerów, czyli 18 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu.
Jest to zatem projekt, komplementarny instytucjonalnie, ponieważ wdrażany jest przez
podmioty, których współpraca ma zinstytucjonalizowany charakter. Projekt zapewnia
mechanizmy umożliwiające rozbudowę baz danych o zasoby i usługi operujące na danych
przestrzennych, a pochodzące ze źródeł zewnętrznych oraz interoperacyjność baz danych
przestrzennych i zbiorów danych zarówno na poziomie województwa podkarpackiego jak
i krajowym, zapewniając w ten sposób komplementarność funkcjonalną.
Projekt PSIP wykazuje się także wysoką komplementarnością zewnętrzną, szczególnie wobec
projektów realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, jak np. GBDOT Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych, Budowa zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach, Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu” (K-GESUT).
Realizacji tego projektu przyświeca myśl, że rolą władz wojewódzkich nie jest samodzielne
wymyślanie e-usług, a implementacja pomysłów centralnych, szczególnie jeśli dotyczy to eusług o ponadregionalnym charakterze. Jak ujął to jeden z rozmówców:
Tutaj przykładem jest decyzja strategiczna samorządu, że w dłuższej perspektywie nie
będą realizowane na przykład usługi w zakresie e-administracji takie regionalne, bo w tym
momencie obserwujemy taki dość dynamiczny rozwój na poziomie centralnym tego typu
usług i możliwości przez petentów kontaktu poprzez te rozwiązania centralne. W tym
momencie też nie ma sensu dublować pewnych rozwiązań i jakby skupiamy się tutaj na
innych obszarach, a nie będziemy powielać tak naprawdę pewne rzeczy.
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Zapewnienie komplementarności zewnętrznej, nie tylko projektu PSIP, ale wszystkich
projektów na poziomie województwa możliwe jest dzięki przestrzeganiu zgodności
z projektami realizowanymi na poziomie centralnym.
Zarząd Województwa daje zielone światło do działania, wydaje decyzję o dofinansowaniu
z zawieszeniem, do czasu, gdy uzyskamy potwierdzenie pisemne komplementarności
z wszelkimi projektami centralnymi w fazie nie tylko realizacji, ale planowania. Wszystkie
projekty są uzgadniane na poziomie ministerstw.
Tego typu podejście przyniosło dobre efekty w przypadku innego realizowanego na
poziomie województwa projektu, jakim był projekt Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej.
Komplementarność w ramach PSeAP-2
W poprzedniej perspektywie realizowany był wart około 100 mln zł. projekt Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej – PseAP, który dzięki budowie regionalnego środowiska
e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów
informatycznych oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji
lokalnej miał na celu zapewnić mieszkańcom województwa podkarpackiego możliwości
korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną26.
Projekt realizowało 160 podmiotów, Województwo Podkarpackie jako lider i 159 jednostek
samorządu terytorialnego z terenu województwa, których współpraca opierała się na
umowie partnerskiej. Już na etapie planowania interwencji konsultowano się z Centrum
Projektów Informatycznych MSWiA, aby skoordynować tworzone e-usługi z platformą
ePUAP i nie powielać jej rozwiązań. Powstała w ten sposób wspólna platforma
e-Administracji Województwa Podkarpackiego została zintegrowana z platformą ePUAP
realizowaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W obecnej perspektywie budżetowej projekt PSeAP jest bazą, na której budowany jest
projekt PSeAP-2 wdrażany przez Województwo Podkarpackie, oraz stanowi punkt wyjścia dla
wielu projektów realizowanych przez beneficjentów OP II RPO WP 2014-2020. Projekt PSeAP
jako komplementarny do projektów realizowanych w ramach OP II w swoich studiach
wykonalności wskazało 28 z 41 beneficjentów. W obecnej perspektywie, projekt PSeAP-2,
przy budżecie wynoszącym ok. 6 mln zł ma na celu27 usprawnienie realizacji zadań przez
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez m.in.
podniesienie ilości i jakości usług udostępnianych z wykorzystaniem Internetu. Projekt PseAP

26
27

link do projektu PSeAP.
link do projektu PSeAP-2.

77

i jego następca PseAP-2 cechują się zatem wysokim stopniem komplementarności
funkcjonalnej, wewnętrznej i przestrzennej, co wyróżnia je nie tylko na tle województwa,
ale i kraju.
Komplementarność w ramach PSIM
W ramach projektu PSIM (zrealizowanego w ramach RPO WP 2007-2013), powstała
podkarpacka platforma e-zdrowia. Projekt jest rezultatem inicjatywy samorządu
regionalnego zrealizowanej w formule wspólnego projektu, obejmującego jednocześnie
informatyzację kilkudziesięciu placówek zlokalizowanych na terenie województwa
podkarpackiego, obsługujących największą liczbę pacjentów w regionie (8 największych
szpitali w województwie, do których dokooptowano 20 mniejszych jednostek). Cechą
wyróżniającą projektu była integracja poszczególnych systemów szpitalnych na wspólnej
platformie. Projekt zapewniał komplementarność instytucjonalną, gdyż pomimo tego, że
wdrażany był przez osobne podmioty, to ich współpraca była sformalizowana, ponadto
realizowane przez nie projekty były zintegrowane dzięki komponentom integracyjnym
zlokalizowanym w Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM). Chociaż każdy
z podmiotów samodzielnie wprowadzał swój projekt, to wszystkie razem były kompatybilne
i miały możliwość współdziałania z projektami wdrażanymi w ramach Krajowego Programu
Informatyzacji Ochrony Zdrowia, przez co PSIM wykazuje się wysoką komplementarnością
zewnętrzną. W obecnej perspektywie finansowej ogłoszono konkursy, w ramach których do
systemu PSIM mogą dołączać kolejne placówki lecznicze (typ projektu 7). Jest też projekt
PSIM-2 rozwijający samą platformę regionalną.
Jest pełna komplementarność, bo tak naprawdę traktujemy projekt PSIM 2 jako pełną
tutaj kontynuację wdrożonych rozwiązań, gdzie duża część e-usług będzie dalej
kontynuowana. (…) teraz różnica jest taka, że w tych konkursach realizowanych w roku
2020 województwo będzie realizować tylko cele związane z modernizacją i rozwojem
platformy regionalnej. Natomiast wszystkie projekty są realizowane już przez jednostki
zainteresowane, czyli jednostki do tej pory zintegrowane.
Na podstawie analizy danych zastanych można wysnuć wniosek, że podobnie jak to było
w poprzedniej perspektywie, również w obecnej projekt PSIM-2 wykazuje
komplementarność wewnętrzną, szczególnie z Działaniem 6.2 Infrastruktura ochrony
zdrowia i pomocy społecznej oraz Działania 8.3 Zwiększanie dostępu do usług społecznych
i zdrowotnych w ramach RPO WP 2014-2020. W przypadku Działania 8.3 możemy mówić
również o komplementarności funkcjonalnej, gdyż typy projektów w ramach tego działania
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8.3 obejmują28 „wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np.
teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe
technologie, aktywizacje środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich)
metod samopomocy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii”.

2.4.

Trwałość realizowanych projektów

Trwałość rezultatów projektów w 5-letnim okresie od dnia ich zakończenia jest deklarowana
we wszystkich wnioskach o dofinansowanie (studiach wykonalności) i jest warunkiem
udzielenia wsparcia. Wnioskodawca musi wykazać, że jest odpowiednio przygotowany do
utrzymania efektów realizacji projektu pod względem organizacyjnym i technicznym.
Wnioskodawcy w sposób opisowy w studium wykonalności przytaczają argumenty mające
przekonać oceniających, że trwałość ta zostanie zapewniona.
Trwałość finansowa
Argumenty przytaczane przez poszczególnych wnioskodawców są podobne29. W przypadku
gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego utrzymanie finansowe systemu
gwarantowane jest przez deklaracje umieszczenia kosztów jego użytkowania w budżecie
JST30. Przywołuje się tu też najczęściej argument stabilności finansowej jednostek samorządu
terytorialnego. Koszty utrzymania projektów „punktowych” realizowanych samodzielnie
przez jedną JST nie są zresztą duże. Według deklaracji w SW wynoszą od 13 tys. zł do
30 tys. zł rocznie31. Są one oczywiście znacznie większe w projektach partnerskich, ale tu
rozkładają się na wielu partnerów. Dodatkowo analiza ekonomiczno-finansowa załączana do
studium wykonalności potwierdza trwałość finansową rezultatów projektu. Przeprowadzona
analiza ryzyka trwałości finansowej z reguły ogranicza się do deklaracji, że ryzyko to jest
niskie.

28

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020.
Częściowo się zresztą są identyczne, w tych wnioskach które były przygotowywane przy wsparciu
tych samych firm doradczych, co nie podważa zresztą ich zasadności.
30
Na koszty utrzymania składają się: materiały i energia, koszty osobowe obsługi informatycznej
(najczęściej deklaruje się tu zwiększenie zakresu zadań obecnie zatrudnionych osób zajmujących się
nadzorem nad systemem informatycznym beneficjenta), usługi obce - serwis po okresie
gwarancyjnym sprzętu i licencji wraz z aktualizacjami. Niektórzy z beneficjentów – znakomita
mniejszość – deklaruje i umieszcza w analizie ekonomiczno - finansowej konieczne inwestycje
odtworzeniowe.
31
Są oczywiście wyjątki jak choćby projekt miasta Rzeszów „Realizacja idei Smart City”, gdzie koszty
oszacowano na ok 500 tys. zł rocznie.
29
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Trwałość technologiczna
Trwałość technologiczną beneficjenci zapewniają zamawiając w ramach projektu sprzęt
i oprogramowanie powszechnie stosowane na rynku polskim i UE gwarantujące długą
żywotność, bezawaryjność i wytrzymałość zaimplementowanych rozwiązań. Najczęściej
zakłada się, że wykonawca/dostawca wyłoniony w przetargu udzieli gwarancji na
oprogramowanie oraz sprzęt dostarczony w ramach projektu na okres 5 lat, a więc
praktycznie prawie na cały okres trwałości projektu. W tym okresie, wykonawcy/dostawcy
rozwiązań informatycznych świadczyć mają usługi w zakresie nadzoru autorskiego, stanowiąc
wsparcie dla zespołu utrzymania, jak również odpowiedzialni będą za naprawę błędów oraz
dostarczanie aktualizacji systemu. W nielicznych przypadkach beneficjenci planują, jak
wspomniani powyżej, inwestycje odtworzeniowe.
Trwałość organizacyjna
W zakresie trwałości organizacyjnej beneficjenci deklarują, że dysponują odpowiednimi
pomieszczeniami do prawidłowego i rzetelnego eksploatowania systemu oraz odpowiednio
przygotowanie kadry do koordynowania procesu. Najczęściej też za wszelkie czynności
związane z zapewnieniem ciągłości oraz poprawności działania elementów systemu
odpowiadać mają w okresie trwałości służby informatyczne beneficjenta, w ramach ich
normalnej pracy.
Oszacowanie skali udzielanych e-usług na etapie wnioskowania nie uwzględniało
(z powodów oczywistych) wzrostu zainteresowania zdalnym załatwianiem spraw
urzędowych spowodowanych ograniczeniami kontaktów związanych z COVID-19. Na wzrost
zainteresowania usługami w okresie pandemii wskazało ponad 60% ankietowanych
podmiotów -potencjalnych beneficjentów działania 2.1. W wywiadach indywidualnych
z beneficjentami w ramach studiów przypadku beneficjenci nie wskazywali na zagrożenie
niewystarczającej wydajności sprzętu, ponieważ margines jej, według ich deklaracji, ciągle
jest duży.
Doświadczenia z okresu lockdown’u pokazały jednak, że zarządzanie procesami
wewnętrznymi realizowanymi w trakcie usług (na przykład zarządzanie nadawaniem
uprawnień pracownikom) wymaga większych zasobów ludzkich w służbach informatycznych
urzędów niż posiadane. Wiąże się to jednak raczej z pracą zdalną personelu niż samą obsługą
informatyczną e-usług.
W badaniu ilościowym beneficjentów nie potwierdzono tego zagrożenia (Rysunek 24).
Kwestie zasobów kadrowych w kontekście utrzymania świadczenia wdrożonych e-usług
niepokoją tylko 8% (łącznie „Zdecydowanie tak” i Raczej tak”) beneficjentów. Podobnie
pozostałe zagrożenia: brak środków na utrzymanie usługi, zbyt mała wydajność sprzętu,
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niedostateczne zainteresowania usługą – po 12% odpowiedzi. Największą niewiadomą
mogącą mieć wpływ na kontynuacje świadczenia e-usługi są zmiany w przepisach prawa. Za
zagrożenie dla trwałości usługi uważa ją co piąty beneficjent (19%) a aż 40% beneficjentów
nie ma opinii na temat tego zagrożenia.
Rysunek 24. Zagrożenia dla trwałości projektu. Odpowiedzi beneficjentów
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Trudności z zapewnieniem odpowiednich
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zasobów kadrowych niezbędnych do
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40%
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10%

17%

40%

Nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n=52)

Trwałość w dłuższej perspektywie
Rozważania powyższe dotyczyły 5-letniego okresu trwałości, wymaganego w związku
z uzyskanym dofinansowaniem z działania 2.1 RPO WP 2014-2020. Tymczasem kluczowe
jest, aby te usługi nadal były dostępne po zakończeniu tego okresu. W opinii przedstawicieli
DSI nie ma zagrożenia „wycofania” się beneficjentów z wprowadzonych e-usług. Raczej
przeciwnie. Cyfryzacja działalności urzędu to w opinii rozmówców z UMWP to „bilet w jedną
stronę”. One są częścią pewnej strategii, często też wymuszane przez administrację
wyższego szczebla. Tu pozytywną rolę odgrywa kryterium interoperacyjności, które daje
ramy projektom mniejszych jednostek, ale również wymusza postęp. Wreszcie zmiana
pokoleniowa, czyli wchodzenie w wiek produkcyjny kolejnych roczników przyzwyczajonych
już i oczekujących rozwiązań zdalnych i mobilnych wymusza rozwój e-usług.
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Niemniej jednak utrzymanie tych systemów jest kosztowne i nie zwraca się w krótkim
okresie. Mogą w związku z tym wystąpić krótkoterminowe trudności z utrzymaniem
uruchomionych e-usług. Wiąże się to ze skutkami COVID 19, które z jednej strony zwiększyły
popyt na e-usługi a z drugiej wpłynęły negatywnie na gospodarkę (recesja), co nie było, siłą
rzeczy, brane pod uwagę w prognozach finansowych wnioskodawców. Oznacza to, że może
powstać konieczność dofinansowania kosztów utrzymania uruchomionych e-usług.

2.5.

Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie
programowania celów RPO WP 2014-2020

Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania celów RPO WP
2014-2020;
Celem OP II RPO WP 2014-2020 jest wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną. Cel ten został zoperacjonalizowany za pomocą kilku
wskaźników obrazujących efekty interwencji zarówno w skali makro jak i skali mikro.
Wskaźniki osiągania celów interwencji
Jeżeli chodzi o poziom makro to przyjęto jeden wskaźnik rezultatu strategicznego jakim jest
Odsetek obywateli korzystających z e-administracji. Jego wartość docelową dotyczącą roku
2023 ustalono na poziomie 35%. Z danych zawartych w systemie Strateg wynika, że w 2019r.
w województwie podkarpackim wartość wskaźnika wyniosła 31,3% i była aż o 7,3 punktu
procentowego wyższa niż w roku poprzedzającym. Nie wydaje się by zagrożone było
osiągnięcie wartości docelowej szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę systematycznie
rosnącą – zarówno na szczeblu lokalnym (gmina, powiat), regionalnym (województwo) jak
i krajowym liczbę e-usług. Należy też zakładać, że pandemia koronawirusa zmieniła
nastawienie części obywateli, jeżeli chodzi o załatwianie spraw administracyjnych przez
Internet (który w czasie pandemii często było jedynym sposobem kontaktu z administracją
publiczną).
Przyjąć można, że tym większy będzie potencjał danej e-usługi w zakresie oddziaływania na
wartość wskaźnika im bardziej uniwersalny jej charakter – zarówno w ujęciu terytorialnym
jak i podmiotowym. E-usługa, z której mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy województwa,
dotycząca spraw o niejako powszechnym charakterze (podatki, prawo wyborcze) będzie
w większym stopniu wpływała na wzrost odsetka obywateli korzystających z e-administracji
aniżeli e-usługa oferowana przez jedną tylko gminę i dotycząca spraw leżących w kręgu
zainteresowania niewielkiej grupy odbiorców (np. wniosek o zajęcie pasa drogowego). Z tego
względu można zakładać, że kluczowe znaczenie z punktu widzenia poszerzania grupy
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obywateli korzystających z e-usług w województwie podkarpackim mają działania
podejmowane na szczeblu centralnym. Przykładowo można tutaj wskazać na umożliwienie
złożenia przez Internet zeznania PIT czy wniosku o świadczenie 500+. Z drugiej strony
e-usługi uruchomione w ramach działania 2.1 z pewnością również przyczyniają się do
wzrostu wartości wskaźnika co wynika z potencjalnie szerokiego oddziaływania zakresu
projektów. Przykładowo w gminach, które otrzymały dofinansowanie (wliczając w to
partnerów projektów) mieszka 981 265 osób co stanowi 46% populacji województwa.
Do OP II RPO WP 2014-2020 przypisane zostały dwa wskaźniki produktu:
•
•

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3,
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego.

Jeżeli chodzi o pierwszy wskaźnik to nie istnieje ryzyko zagrażające osiągnięcu zakładanej
wartości docelowej. Spośród 1800 zaplanowanych do uruchomienia e-usług uruchomione
zostały lub zostaną 1752 usługi. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr
215/2014 cele pośrednie i końcowe uważa się za osiągnięte, jeżeli wszystkie wskaźniki
zawarte w odpowiednich ramach wykonania osiągnęły co najmniej 85 % wartości celu
pośredniego do końca 2018 r. lub co najmniej 85 % wartości celu końcowego do końca 2023
r. Należy uznać, że liczba 1752 e-usług jakie zostały/zostaną uruchomione w ramach
wspartych projektów jest wysoka. Świadczy bezpośrednio o tym, że udało się osiągnąć
zakładany cel OP II jakim jest rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną. Z analizy studiów wykonalności oraz badań ankietowych wynika, że
rozszerzenie to polegało zarówno na uruchamianiu nowych e-usług jak i podnoszeniu
oferowanych już usług na wyższy poziom dojrzałości. W tym drugim przypadku wyjściowym
poziomem dojrzałości był najczęściej poziom pierwszy, czyli informacyjny. Zgodnie
z opracowaniem Centralnego Ośrodka Informatyki, aby mówić o usłudze na tym poziomie,
wystarczy wykazać, że w Internecie prezentowane są informacje niezbędne do wszczęcia
jakiejś procedury, wystarczy, że na stronie internetowej zawarte zostaną informacje
o przebiegu procesu czy wymaganych dokumentach. Nie muszą nawet być publikowane
formularze32. Z punktu widzenia obywatela różnica między pierwszym a trzecim czy
czwartym poziomem dojrzałości jest więc kolosalna.

32

„Standard opisu elektronicznej usługi publicznej w działaniu 2.1 Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, Centralny Ośrodek Informatyki,
Warszawa 2018
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Jeżeli chodzi o drugi wskaźnik to zgodnie z definicją zawartą we Wspólnej Liście Wskaźników
Kluczowych33 pod pojęciem informacji publicznej należy rozumieć:
•
•
•
•
•
•

informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej,
informację sektora publicznego w rozumieniu dyrektywy 2003/98/WE dnia 17
listopada 2003 r34,
zasoby audiowizualne, pod warunkiem ich udostępniania do ponownego
wykorzystywania,
zasoby archiwalne, pod warunkiem ich udostępnienia do ponownego wykorzystania,
zasoby kultury, pod warunkiem ich udostepnienia do ponownego wykorzystania,
zasoby nauki, pod warunkiem ich udostępniania do ponownego wykorzystywania.

Jakkolwiek wskaźnik został zadeklarowany tylko w 24 dofinansowanych projektach tak,
zgodnie z danymi z systemu monitoringu, liczba podmiotów, które już udostępniły on-line
informacje sektora publicznego wynosi 76 natomiast spodziewana wartość wskaźnika to 102.
Wartość docelowa wynosząca 100 zostanie zatem osiągnięta. W kilku projektach oprócz
beneficjenta informacje on-line udostępniały również inne podmioty objęte wsparciem (np.
szkoły, biblioteki).
Do monitorowania efektów wsparcia udzielanego w działaniu 2.1 RPO WP 2014-2020
wykorzystywane są również wskaźniki z załącznika nr 2 do SZOOP35. Dla wskaźników tych nie
zostały jednak założone wartości docelowe stąd trudno na ich podstawie określić w jakim
stopniu osiągnięto założone cele wsparcia. Ponadto z analizy instrukcji wypełniania wniosku
o dofinansowanie wynika, że wnioskodawcy mieli pewną swobodę w wyborze wskaźników –
samodzielnie wybierali wskaźniki z listy stanowiącej załącznik do Regulaminu Konkursu.
Jakkolwiek zgodnie z zapisami Instrukcji powinni wybrać z listy rozwijanej wszystkie
adekwatne dla danego projektu wskaźniki kluczowe, a następnie specyficzne dla programu
tak z porównania treści zapisów studiów wykonalności z danymi z systemu monitoringu
wynika, że nie zawsze warunek ten był dochowywany. Przykładowo w studiach wykonalności
36 beneficjentów zadeklarowało uruchomienie e-usług A2A podczas gdy w systemie SL
wskaźnik ten jest wykazywany w 29 projektach. Powyższe każe z ostrożnością podchodzić do

33

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - katalog definicji dla Celów Tematycznych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla
pomocy technicznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; Warszawa 2014
34
Dyrektywa ws. sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (w brzmieniu
zmienionym przez dyrektywę 2013/37/UE zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE dnia 17 listopada
2003r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego),
35
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
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zaprezentowanych w tabeli danych na temat dotychczas osiągniętych i spodziewanych
wartości wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego.
Tabela 3 Wartości wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego deklarowane przez
beneficjentów działania 2.1 RPO WP 2014-2020
Dotychczas
osiągnięta
wartość
wskaźnika

Zakładana
we
wnioskach
docelowa
wartość
wskaźnika

liczba
projektów,
w których
wykazano
wskaźnik

4 882 618

2 556 212

44

103

131

29

69

75

26

Liczba rejestrów publicznych o poprawionej
interoperacyjności

176

243

17

Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora
publicznego

44

45

9

Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora
publicznego

47

48

11

27 216

615 609

10

1 544

2 544

10

86

102

43

1 322

13 322

7

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających
informacje sektora publicznego
Liczba udostępnionych usług
wewnątrzadministracyjnych (A2A)
Liczba utworzonych API

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających
informację sektora publicznego
Liczba udostępnionych on-line dokumentów
zawierających informacje sektora publicznego
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych
w podmiotach wykonujących zadania publiczne
Udostępnienie cyfrowych zasobów geodezyjnokartograficznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu monitoringu SL2014, stan na
04.06.2020r.
Z powyższych wskaźników warto szczególną uwagę zwrócić na zadeklarowany przez
największą liczbę beneficjentów wskaźnik Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów
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zawierających informacje sektora publicznego. Zgodnie z definicją zawartą w załączniku do
regulaminu konkursu wskaźnik należy definiować jako liczbę pobranych lub odtworzonych za
pośrednictwem Internetu dokumentów, w okresie roku od zakończenia realizacji projektu.
"Dokument" oznacza jakąkolwiek treść niezależnie od zastosowanego nośnika (zapisaną na
papierze lub zapisaną w formie elektronicznej lub zarejestrowaną w formie dźwiękowej,
wizualnej albo audiowizualnej). Charakterystyczna jest bardzo wysoka zakładana wartość
docelowa wskaźnika – szczególnie jeżeli odniesie się ją np. do liczby mieszkańców
województwa podkarpackiego (2,13 mln). Co ciekawe wartość ta została już niemal
dwukrotnie przekroczona co świadczy o wysokim zainteresowaniu udostępnionymi
w ramach dofinansowanych projektów dokumentami zawierającymi informacje sektora
publicznego. Mediana wartości wskaźnika wyniosła 25 977 a średnia 110 968.
Biorąc pod uwagę zaprezentowane wyżej informacje należy uznać, że cele interwencji
wyrażone pod postacią wskaźników udało, lub w przypadku wskaźnika z poziomu makro, uda
się osiągnąć. Wsparcie w wyraźny sposób przyczyniło się do rozwoju e-usług w wymiarze
zarówno ilościowym jak i jakościowym (poprzez zaoferowanie e-usług na wysokich
poziomach dojrzałości).

Efekty projektów, w tym ich wpływ na podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności
e-usług
System monitoringu pozwala uchwycić tylko wycinek efektów wsparcia. Warto zatem
uzupełnić przedstawione wyżej informacje danymi pochodzącymi z badań terenowych,
w których również identyfikowano wpływ projektów na podniesienie jakości oraz
zwiększenie dostępności e-usług. Oprócz efektów w tym obszarze identyfikowano również
inne rezultaty wsparcia, które zostaną zaprezentowane w niniejszym rozdziale
Korzystanie z e-usług
Biorąc pod uwagę, liczbę uruchomionych e-usług należy uznać, że projekty przyczyniły się do
zwiększenia dostępności e-usług. Istotnym było zatem sprawdzenie czy w ślad za wzrostem
dostępności poszedł wzrost korzystania z elektronicznego sposobu załatwienia sprawy.
Naturalnym jest bowiem oczekiwanie, że uruchomienie nowych e-usług / podniesienie
dotychczas oferowanych e-usług na wyższy poziom przełoży się na wzrost liczby spraw
załatwianych on-line. Efekt taki zaobserwowano w przypadku 55% beneficjentów oraz
w 68% placówkach oświatowych, które brały udział w projekcie. Tylko 28% badanych
zadeklarowało zmniejszenie liczby klientów odwiedzających instytucję w celu załatwienia
konkretnej sprawy. Może to być negatywnym efektem dużego skomplikowania formularzy
elektronicznych. W studiach przypadku wskazywano na barierę związaną z trudnością
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w samodzielnym wypełnieniu dokumentu elektronicznego przez klienta. Formularz
wypełniany zdalnie zawiera zwykle błędy i jest odsyłany do klienta czasami nawet
kilkukrotnie aż pojawia się osobiście w urzędzie.
Powyższe wartości są umiarkowanie satysfakcjonujące, szczególnie jeżeli weźmie się pod
uwagę fakt, iż w 96% dofinansowanych projektów zadeklarowano uruchomienie e-usług na
przynajmniej trzecim poziomie dojrzałości. W większości instytucji, w których wzrost takowy
nastąpił jego skala nie jest spektakularna – tylko 18% beneficjentów zadeklarowała, że
wzrost był większy niż trzykrotny (w przypadku placówek oświatowych tylko 7% ale przy
wynoszącym aż 40% odsetku odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”). Równocześnie
40% badanych uznała zainteresowanie uruchomionymi e-usługami za umiarkowane lub
niskie. W opinii ewaluatora przyczyn takiej sytuacji nie należy raczej upatrywać
w niedopasowaniu zakresu przedmiotowego e-usług do potrzeb odbiorców. Jak wcześniej
wskazywano beneficjenci uruchamiali w ramach projektu przynajmniej kilka e-usług (średnia
w przypadku JST wyniosła 30) dotyczących różnych obszarów tematycznych. Nie
zidentyfikowano projektów, w których rozwijane byłyby wyłącznie usługi niszowe,
adresowane do wąskiej grupy odbiorców (takie też się pojawiały, ale raczej jako
uzupełnienie). Z badań ankietowych oraz wywiadów przeprowadzonych w ramach studiów
przypadku wynika, że wytłumaczenia zaobserwowanej sytuacji należy poszukiwać
w postawach oraz kompetencjach adresatów e-usług. Zdaniem respondentów głównymi
powodami, dla których część obywateli nie korzysta z uruchomionych e-usług są: brak
odpowiednich kompetencji cyfrowych oraz brak zaufania do e-usług. Szczegółowy rozkład
odpowiedzi zawiera poniższy wykres:
Rysunek 25. Powody, dla których w opinii beneficjentów, mieszkańcy nie korzystają
z uruchomionych e-usług
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Brak odpowiednich kompetencji cyfrowych

73%

Brak zaufania do e-usług (np. obawa przed
wyciekiem danych)
Brak certyfikowanego podpisu
kwalifikowanego

53%
35%

Brak dostępu do internetu

28%

Skomplikowany proces zakładania
konta/tworzenia profilu

20%

Brak odpowiedniego sprzętu

20%

Brak wiedzy o tym, że uruchomiliśmy takie
usługi

13%

Inny powód

3%

Nie wiem/trudno powiedzieć

10%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród beneficjentów
działania 2.1 RPO WP 2014-2020.
Niedostateczne kompetencje cyfrowe z pewnością mogą stanowić barierę w załatwianiu
spraw drogą elektroniczną. Problem dotyczy w szczególności osób starszych bowiem zgodnie
z danymi GUS odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności
cyfrowe maleje wraz z wiekiem. Zestawiając dane GUS na temat umiejętności cyfrowych
w poszczególnych przedziałach wiekowych z danymi na temat liczby mieszkańców
województwa podkarpackiego w tych przedziałach można stwierdzić, że liczba mieszkańców
podkarpacia nieposiadających umiejętności wystarczających do korzystania z e-usług
wynosi niemal 900 tysięcy co stanowi 42,3% ogółu mieszkańców województwa. To
tłumaczy, dlaczego kilkadziesiąt procent beneficjentów zadeklarowało umiarkowane bądź
niskie zainteresowanie uruchomionymi e-usługami i brak przełożenia projektu na wzrost
liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną.
Tabela 4 Odsetek i liczba mieszkańców województwa nieposiadających podstawowych
umiejętności cyfrowych
Liczba osób
Przedział wiekowy

Odsetek osób nie

w województwie

posiadających

podkarpackim
nieposiadających
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podstawowych umiejętności podstawowych umiejętności
cyfrowych36

cyfrowych

16-24

20,60%

48 500

25 - 34

34,40%

110 031

35 - 44

43,80%

14 679

45 - 54

66,10%

181 359

55 - 64

79,30%

220 040

65 - 74

91,10%

192 206

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na 2019r.
Jeżeli chodzi o brak zaufania do e-usług to z relacji beneficjentów wynika, że odwiedzające
urząd osoby pytane czemu nie zdecydowały się na załatwienie sprawy on line wskazywały na
swego rodzaju przyzwyczajenie od papierowych potwierdzeń np. złożenia wniosku /
uiszczenia opłaty traktując je jako jedyną gwarancję dokonania określonej czynności
urzędowej.
To jest dużo przyzwyczajenia, bo zwłaszcza dotyczy to starszych osób, ona wie, jak sobie
zaniesie określony dokument, to wie, że to jest złożone. (beneficjent działania 2.1)

Z tymi płatnościami to chyba była największa trudność, bo to chyba trzeba poradzić sobie
tak szczerze z moich obserwacji, bo tu nie ma żadnych badań na to, to taki trochę brak
zaufania do tego wszystkiego, że jednak jak przyszło się do kasy, no to zobaczył pan
kasjera, wpłacił, dostał kwitek i wszystko w porządku. A tutaj w tym systemie jednak
elektronicznym to chyba nie do końca i tutaj cały czas przekonujemy, rozmawiamy.
(beneficjent działania 2.1)

36

Dane dotyczą skali kraju. Dane w układzie wojewódzkim nie są ogólnie dostępne natomiast biorąc
pod uwagę fakt, iż średni odsetek osób posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe
umiejętności cyfrowe wynosi w kraju 44,4% a w woj. podkarpackim 45,8% a struktura wiekowa w
województwie jest zbliżona do struktury w kraju uznano, że dane dot. kompetencji cyfrowych wśród
mieszkańców Polski mogą zostać wykorzystane do obliczenia liczby osób nieposiadających
wystarczających umiejętności cyfrowych w woj. podkarpackim
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W rozmowach, szczególnie w kontekście dokonywania płatności, pojawiał się również wątek
bezpieczeństwa informatycznego – brak zaufania wynika z obawy o utratę środków
finansowych w związku z dokonywaniem płatności elektronicznych.
Należy podkreślić, że brak zaufania nie musi automatycznie oznaczać braku korzystania z eusług. Rozmówcy zaobserwowali, że część mieszkańców rozpoczyna załatwianie danej
sprawy drogą on-line pobierając formularz ze strony internetowej natomiast dokonuje jego
złożenia już w tradycyjnej formie papierowej. W takich przypadkach mamy de facto do
czynienia z niepełnym wykorzystaniem „potencjału dojrzałości” uruchomionych e-usług –
mimo udostępnienia ich na trzecim lub wyższym poziomie klienci ograniczają się do
jednostronnej interakcji, czyli poziomu drugiego. To też częściowo tłumaczy, dlaczego 45%
badanych nie zadeklarowało przełożenia projektu na wzrost liczby spraw załatwianych online – z punktu widzenia usługodawcy sprawa w praktyce jest załatwiana w sposób
tradycyjny z tą różnicą, że pobranie formularza odbywa się bez stawiennictwa w urzędzie.
Evaluator: A jeżeli chodzi o te usługi, które wydaje się, że dotyczą praktycznie wszystkich
mieszkańców, czyli deklaracji na podatek oraz deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, to jak tutaj wygląda sytuacja, jeżeli chodzi
o korzystanie z tychże e-usług?
Respondent: Też różnie, dokumenty pobierane są ze strony, ale bardzo często przychodzą
i składają osobiście.

Beneficjenci w badaniach ankietowych zostali również poproszeni o oszacowanie liczby osób
fizycznych i prawnych korzystających z uruchomionych w ramach projektów e-usług.
W oparciu o przekazane informacje można stwierdzić, że liczba klientów oscylowała wokół
przynajmniej37 246 tysięcy co stanowi 14% ludności województwa powyżej 18 roku życia.
Jest to oczywiście tylko szacunek, ale wskazuje na pewien rząd wielkości, którym należy się
posługiwać mówiąc o oddziaływaniu dofinansowanych projektów. W kontekście
przedstawionych wyżej informacji nie należy tej wartości utożsamiać z liczbą osób
załatwiających sprawę w całości drogą elektroniczną. Nie świadczy ona również o liczbie
osób, które rozpoczęły korzystanie z e-usług dzięki usługom uruchomionym w ramach
dofinansowanych projektów.
Charakterystyka użytkowników e-usług
Z badań ankietowych wynika, że tylko co piąty beneficjent gromadzi jakiekolwiek dane
pozwalające na dokonanie charakterystyki osób korzystających z uruchomionych w ramach
37

Czternastu spośród czterdziestu ankietowanych beneficjentów na pytanie o liczbę klientów e-usług
udzieliła odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć’
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Projektu e-usług. Zdecydowana większość respondentów (między 62 a 77%) nie była
w stanie określić profili klientów (według płci, wieku oraz faktu prowadzenia bądź nie
działalności gospodarczej). W oparciu o analizę treści e-usług nie można stwierdzić by były
adresowane do jakiejś szczególnej grupy odbiorców (nie licząc usług, z których z uwagi na ich
zakres mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy). Najczęściej uruchamiane usługi, czyli usługi
dotyczące uiszczania podatków i opłat lokalnych dotyczą wszystkich mieszkańców
niezależnie od wieku, płci czy niepełnosprawności. Można jedynie zakładać, że w populacji
użytkowników nadreprezentowane względem populacji mieszkańców województwa będą
osoby młode: – po pierwsze część projektów (12,5% ogółu dofinansowanych) realizowana
była przez szkoły wyższe co oznacza, że adresatami uruchomionych w ich ramach e-usług
będą studenci,
- po drugie w części projektów realizowanych przez gminy przewidziano uruchomienie eusług w szkołach (takich jak np. e-dziennik). Z przeprowadzonych w ramach studiów
przypadków wywiadów wynika, że usługi skierowane do rodziców cieszą się dużym
zainteresowaniem co nie powinno stanowić zaskoczenia – dotyczą bardzo dużej grupy
obywateli a korzystanie z nich ma raczej charakter częsty aniżeli epizodyczny.
Wydawać by się mogło, że profil klientów, przynajmniej jeżeli chodzi o ich wiek, ulegnie
zmianie wraz z zakończeniem realizacji projektów przez podmioty z sektora ochrony zdrowia
natomiast ze składanych przez nich deklaracji ankietowych wynika, że spodziewają się, iż
z uruchomionych e-usług skorzystają przede wszystkim osoby do 35 roku życia (6 wskazań na
12 respondentów) oraz osoby z przedziału wiekowego 35- 50 lat (5 wskazań).
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Tabela 5 Profile klientów wybranych e-usług uruchamianych w podmiotach objętych badaniem studium przypadku
e-dziennik

e-dziennik

Sanok

Sokołów

Trzebownisko Zarszyn

Oleszyce

Kobieta

91%

90%

46%

89%

7%

79%

Mężczyzna

9%

10%

54%

11%

93%

21%

18-24

0%

0%

0%

3%

0%

1%

25-34

12%

23%

0%

22%

13%

10%

35-44

66%

56%

85%

51%

13%

50%

45-54

14%

18%

8%

18%

27%

30%

55-64

9%

3%

0%

5%

47%

9%

powyżej 65

0%

0%

8%

1%

0%

0%

Jest w trakcie studiów 1-go
lub 2-go stopnia

5%

0%

7%

3%

6%

1%

56%

65%

71%

58%

59%

74%

Jest zatrudniony/a (umowa
zlecenie, o dzieło, o pracę),
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e-dziennik

e-Rada

e-wywia-

e-dziennik

dówka,
Rzeszów

e-dziennik

e-dziennik

Sanok

Sokołów

Trzebownisko Zarszyn

Oleszyce

6%

8%

7%

5%

18%

8%

0%

1%

0%

0%

12%

1%

3%

0%

0%

2%

0%

1%

Żadne z powyższych

30%

25%

14%

33%

6%

15%

Bez matury

13%

12%

17%

22%

21%

6%

Średnie maturalne

27%

33%

0%

25%

36%

15%

60%

55%

83%

54%

43%

78%

Prowadzi własną działalność
gospodarczą
Jest na emeryturze /rencie
Posiada orzeczenie
o niepełnosprawności

Wyższe – ukończone studia
1-go lub 2-go stopnia

e-dziennik

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród użytkowników e-usług
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e-Rada

e-wywia-

e-dziennik

dówka,
Rzeszów

Z badania użytkowników e-usług (Tabela 5) wynika, że korzystają z nich głównie kobiety
(80,4%), osoby których wiek nie przekracza 44 lat (62%), zatrudnione na umowę o pracę lub
zlecenie (81%), z wykształceniem wyższym (75%). Należy jednak podkreślić, że badaniem
zostali objęci przede wszystkim użytkownicy usług „e-dziennik” oraz „zdalne nauczanie” stąd
wyniki nie mogą być uogólniane na pozostałe rodzaje uruchomionych w ramach projektów
e-usług. W poniższej tabeli prezentujemy charakterystyki użytkowników e-usług
uruchomionych w ramach sześciu projektów objętych badaniem studium przypadku.
Opinie użytkowników na temat e-usług
Beneficjenci co do zasady nie prowadzą również badań wśród użytkowników
ukierunkowanych na poznanie ich opinii na temat uruchomionych e-usług. Takowe
zrealizowało tylko trzech spośród czterdziestu ankietowanych beneficjentów. Z badania
użytkowników przeprowadzonego w ramach niniejszej ewaluacji wynika, że oceniane przez
nich e-usługi zdobyły średnio 76,7 punktu na 100 możliwych do uzyskania. Wynik ten należy
uznać za satysfakcjonujący należy jednak podkreślić, że nie może być uogólniany
z przebadanej próby na populację. Poniżej zaprezentowano szczegółowe wyniki oceny pięciu
e-usług w podziale na 10 stwierdzeń charakteryzujących różne aspekty korzystania z nich.
Tabela 6 Opinie użytkowników na temat e-usług (dotyczy wybranych e-usług uruchomionych
przez beneficjentów objętych studiami przypadków)
Raczej
Zdecydowanie
Nie
Raczej
nie
Zdecydowanie
nie zgadzam
mam
zgadzam
zgadzam
zgadzam się
się
zdania
się
się
3,53%
1,04%
0,83%
15,98% 78,63%
Często korzystam z e-usługi
E-usługa jest niepotrzebnie
47,83%
30,43% 10,35% 5,38%
6,00%
skomplikowana
4,76%
3,73%
3,31%
27%
62%
E-usługa jest łatwa w użyciu
Potrzebowałem wparcia
technicznego, aby korzystać z e51%
27%
5%
11%
7%
usługi
Różne funkcje e-usługi są łatwo
5%
5%
5%
38%
48%
dostępne
W e-usłudze jest zbyt wiele
40%
32%
17%
7%
4%
niespójności
Większość osób będzie w stanie
5%
3%
9%
32%
51%
opanować e-usługi bardzo szybko
60%
27%
4%
5%
4%
E-usługa jest kłopotliwa w użyciu
Czuję się bardzo pewnie korzystając
5%
4%
8%
31%
52%
z e-usługi
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Raczej
Zdecydowanie
Nie
nie
nie zgadzam
mam
zgadzam
się
zdania
się

Raczej
Zdecydowanie
zgadzam
zgadzam się
się

Musiałem/am opanować wiele
rzeczy przed rozpoczęciem pracy
50%
27%
6%
11%
6%
z e-usługą
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród użytkowników e-usług.
W badaniu ankietowym 15% beneficjentów zadeklarowało, że użytkownicy uruchomionych
w ramach projektu e-usług zgłaszali uwagi dotyczące ich funkcjonowania. Poniżej
przytoczono ich odpowiedzi na pytanie otwarte, w którym zostali poproszeni o wskazanie
jakie to były uwagi:
•

•
•
•
•
•

zbyt skomplikowane i rozbudowane interaktywne formularze elektroniczne,
powodujące praktycznie niemożliwość ich poprawnego wypełnienia bez wskazówek
urzędnika,
częste zmiany treści formularzy elektronicznych ze względu na zmiany przepisów
prawa/uchwał rady,
wolna praca ePUAP,
problemy w działaniu aplikacji mobilnej,
problemy techniczne związane z logowaniem,
skomplikowane procedury rejestracji i obsługi platform.

Beneficjenci byli proszeni również o wskazanie jakie efekty przyniosła realizacja projektu
z punktu widzenia ich klientów. Rozkład odpowiedzi na tak postawione pytanie zawiera
poniższy wykres.
Najczęściej deklarowanym efektem, co nie powinno stanowić zaskoczenia, była możliwość
załatwienia sprawy bez potrzeby wychodzenia z domu. Możliwość taką dawały usługi
uruchomione na czwartym poziomie dojrzałości – zgodnie z opracowaniem Centralnego
Ośrodka Informatyki to w przypadku tego poziomu dojrzałości formułowany jest wymóg by
całość usługi realizowana była w postaci elektronicznej38. Jak wskazano wcześniej zdarzały
się sytuacje kiedy mimo takiej możliwości klienci inicjowali proces załatwiania sprawy
w postaci elektronicznej zwracając się następnie ku formie analogowej.

38

„Standard opisu elektronicznej usługi publicznej w działaniu 2.1 Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, Centralny Ośrodek Informatyki,
Warszawa 2018
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Rysunek 26. Efekty realizacji projektu dla klientów instytucji realizującej projekt
Umożliwienie klientom załatwienia spraw w
Państwa instytucji bez potrzeby wychodzenia z
domu

65%

Wzrost poziomu jakości obsługi klientów

53%

Zapewnienie klientom dostępu do aktualnych
informacji na naszych stronach internetowych

50%

Możliwość załatwiania spraw poza godzinami
pracy urzędu

40%

Skrócenie całkowitego czasu obsługi sprawy
klienta (od złożenia dokumentu do
udostepnienia klientowi decyzji lub informacji)
Obniżenie kosztów ponoszonych przez
klientów związanych z załatwieniem
konkretnej sprawy,

33%

33%

Uzyskanie gwarancji, że zgłoszona sprawa jest
obsługiwana

8%

Uzyskanie gwarancji, że powierzone dane nie
wyciekną na zewnątrz

8%

Nie wiem/trudno powiedzieć

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród beneficjentów
działania 2.1 RPO WP 2014-2020.
Ponad połowa respondentów wskazała na efekt jakim jest wzrost poziomu jakości obsługi
klientów. Wzrost ten można wiązać przede wszystkim z brakiem obowiązku osobistego
stawiennictwa w urzędzie a tym samym oszczędnością czasu. Zdaniem co trzeciego
badanego usługi przyczyniły się do skrócenia całkowitego czasu obsługi klienta co również
należy rozpatrywać w kategoriach lepszej jakości obsługi. Co ciekawe tylko 8% badanych
uznało, że efektem projektu jest uzyskanie przez klienta gwarancji, że zgłoszona sprawa jest
obsługiwana. W kontekście opisanych wcześniej obaw klientów związanych z korzystaniem
z e-usług wydaje się, że zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa odnośnie
skutecznego zainicjowania sprawy drogą internetową a następnie bieżące informowanie go
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o postępach w jej rozpatrzeniu są tymi działaniami, które muszą zostać podjęte
w odpowiedzi na brak zaufania do e-usług. Trudno też wyobrazić sobie budowę tego
zaufania w sytuacji braku podejmowania stosownych działań dotyczących bezpieczeństwa
danych osobowych – tymczasem tylko 8% badanych zadeklarowało, że efektem projektu
było uzyskanie przez klientów gwarancji, że powierzone dane nie wyciekną na zewnątrz.
Zbadano również jakie efekty z punktu widzenia klientów przyniosło uruchomienie e-usług
w placówkach oświatowych. Najczęściej wskazywanym, podobnie jak w przypadku e-usług
uruchamianych bezpośrednio w instytucji beneficjenta było umożliwienie załatwienia sprawy
zdalnie. Najrzadziej, analogicznie do rozkładu odpowiedzi z poprzedniego wykresu
wskazywano na efekty dotyczące bezpieczeństwa danych oraz gwarancji, że zgłoszona
sprawa jest obsługiwana. Szczegółowe dane zawiera poniższy wykres.
Wpływ e-usług na instytucje realizujące projekty
Zbadano również jakie były pozytywne efekty realizowanych projektów z punktu widzenia
beneficjentów. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż ich katalog jest szeroki i praktycznie każdy
respondent deklarował wystąpienie więcej niż jednego. Najczęściej, obok omawianego już
wzrostu liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną, wskazywano na podniesienie
poziomu bezpieczeństwa informatycznego instytucji oraz wymianę sprzętu
informatycznego na nowocześniejszy. Obie odpowiedzi są ze sobą ściśle związane.
Przestarzały sprzęt często nie jest kompatybilny z najnowszymi rozwiązaniami
softwareowymi z zakresu bezpieczeństwa (np. programami antywirusowymi). Analiza
studiów wykonalności pokazała, że w wielu urzędach wykorzystywano programy operacyjne
(głównie Windows), dla których dostawca systemu zaprzestał wydawania aktualizacji. Taka
sytuacja zwiększała podatność instytucji na ataki hakerskie. Zastosowanie nowszych wersji
programów nie było możliwe z uwagi na niewystarczające parametry sprzętu
komputerowego. Bezpieczeństwo informatyczne instytucji należy rozumieć nie tylko
w kategoriach ataków z zewnątrz, lecz również w kategoriach stabilności funkcjonowania
rozwiązań informatycznych wewnątrz instytucji. Im większa stabilność tym mniejsze ryzyko
np. utraty danych na skutek awarii sprzętu informatycznego. Co trzeci beneficjent
zadeklarował, że projekt przyczynił się do obniżenia awaryjności rozwiązań informatycznych
(w tym sprzętu). Z tego względu inwestycje w środki trwałe należy uznać za bardzo istotny
element dofinansowanych projektów.
Warto zwrócić uwagę na pozytywny efekt wizerunkowy zrealizowanych projektów – 38%
badanych zadeklarowało, że urząd jest lepiej postrzegany przez klientów. Wzrost poziomu
ucyfrowienia jest więc skuteczną metodą poprawy wizerunku – instytucje oferujące e-usługi
są odbierane przez klientów jako nowocześniejsze. Umożliwiając załatwienie sprawy bez
wychodzenia z domu zapewniają klientowi wyższą jakość obsługi co bez wątpienia przekłada
się na lepsze opinie na temat ich funkcjonowania.
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Wśród relatywnie rzadko wymienianych efektów znalazły się 3 pozostające ze sobą we
wzajemnym związku: ograniczenie zużycia papieru, skrócenie czasu obiegu dokumentów
w instytucji, obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji. Z odpowiedzi respondentów
wynika, że uruchomione e-usługi w ograniczonym zakresie przełożyły się na sposób
procedowania spraw po stronie instytucji. Może to wynikać z kilku przyczyn:
•

•

•

projekty obejmowały jedynie wycinek całokształtu działań instytucji skierowanych do
klientów – w dalszym ciągu większość usług oferowana jest w sposób tradycyjny.
Uruchomione e-usługi stanowią dopiero początek procesu informatyzacji instytucji
i jako takie nie mają jeszcze wyraźnego przełożenia na sposób jej funkcjonowania,
klienci, co sygnalizowano, nie zawsze wykorzystują pełen potencjał dojrzałości eusług tzn. mimo uruchomienia ich na wysokich poziomach ograniczają się do
pobierania formularzy ze stron internetowych dokonując kolejnych czynności
w sposób analogowy. Siłą rzeczy w takich przypadkach trudno oczekiwać by e-usługa
mogła mieć wyraźne przełożenie na zużycie papieru w instytucji czy skrócenie czasu
obiegu dokumentów,
zasadnicze koszty funkcjonowania instytucji to koszty osobowe – z badań
ankietowych wynika, że projekty nie miały wpływu na spadek zatrudnienia (efekt taki
zadeklarował tylko jeden spośród 40 beneficjentów).

Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie o efekty jakie realizacja projektów przyniosła dla
instytucji będących beneficjentami zawiera wykres na następnej stronie.
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Rysunek 27. Efekty projektu dla instytucji realizującej projekt
Wzrost liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną

55%

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego
Państwa instytucji

40%

Wymiana sprzętu informatycznego na nowocześniejszy

40%

Lepsze postrzeganie naszego urzędu przez klientów

38%

Integracja systemów informatycznych funkcjonujących w
naszej instytucji

35%

Obniżenie awaryjności dotychczas funkcjonujących w
Państwa instytucji rozwiązań informatycznych

33%

Usprawnienie komunikacji wewnątrz Państwa instytucji

33%

Zmniejszenie liczby klientów odwiedzających Państwa
instytucję w celu załatwienia konkretnej sprawy

28%

Ograniczenie zużycia papieru

25%

Skrócenie czasu obiegu dokumentów w Państwa instytucji

23%

Usprawnienie współpracy Państwa instytucji z innymi
instytucjami sektora publicznego

20%

Obniżenie kosztów funkcjonowania Państwa instytucji

18%

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów

15%

Ułatwienie spełnienia wymagań wynikających z przepisów
prawa (ustawy, rozporządzenia)

3%

Nie wiem/trudno powiedzieć

8%
0%

10%

20%

30%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród beneficjentów
działania 2.1 RPO WP 2014-2020.
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Korzyści dla użytkowników
Powszechnie przyjmuje się że wdrożenie e-usług przynosi oszczędność czasu i kosztów
zarówno po stronie klientów jak i po stronie administracji. Zakłada się, że główne korzyści z
uruchomienia e-usług po stronie klientów to:
•

dostęp klientów do druków i formularzy w formie elektronicznej, które można "na
spokojnie" wypełnić we własnym domu,
• możliwość załatwienia sprawy poza godzinami pracy urzędu, które niejednokrotnie
pokrywają się z godzinami pracy mieszkańców i bez wychodzenia z domu,
• skrócenie czasu i ułatwienie w zakresie zgłaszania, informacji i kontroli spraw, z
którymi klienci zwracają się do Urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych,
• oszczędność czasu i kosztów związanych np. z wysyłką dokumentów czy dojazdem do
urzędu,
Zakłada się milcząco, że potencjalny użytkownik ma komputer, jest biegły w jego obsłudze,
szybko znajdzie usługę i zorientuje się jak z niej korzystać bez większego wsparcia.
W praktyce okazuje się, że większość użytkowników nie ma komputera, ma telefony, ale
projektanci e-usług rzadko myśleli o stworzeniu rozwiązań responsywnych dostępnych na
telefonie i komputerze. Przyjęto także założenie, że „proste” e-usługi będą łatwe w
opanowaniu przez użytkowników, jednak tak się nie stało. Wielu mieszkańców wymaga
dużej i kompleksowej pomocy, często kilkukrotnego wsparcia przy załatwieniu sprawy zanim
zdecydują się na samodzielność. Sprawę dodatkowo utrudniają nieprzystępne formularze
dotyczące załatwianych spraw. Nie są wystarczająco proste i przejrzyste, aby klienci mogli
samodzielnie, bez błędów je wypełnić. Następuje wielokrotny „obrót” dokumentami w celu
ich poprawy przez klienta. Często też po kilku nieudanych próbach klienci przychodzą do
urzędu, aby wypełnić formularze przy asyście urzędnika. W efekcie trudno mówić o
rzeczywistej oszczędności czasu i kosztów klienta. Przeciwnie, w wielu wypadkach czas i
koszt są większe. Warto podkreślić, że po tak przykrym doświadczeniu użytkownik utwierdzi
się w przekonaniu, że e-usługi nie są dla niego, są trudne, zabierają mu czas i dopóty będzie
mógł załatwić sprawę w analogowy sposób, będzie korzystał z tej formy załatwiania spraw.
Mało jest osób, które lubią zmiany, szybko się do nich dostosowują i mają wystarczająco
dużo samozaparcia, żeby nauczyć się nowych kompetencji.
Rozwiązaniem jest dążenie do jak największego uproszczenia formularzy do załatwiania
spraw. Tę tendencję widać na poziomie centralnym, np. w przypadku e-podatków, gdzie
formularze były z roku na rok upraszczane a w chwili obecnej kwestionariusz podatkowy jest
wypełniany automatycznie przez urząd a klient tylko potwierdza prawdziwość danych.
Jednak należy podkreślić, że za procesem upraszczania, dostosowywania usług do klientów,
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zwiększenia ich użyteczności i popularności stoi nowe podejście do tworzenia rozwiązań
cyfrowych. Projektowanie oparte na doświadczeniach użytkownika UX, to znaczy, że proces
tworzenia rozwiązania cyfrowego poprzeplatany iteracjami z użytkownikami, zarówno na
etapie tworzenia usługi, jak i testowania. W wielomiesięczne procesy zaangażowani są
zarówno UX designerzy, jak i UX badacze, którzy w zespołach z developerami tworzą usługi
cyfrowe webowe i na urządzenia mobilne, które szybko zyskują miliony użytkowników
gotowych płacić za ich użytkowanie setki złotych miesięcznie (np.: znanylekarz.pl). Ważnym
elementem tworzenia produktów cyfrowych jest wyrabianie nawyku z ich korzystania, w eusługach nie myśli się o tym. Zakłada się, że użytkownik zawsze będzie do nich wracał.
Jeśli chcemy, żeby e-usługi stały się naturalnym sposobem załatwiania spraw w urzędach
konieczne jest inwestowanie w rozwój i dostosowanie rozwiązań cyfrowych, podobnie, jak
dzieje się to w biznesie. Lepiej przygotować mniej e-usług, zainwestować w niej, żeby
wykonano je w intuicyjny i przystępny sposób zachęcający do korzystania. Drugim
rozwiązaniem jest zakup e-usług u profesjonalnych dostawców, jak dzieje się to w przypadku
e-dziennika, e-wywiadówki. Jakość dobrze dopracowanych e-usług jest zauważana przez
użytkowników. W badaniach prowadzonych na użytkownikach e-dziennika w 5 samorządach
większość badanych uznało rozwiązania jako bardzo użyteczne. Za dobrymi wynikami
badanych produktów cyfrowych (e-usług) stoją duże firmy informatyczne stojące, które
dbają o rozwój i dostosowanie aplikacji do potrzeb użytkowników.
Na poziomie regionalnym i lokalnym natomiast pomocne jest przeorganizowanie sposobu
kontaktu z klientem i uruchomienie help desków telefonicznych, w ramach których
pracownicy urzędów pomagają klientom wypełnić prawidłowo formularze. Jeśli ten sposób
pomocy zawodzi jeden z urzędów miejskich wprowadził możliwość, za zgodą klienta,
przejęcia zdalnej kontroli nad ekranem jego komputera w celu pomocy w wypełnieniu
formularza. Kolejnym krokiem może być uruchomienie chatbota – tekstowego
komunikatora, który potrafi samodzielnie, na podstawie udzielanych przez klienta
odpowiedzi wypełnić formularz za klienta. (dobra praktyka: studium przypadku: Realizacja
idei Smart City w Rzeszowie).
Jednak tu należy wspomnieć o kolejnej barierze, która są zbyt skomplikowane, zbyt
rozbudowane i czasami niewłaściwie opisane procedury wewnętrzne urzędów. Praktyka
wdrażania e-usług, które w założeniu dają okazję do refleksji nad tym czy procedury
i procesy stosowane w urzędach są optymalne, rozwiewa ten mit. Terminy realizacji
wdrażanych projektów nie pozwalają na optymalizację procedur i do algorytmów przenosi
się wiernie procesy opisane na papierze, usankcjonowane zresztą posiadanym systemem
ISO.
Dlatego też, w chwili obecnej trudno mówić o rzeczywistym skróceniu czasu obsługi
klientów, zwiększeniu wydajności pracy urzędników a tym samym zmniejszeniu kosztów
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świadczonych usług i funkcjonowania całego urzędu. Zwiększenie obciążenia pracą
odczuwają szczególnie służby informatyczne. Pomimo automatyzacji zarzadzania
infrastrukturą, taki złożony system informatyczny wymaga ciągłego nadzoru np. w zakresie
cyberbezpieczeństwa czy też zarządzania uprawnieniami pracowników. W okresie pandemii,
kiedy pracownicy pracowali okresowo zdalnie powstał problem zarządzania ich
uprawnieniami. Wzrost liczby usług, który jest celem informatyzacji będzie coraz częściej
napotykał nie na barierę wydajności sprzętu, bo te problemy można rozwiązać
technologicznie, ale dostępu do odpowiedniej liczby informatyków o odpowiednich
kwalifikacjach. Nawet takie duże miasta jak Rzeszów, które nie mają problemu z dostępem
do takich kadr na lokalnym rynku pracy mają problem z zaoferowaniem odpowiednio
wykwalifikowanej osobie atrakcyjnego wynagrodzenia. W mniejszych gminach ten problem
jest oczywiście jeszcze większy.
Dużą barierą w bieżącym doskonaleniu e-usług jest słabo rozwinięta analityka, która
uniemożliwia prześledzenie drogi klienta po e-usłudze. Brak wiedzy o tym, kiedy i jak
użytkownik korzysta z usługi, całkowicie uniemożliwia jej udoskonalenie. Bez tej wiedzy
ciężko jest proponować zmiany w architekturze i nawigacji e-usługi. Żeby zdać sobie sprawę,
jak daleko ta dziedzina jest rozwinięta w rozwiązaniach cyfrowych w biznesie warto
przeanalizować stronę firmy, która zajmuję się tym obszarem: https://cloudsonmars.com/pl/
Lektura rozwiązań w zakresie analityki webowej uzmysłowi, jak daleko znajdują się
beneficjenci OP II.

Projekty w placówkach oświatowych
Te jednostki samorządu terytorialnego, które w ramach projektów uruchamiały e-usługi
w podległych im placówkach oświatowych zapytano o przełożenie projektów na ich
funkcjonowanie. Trzema najczęściej udzielanymi odpowiedziami były:
•
•
•

Wzrost liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną (68%),
Zmniejszenie liczby klientów odwiedzających placówki oświatowe w celu załatwienia
konkretnej sprawy (59%),
Wymiana sprzętu informatycznego na nowocześniejszy (50%).

Warto zauważyć, że w przypadku placówek oświatowych dwukrotnie częściej aniżeli
w przypadku pozostałych beneficjentów wystąpił efekt w postaci zmniejszenia liczby osób
załatwiających sprawę poprzez osobiste stawiennictwo w instytucji. Można stwierdzić, że eusługi uruchamiane w szkołach w większym stopniu aniżeli np. w JST przyczyniały się do
zwiększenia ich potencjału w zakresie elektronicznej obsługi klientów. Liczba spraw jakie
rodzice uczniów załatwiają w szkołach jest nieporównywalnie mniejsza niż liczba spraw jakie
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obywatel może załatwić w jednostce samorządu. Tym samym wystarczy uruchomienie kilku
e-usług, dotyczących tych spraw, które dotychczas najczęściej wiązały się z osobistym
stawiennictwem, by zauważyć efekt w postaci zmniejszenia liczby osób odwiedzających
placówkę. Ponadto szkołom niewątpliwie łatwiej było taki efekt osiągnąć bowiem co do
zasady ich klientami nie są osoby o najniższych umiejętnościach cyfrowych. Pokolenie 35- 50
latków (a osoby z tego przedziału wiekowego są najczęściej rodzicami dzieci w wieku
szkolnym) jest pokoleniem, które wychowywało się już w dobie powszechnej komputeryzacji
stąd korzystanie z uruchomionych przez szkoły e-usług nie powinno stanowić dla niego
dużego wyzwania. Z rozmów prowadzonych w ramach studiów przypadków wynika, że
w jednostkach samorządu gros klientów załatwiających daną sprawę w sposób tradycyjny,
mimo dostępności e-usługi, stanowią osoby starsze.
W szkołach, podobnie jak w grupie beneficjentów działania 2.1, relatywnie rzadko wystąpiły
takie efekty jak:
•
•
•

Ułatwienie spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa (14%),
Obniżenie kosztów funkcjonowania (14%),
Skrócenie czasu obiegu dokumentów (23%).

Pandemia COVID a efekty projektów
W związku z ograniczeniem możliwości bezpośrednich wizyt w różnego rodzaju instytucjach
na skutek pandemii koronawirusa, wzrosło znaczenie komunikacji elektronicznej i możliwości
załatwienia danej sprawy bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, szkole etc.
Z przeprowadzonych badań wynika, że realizowane projekty ułatwiły funkcjonowanie
instytucji w trakcie pandemii: efekt taki wystąpił w przypadku 78% beneficjentów i 77%
placówek oświatowych. Z przeprowadzonych w ramach studiów przypadku wywiadów
wynika, że dzięki projektom:
•
•

Zwiększył się potencjał instytucji do obsługi klientów na odległość (wzrosła liczba
spraw, które można było załatwić bez wychodzenia z domu),
Instytucje zostały wyposażone w zaplecze (serwery, łącza), które pozwoliły na
obsługę zwiększonego zainteresowania klientów elektronicznym komunikowaniem
się z instytucją.

60% badanych zadeklarowało, że w trakcie pandemii wzrosło zainteresowanie
uruchomionymi w ramach projektu e-usługami co znalazło swoje potwierdzenie również
w badaniach jakościowych:
Największe zainteresowanie to są usługi edukacyjne, to jest e-dziennik, który jeszcze
w dobie koronawirusa i systemu zdalnej pracy pomógł nam bardzo i nie tylko nam, ale
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i nauczycielom, ponieważ oni nawet między sobą posługują się tylko i wyłącznie wersjami
elektronicznymi i tak samo za pomocą e-dziennika komunikują się z rodzicami.
(beneficjent działania 2.1)

Tak, zauważyłem wzrost aktywności użytkowników, więcej osób rejestrowało konto na
naszym portalu, więcej osób załatwiało sprawy drogą elektroniczną. Jednak nasze serwery
dają radę, zostało to tak zaplanowane na etapie projektu, żeby przy nowej wzmożonej
aktywności uczestników serwery były w stanie pełnej sprawności. (beneficjent działania
2.1)

No i wzrosło zainteresowanie profilem zaufanym dzięki covidowi, także to też widzimy
pewną taką formę, nową formę kontaktu z urzędem właśnie tą online. (beneficjent
działania 2.1)

Z odpowiedzi na zadane w ankiecie pytanie otwarte dotyczące niespodziewanych,
pozytywnych efektów projektu wynika, że najczęściej wiązały się one właśnie z pandemią.
Wskazywano m.in na uruchomione usługi e-learningowe, które pozwoliły na prowadzenie
kształcenia na odległość w związku z zamknięciem placówek oświatowych w połowie marca
2020r.
Negatywne efekty projektów
Tylko trzech spośród czterdziestu ankietowanych beneficjentów zadeklarowało wystąpienie
negatywnych efektów na skutek realizacji projektu. Należały do nich:
•
•

•

39

brak zainteresowania korzystaniem z e-usług ze strony palcówek oświatowych,
lawinowy wzrost stosowania pracy zdalnej z wykorzystaniem systemu
telekonferencyjnego zakupionego dla potrzeb e-usług w edukacji spowodował
przeciążenie administratorów, ze względu na permanentne przydzielanie
i modyfikowanie uprawnień dostępu dla nauczycieli, rodziców, uczniów,
większe obciążenie pracowników związane z wdrożeniem nowego
oprogramowania, większe koszty utrzymania infrastruktury i systemów39.

Cytaty z odpowiedzi udzielonych przez respondentów w badaniu ankietowym
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Wsparcie w działaniu 2.1 a zaspokojenie potrzeb w zakresie rozwoju e-usług w regionie
Pomimo stosunkowo dużej, w wartościach absolutnych, liczby e-usług wdrożonych dzięki
dofinansowaniu z działania 2.1 (ponad 1750 e-usług) nie można zapominać, że wsparcie
otrzymały tylko 92 podmioty - 7440 jednostki samorządu terytorialnego (JST), 12 podmiotów
wykonujących działalność leczniczą (ZOZ) i 6 szkół wyższych. Populacja potencjalnych
beneficjentów tego działania w województwie podkarpackim wynosi ponad 1800
podmiotów (186 JST, ok. 350 podległych im instytucji kultury, ok. 1300 ZOZ i 18 szkół
wyższych).
Na podstawie badania kwestionariuszowego wśród potencjalnych beneficjentów wsparcia eusług przedstawiamy poniżej potencjał podkarpackich podmiotów do świadczenia e-usług
publicznych i wynikające stąd potrzeby wsparcia.
Oferta e-usług – stan obecny
Dziewięć na dziesięć podkarpackich JST świadczy e-usługi na 2 poziomie dojrzałości
(pobranie formularzy niezbędnych do wszczęcia konkretnej procedury – 91%). Ale już usługi
na 3 poziomie dojrzałości świadczy mniej niż połowa podkarpackich JST (złożenie formularza
wraz z wymaganymi załącznikami w postaci elektronicznej - 47%). Czwarty poziom, czyli
pełna transakcyjność e-usługi (w tym ewentualna płatność) realizuje 23% JST a usługi
personalizowane (formularze wniosków w postaci elektronicznej są wstępnie wypełniane
danymi klienta) – co dziesiąta JST (12%).
Tylko co drugi podkarpacki ZOZ (52%) posiada na stronie internetowej aktualizowane na
bieżąco informacje np. o godzinach przyjęć poszczególnych specjalistów, cenach usług etc.,
sposobach załatwienia konkretnej sprawy (poziom dojrzałości 1). Co piąty ZOZ umożliwia
rezerwowanie wizyty przez Internet (21%) i wykorzystuje rozwiązania z zakresu
telemedycyny inne aniżeli tylko telefoniczna konsultacja pacjenta z lekarzem (np.
wideorozmowa, diagnostyka stanu pacjenta na odległość) (20%). Jeszcze mniejszy odsetek
ZOZ (14%) udostępnia usługę sprawdzenia wyników badań w Internecie.
Wśród ankietowanych szkół wyższych (6 podmiotów) wszystkie udostępniały usługi erekrutacji oraz rozwiązania zdalnej edukacji: prowadzenie zajęć grupowych dla studentów,
przeprowadzania testów wiedzy dla studentów oraz spotkań pracowników dydaktycznych ze
studentem on-line. Ale już tylko 2 z 6 umożliwiały zdalną obsługę administracyjną
pracowników.

40

Cześć projektów byłą realizowana w partnerstwach kilku JST, w tym w projekcie Podkarpacki
System Informacji Przestrzennej - 22 powiaty i miasta na prawach powiatu
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Potencjał techniczno-organizacyjny
Prawie wszystkie podkarpackie podmioty – potencjalni beneficjenci działania 2.1 - mają
dostęp do łączy szerokopasmowego Internetu (98%). Są to w przeważającej liczbie łącza
stacjonarne – co dziesiąty podmiot ma dostęp dodatkowo lub wyłącznie do łącza mobilnego
(co najmniej technologia 3G). Niemniej jednak co piąty ZOZ (20%) wskazuje na słaby zasięg
Internetu w instytucji, który utrudnia świadczenie e-usług. Wśród JST na słaby zasięg uskarża
się tylko 3% podmiotów.
Większość JST i szkół wyższych ma wdrożone systemy Elektronicznego Zarządzania
Dokumentami (EZD) ale nie obejmują one całej działalności podmiotów. Tylko 5% urzędów
załatwia przy użyciu tego systemu wszystkie sprawy będące w jego gestii. Najczęściej (32%)
system EZD obejmuje czwartą część spraw będących w gestii danego podmiotu.
Stopień digitalizacji zasobów informacyjnych (rejestry dziedzinowe) jakimi dysponują JST
i szkoły wyższe oraz ZOZ można uznać za umiarkowany. W odpowiedzi na pytanie czy zasoby
informacyjne/dane niezbędne do świadczenia e-usług w instytucji respondentów badania są
dostępne w formie cyfrowej, JST i szkoły wyższe oraz ZOZ uzyskały zbliżoną ocenę średnią po środku pięciostopniowej skali (gdzie 1 oznacza –„wcale” a 5 – „w pełni”)– ZOZ - 2,9 a JST
i szkoły wyższe – 3,1. Pełną digitalizację zasobów informacyjnych deklaruje tylko 4% JST
i szkół wyższych. W przypadku ZOZ odsetek ten wynosi 10%. Odwrotnie proporcje występują
w przypadku zupełnego braku digitalizacji zasobów, tylko 1% JST i szkół wyższych nie ma
wcale zditalizowanych zasobów informacyjnych niezbędnych do świadczenia e-usług, a aż
14% ZOZ jest w takiej sytuacji.
Bariery i problemy
W odpowiedzi na pytanie o kwestie, które nadal wymagają rozwiązania w zakresie
świadczenia e-usług (Rysunek 28), ponad połowa JST (54%) wskazywała niski poziom
dojrzałości świadczonych przez siebie e-usług. Wiąże się on niewątpliwie z barierami
wskazywanymi na kolejnych miejscach: niepełnej integracji wewnętrznej systemów (49%)
i brak w pełni wdrożonej współpracy systemu EZD z wewnętrznymi i zewnętrznymi
systemami dziedzinowymi (39%)41, co było już sygnalizowane wcześniej. Skutkuje to dużym
obciążeniem pracą urzędników w związku z niedostateczną automatyzacją czynności (27%).
Prawie co trzeci urząd (32%) deklarował niespełnianie kryteriów dostępności (WCAG) przez
jego witryny internetowe.

41

Duży popyt na wsparcie właśnie w zakresie rozwoju EZD w JST wskazywali, na podstawie
doświadczeń w realizowanych konkursach i kontaktów z wnioskodawcami, pracownicy
Departamentu Wdrażania RPO
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W przypadku ZOZ problemy wskazywane są w zasadzie w tej samej kolejności, z tym że
wskazania rozkładały się bardziej równomiernie i dotyczyły mniejszego odsetka ZOZ. Warto
też zwrócić uwagę na duży odsetek (22%) ZOZ, które nie potrafiły wskazać żadnego
problemu (odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”). Świadczy to o tym, że problematyka
e-usług jest bliższa JST niż placówkom ZOZ. Mniej więcej co 3 ZOZ (29%) widzi konieczność
podniesienia poziomu dojrzałości świadczonych e-usług, wiążąc to z niepełną digitalizacją
zasobów (25%) i nie w pełni wdrożonymi systemami EZD (21%). Zagadnienie elektronicznej
wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami wydaje się istotniejsze dla ZOZ
niż JST (ZOZ – 30%, JST -12%) . Wiąże się to z obsługą pacjenta przez różne placówki
w zależności od specjalizacji i dostępem/dzieleniem się informacjami zawartymi
w dokumentacji medycznej pacjenta. Rozwiązaniem tego problemu jest wdrożenie na
poziomie centralnym Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Na razie jednak system
EDM nie został wdrożony a jest duża potrzeba wymiany informacji medycznej pomiędzy
placówkami, o czym również świadczą deklaracje ZOZ co do planów wdrożenia e-usług,
o których będzie mowa dalej.
Rysunek 28. Problemy związane ze świadczeniem e-usług, które nie są jeszcze w pełni
rozwiązane w instytucji respondenta
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania kwestionariuszowego: JST (n=140)
i szkoły wyższe (n=6), ZOZ (n=201).
Czynniki utrudniające podjęcie decyzji o inwestycjach w e-usługi zostały już omówione
wcześniej przy dyskusji barier w aplikowaniu (rozdział 1.3. Problemy i bariery…).
Przypomnimy tylko, że najważniejsze czynniki zniechęcające do wdrażania e-usług, zdaniem
respondentów, nie mają charakteru finansowego, technicznego ani wewnętrznego a wiążą
się z oczekiwanym niskim popytem na te usługi wynikającym, zdaniem respondentów, z
niechęci klientów do korzystania z usług zdalnych (preferują kontakt bezpośredni: JST-78%,
ZOZ- 68%) i ich niskimi kompetencjami cyfrowymi (JST-66%, ZOZ- 50%). Dopiero na trzecim
miejscu wskazywany jest brak środków finansowych do inwestowania w e-usługi, przy czym
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znacznie częściej na brak środków wskazują JST (62%) niż ZOZ (41%), co kłóci się
z powszechną opinią o niedofinansowaniu opieki zdrowotnej. Może to się wiązać z ogólnie
słabym rozpoznaniem kosztów inwestycji w e-usługi, szczególnie w przypadku respondentów
z ZOZ, co pokazują odpowiedzi na pytania o szacowany koszt wdrożeń (o czym będzie mowa
dalej w tym rozdziale).
Plany w zakresie oferty e-usług
e- administracja i e-edukacja
Zdecydowana większość JST („Zdecydowanie tak” i „Raczej tak” - 86%) i trzy czwarte ZOZ
(75%) deklaruje chęć wdrożenia w najbliższej przyszłości e-usług przynajmniej na trzecim
poziomie dojrzałości (pobranie i złożenie zdalne formularza) (Rysunek 29). Najczęściej,
oprócz usług wdrażanych w urzędzie, jednostki samorządu terytorialnego (65%) deklarują
potrzebę wdrożenia usług e-edukacji w podległych sobie placówkach oświatowych (szkołach,
przedszkolach, żłobkach). Rzadziej są to usługi z obszaru e-kultury (17%), które byłyby
wdrażane w podległych JST placówkach kultury.
Rysunek 29. Potrzeba uruchomienia e-usług przynajmniej na trzecim poziomie dojrzałości
w przyszłości
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania kwestionariuszowego: JST (n=137), ZOZ
(n=201).
JST deklarują zapotrzebowanie na wdrażanie podstawowych usług, które ciągle - jak wynika
z wcześniejszych analiz - w prawie połowie podkarpackich JST, są niedostępne na wyższych
poziomach dojrzałości. Na pierwszym miejscu wymieniane są usługi z obszaru ochrony
środowiska (64%) (Tabela 7). Przedstawiciele JST wskazują tu przede wszystkim e-usługi
związane z wydawaniem decyzji środowiskowych (np. zezwolenie na wycinkę drzew)
i gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Na drugim składanie deklaracji podatkowych
przez mieszkańców (58%), na trzecim (55%) – inwestycje i budownictwo (najczęściej obsługa
inwestorów w zakresie warunków zabudowy). Edukacja (48%) zajmuje szczególne miejsce
w planach inwestycyjnych JST, bowiem dotyczy projektów składanych w podległych JST
placówkach oświatowych. W odpowiedziach na pytanie otwarte o rodzaj planowanych do
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wdrożenia usług e-edukacji w przeważającej większości powtarzała się potrzeba wdrożenia
usług e-rekrutacji uczniów do podległych placówek oświatowych (53%), znacznie rzadziej
rozwiązania dotyczące zdalnego nauczania (10%). Powyżej 40% wskazań otrzymały jeszcze
usługi: zarządzanie nieruchomościami (47%), pomoc społeczna (45%), geodezja i kartografia
(43%).
Tabela 7. Obszary, w których JST widzą potrzebę inwestowania w e-usługi.

Obszar e-usług

Odsetek JST
deklarujących
potrzebę
wdrożenia e-usług
64%
58%
55%
48%
47%
45%
43%
30%
26%
18%

Ochrona środowiska
Podatki i opłaty lokalne
Inwestycje i budownictwo
Edukacja
Zarządzanie nieruchomościami
Pomoc społeczna
Geodezja i kartografia
Drogownictwo i transport
Kultura i rekreacja
Ochrona zdrowia
Bezpieczeństwo publiczne i wymiar
sprawiedliwości
14%
Nie wiem/trudno powiedzieć
12%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania kwestionariuszowego: JST (n=119)
e-zdrowie
Również w przypadku ZOZ istnieje ciągle bardzo duże zapotrzebowanie na wdrożenie
podstawowych usług obsługi pacjentów. Przedstawiciele ZOZ zapytani o to wdrożenie jakich
e-usług uważają za najpilniejsze (Rysunek 30), wskazali na pierwszym miejscu usługę erejestracji (48%). Na trzecim miejscu znalazły się zdalny dostęp pacjentów do wyników
badań (e-wyniki – 10%) i możliwość wystawiania elektronicznych skierowań przez lekarzy (eskierowanie – 8%). ZOZ deklarują także zupełnie podstawowe potrzeby w zakresie jakości
dostępu do Internetu (3%) i uruchomienia strony internetowej z informacjami dla pacjentów
(4%).
Rysunek 30. Uruchomienie jakich usług e-zdrowia jest zdaniem przedstawicieli podmiotów
świadczących usługi lecznicze najpilniejsze
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania kwestionariuszowego: ZOZ (n=181)
Interesujące jest to, że co prawda ze znacznie mniejszą liczbą wskazań niż e-rejestracja, na
drugim miejscu usług najpilniejszych znalazły się usługi z obszaru telemedycyny (17%).
Zainteresowanie wdrażaniem rozwiązań telemedycznych potwierdza odpowiedź na pytanie
o plany inwestycyjne w najbliższych 3 latach. Niemalże połowa ankietowanych ZOZ (44%)
planuje w najbliższych 3 latach takie inwestycje (33% nie ma opinii na ten temat a 23% nie
planuje takich inwestycji). Ci co planują najczęściej wymieniają (Rysunek 31) telei wideoporady/konsultacje (73%), monitorowanie stanu pacjentów i wyników leczenia (70%)
oraz zdalną diagnostykę (64%).
Rysunek 31. Uruchomienie jakich usług telemedycznych, których wdrożenie planowane jest
w najbliższych 3 latach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania kwestionariuszowego: ZOZ (n=89)
W odpowiedzi na pytanie o bariery we wdrażaniu usług telemedycznych (Tabela 8)Tabela 8
ZOZ wskazywały najczęściej na przyzwyczajenia pacjentów, którzy preferują kontakt
bezpośredni w przypadku diagnostyki i opieki (68%) i brak zaufania potencjalnych pacjentów
do rozwiązań telemedycyny (40%). Wskazywano też na specyfikę usług medycznych, które
często rzeczywiście wymagają kontaktu bezpośredniego z pacjentem (60%). Problemem są
też kompetencje cyfrowe pacjentów (50%), co może się wiązać z naturalną przewagą ludzi
starszych w przypadku pacjentów ZOZ. Istotną rolę odgrywają też problemy natury
technicznej - brak odpowiedniego zaplecza sprzętowego i oprogramowania do obsługi eusług telemedycyny (42%) oraz brak wiarygodnych rozwiązań w zakresie oprogramowania
i sprzętu do zdalnej diagnozy i monitorowania pacjenta (33%). Barierą jest też wysoki koszt
wdrażania rozwiązań z zakresu telemedycyny (38%).
Tabela 8. Czynniki utrudniające wdrożenie usług telemedycznych.
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Czynniki

Odsetek
odpowiedzi

Specyfika naszych usług, które wymagają kontaktu bezpośredniego
z pacjentem
68%
Specyfika naszych usług, które wymagają kontaktu bezpośredniego
z pacjentem
60%
Niedostateczne kompetencje cyfrowe naszych klientów,
50%
Brak odpowiedniego zaplecza sprzętowego i oprogramowania do
obsługi e-usług telemedycyny (komputery, serwerownie),
42%
Brak zaufania potencjalnych pacjentów do rozwiązań telemedycyny
40%
Brak wystarczających środków finansowych do inwestowania w eusługi z zakresu telemedycyny,
38%
Brak wiarygodnych rozwiązań w zakresie oprogramowania i sprzętu
wspomagającego diagnozę/monitorowanie (np. wideorozmowa,
diagnostyka stanu pacjenta na odległość)
33%
Obawa o bezpieczeństwo danych (ataki hakerskie, wycieki danych)
30%
Niedostateczne kompetencje cyfrowe pracowników naszej instytucji, 16%
Opór personelu medycznego naszej instytucji przed korzystaniem
z narzędzi telemedycyny
15%
Żadne z powyższych
7%
Nie wiem/trudno powiedzieć
6%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania kwestionariuszowego: ZOZ (n=201)
e-usługi wewnątrzadministracyjne
Uczestnicy badania deklarowali też potrzebę uruchomienia usług typu A2A (Rysunek 32) tj
usług wewnątrzadministracyjnych służących np. do wymiany informacji z instytucjami
sektora publicznego lub podległymi jednostkami organizacyjnymi. ZOZ były bardziej
przekonane do potrzeby takiej wymiany informacji. Wskazuje na to zarówno większy
odsetek przekonanych o tej potrzebie („Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”: ZOZ-41%, JST –
36%) jak i mniejszy odsetek nie mających opinii („Nie wiem/trudno powiedzieć”: ZOZ – 25%,
JST- 39%). Wynika to z większej potrzeby dostępu do danych na temat zdrowia pacjenta
gromadzonych w innych placówkach świadczących usługi lecznicze. W przypadku JST dostęp
do danych na temat klienta ułatwia procedowanie, ale nie jest tak krytyczną
funkcjonalnością jak w przypadku dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów.
Rysunek 32. Odsetek JST i ZOS widzących potrzebę uruchomienia usług A2A
(wewnątrzadministracyjnych)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania kwestionariuszowego: JST (n=140)
i szkoły wyższe (n=6), ZOZ (n=201).
Praca zdalna
Wreszcie pandemia koronawirusa, której konsekwencje w postaci lock down’u wpłynęły na
wzrost zainteresowania klientów e- usługami (71% JST i 56% ZOZ deklaruje wzrost liczby
spraw załatwianych drogą elektroniczną w trakcie lock down’u spowodowanego COVID 19)),
uświadomiła decydentom, że nie wystarczy infrastruktura i oprogramowanie, ale musi być
jeszcze możliwa obsługa zdalna e-usług przez pracowników urzędów i placówek medycznych.
Doświadczenia z II kwartału 2020 r. pokazały (Rysunek 33), że tylko co dwudziesta (5%) JST
i co piąty (20%) ZOZ mógł w pełni obsługiwać klientów e-usług zdalnie w związku z czasową
niedostępnością pomieszczeń i urządzeń biurowych związaną z pandemią koronawirusa.
Obsługa zdalna nie była możliwa aż w co trzecim ZOZ (35%) i w co szóstym JST (14%). To
pokazuje, w szczególności w odniesieniu do usług medycznych, jak nieodporny na katastrofy
pandemiczne jest system ochrony zdrowia z powodu braku możliwości pracy zdalnej
pracowników. W konsekwencji 50% ZOZ i 39% JST deklaruje, że w najbliższych 3 latach
zainwestuje w środki techniczne (komputery, łącza, procedury uwierzytelniające, procedury
bezpieczeństwa) umożliwiające pracę zdalną pracowników obsługujących świadczone
obecnie lub planowane e-usługi.
Rysunek 33. Możliwość obsługi klientów e-usług w okresie lock down’u spowodowanego
pandemią koronawirusa
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania kwestionariuszowego: JST (n=140)
i szkoły wyższe (n=6), ZOZ (n=201).
Zapotrzebowanie na środki inwestycyjne
Wskazywane przez respondentów badania kwoty potrzebne na inwestycje służące
uruchomieniu e-usług wydają się niedoszacowane (Rysunek 34). Największa liczba wskazań
ZOZ (46%) dotyczy kwot poniżej 100 tys. zł. W przypadku JST, które nie korzystały ze
środków działania 2.1 są to najczęściej kwoty poniżej 500 tys. zł (łącznie 56%). Znacznie
bardziej wiarygodne oszacowania zdają się prezentować beneficjenci 2.1, którzy mają już
doświadczenie we wdrażaniu e-usług. Ci szacują najczęściej (31%) zapotrzebowanie na środki
finansowe na kwoty od 500 tys. zł do 1 mln zł. Potwierdza to mniejszy odsetek odpowiedzi
„Nie wiem/trudno powiedzieć” wśród beneficjentów 2.1 (17%) niż w przypadku pozostałych
respondentów (ZOZ – 27%, JST – 30%).
Rysunek 34. Oszacowanie kwoty inwestycji dla realizacji najpilniejszych potrzeb związanych
z uruchomieniem e-usług
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania kwestionariuszowego: JST i szkoły
wyższe niebeneficjenci (n=116) beneficjenci 2.1 (n=35), ZOZ (n=116).
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Projekt „flagowy” PSIP
Jak wynika z analizy potrzeb deklarowanych przez potencjalnych beneficjentów wsparcie
w ramach działania 2.1 sprofilowane na dofinansowanie e-usług o wysokim poziomie
dojrzałości trafia w potrzeby potencjalnych beneficjentów wsparcia, wśród których połowa
nie wdraża żadnych e-usług na trzecim poziomie dojrzałości.
Z punktu widzenia celów i potrzeb ocenianych z szerszej perspektywy, czyli rozwoju
społeczeństwa informacyjnego, ważniejszy wydaje się jednak projekt „flagowy” samorządu
województwa Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). Pierwszym wyróżnikiem
wagi tego projektu jest budżet PSIP, który wynosi 187 mln zł stanowiący prawie 60%
łącznego budżetu wszystkich projektów w działaniu 2.1. W wyniku projektu uruchomione
zostaną 544 e-usługi – prawie jedna trzecia wszystkich e-usług deklarowanych w projektach
beneficjentów 2.1 RPO WP 2014-2020.
Nie to jednak świadczy o jego długofalowym oddziaływaniu na rozwój e-usług publicznych na
podkarpaciu. Ważniejsza jest filozofia towarzysząca wdrożeniu tego typu projektów.
„Przećwiczono” ją w poprzedniej perspektywie finansowej wdrażając projekty (omówione w
rozdz. 2.3. Komplementarność…): Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP)
i Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM). Każdy z tych trzech projektów jest
skonstruowany zgodnie z koncepcją rozwoju e-usług publicznych przyjętą przez samorząd
województwa, w myśl której na poziomie regionalnym budowane jest nowoczesne, jednolite
w skali województwa środowisko e-usług publicznych, które uwzględnia (w procesie
konsultacji i w ramach realizacji projektu w partnerstwie wielu podmiotów) potrzeby
samorządów niższego szczebla. Konsolidacji w ramach portalu regionalnego towarzyszy
decentralizacja procesu wdrażania e-usług w poszczególnych jednostkach samorządu
terytorialnego. W ten sposób projekty te tworzą ramy dla powstawania spójnego systemu
usług na każdym poziomie samorządu terytorialnego w województwie.
Trwający jeszcze projekt PSIP zakłada budowę regionalnej (wojewódzkiej), otwartej,
cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu
ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. Priorytetowym zadaniem
przewidzianym dla PSIP jest utworzenie e-usług danych przestrzennych, które będą
przydatne zarówno dla interesanta (mieszkańca, inwestora, geodety) jak i dla pracownika
administracji publicznej. Liczba planowanych do realizacji usług PSIP jest ważnym, ale nie
jedynym wyznacznikiem zasadności tworzenia systemu informacji przestrzennej.
Poprawa/umożliwienie dostępu za pomocą e-usług do zasobów geodezyjnych
i kartograficznych ma olbrzymi potencjał reużywalności i może być bazą do rozwoju nowych
inicjatyw opartych o wykorzystanie cyfrowych danych przestrzennych, również w aplikacjach
komercyjnych. Nie można w chwili obecnej prognozować jakie inicjatywy powstaną
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w oparciu o udostępnione dane przestrzenne oraz do jakich celów będą mogły być one
wykorzystywane. Można natomiast stwierdzić, że potencjał rozwojowy cyfrowych danych
udostępnianych w projekcie PSIP jest bardzo duży.

3. Określenie dobrych praktyk oraz rekomendacji w obszarze

optymalnego ukierunkowania wsparcia
w perspektywie 2021-2027

3.1.

Uwarunkowania strategiczne

Punktem wyjścia do wskazania możliwych obszarów wsparcia/działań w obszarze e-usług
publicznych, które należałoby kontynuować w przyszłej perspektywie finansowej 2021-2027
są regionalne dokumenty strategiczne. Jednocześnie, ponieważ fundusze europejskie
stanowiły i stanowić będą główne źródło finansowania rozwoju województwa, należy
przeanalizować ramy strategiczne i operacyjne, które wynikają z polityk europejskich w tym
obszarze.
Strategia rozwoju województwa - Podkarpackiego 2030.
W Strategii rozwoju województwa - Podkarpackiego 203042 (Strategia) dostępność e-usług
publicznych jest jednym z pięciu priorytetowych obszarów tematycznych. W obszarze
tematycznym 4. Dostępność usług, wyróżniono Priorytet 4.1. Poprawa dostępności do usług
publicznych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Działania przewidziane w Obszarze 4. Dostępność usług to:
•

integracja i cyfryzacja zasobów i zwiększenie dostępu do nich oraz zwiększenie
bezpieczeństwa przetwarzania danych, wykorzystania e-usług oraz dostępu do
zasobów;

•

budowanie i podnoszenie kompetencji cyfrowych użytkowników e-usług
z uwzględnieniem różnych grup społecznych i zawodowych;

•

rozwój i wdrażanie e-usług pomiędzy różnymi sektorami w schematach: A2A, A2B,
A2C, B2A.

42

W dniu 28.09.2020 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr XXVII/458/20 w
sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.
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Wskaźnikiem osiągnięcia celu w zakresie e-usług będzie Odsetek gospodarstw domowych
wyposażonych w komputer osobisty z dostępem do Internetu szerokopasmowego (wartość
bazowa (2017) -74,9%; wartość docelowa – 89,8% w roku 2030).
W tym samym 4. obszarze tematycznym Strategia wskazuje też na wyzwanie jakim jest
podejmowanie działań na rzecz zintegrowania systemu bezpieczeństwa w województwie
przez dostosowanie funkcji do nowych możliwości, wynikających z rozwoju sektora
informatycznego, cyfrowych platform łączności oraz zapewnienia instrumentów do detekcji
i reakcji na cyberzagrożenia (Priorytet 4.3. Wsparcie instytucjonalne i poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców).
W obszarze tematycznym 2. Kapitał ludzki i społeczny, w priorytecie 2.2. Regionalna polityka
zdrowotna jednym z działań mającym zapewnić powszechny dostęp do usług medycznych
wysokiej jakości, bezpieczeństwo zdrowotne oraz poprawę poziomu życia jest wdrożenie
projektów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych dotyczących telemetrii lub
monitorowania funkcji życiowych osób chorych.
Ponadto w Strategii, jako warunek zwiększenia dostępności e-usług, wskazuje się poprawę
stanu nasycenia terenu województwa w infrastrukturą szerokopasmową. W Obszarze
tematycznym 3. Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju i środowiska przewiduje
wsparcie rozbudowy infrastruktury sieci informacyjno-komunikacyjnej ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów o trudnej dostępności.
Strategie rozwoju e-usług publicznych w UE
W czerwcu 2019 r. Rada Europy (Rada) przyjęła nowy Program strategiczny na lata 2019202443, w którym jednym z najważniejszych priorytetów jest przyspieszona transformacja
cyfrowa Europy.
W konkluzjach Rady z czerwca 201944 przedstawiono główne priorytety i wyzwania dla silnej,
konkurencyjnej, innowacyjnej i wysoce ucyfrowionej Europy. Podkreśla się w nich znaczenie
wspierania innowacji i zachęcania do wdrażania kluczowych technologii cyfrowych,
poszanowania zasad i wartości etycznych w odniesieniu do sztucznej inteligencji,
wzmacniania zdolności Europy w zakresie cyberbezpieczeństwa, podnoszenia umiejętności
cyfrowych i rozwijania społeczeństwa gigabitowego, w tym sieci 5G.

43

Nowy Program strategiczny na lata 2019-2024, Rada Europy, czerwiec 2019
Konkluzje w sprawie przyszłości wysoce ucyfrowionej Europy po roku 2020: „Stymulowanie
cyfrowej i gospodarczej konkurencyjności i spójności cyfrowej w całej Unii”
44
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W lutym 2020 Komisja Europejska zaprezentowała priorytety cyfrowe UE na następne 5 lat –
komunikat: Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy45. Wraz z nim przedstawiono też Białą
Księgę w sprawie Sztucznej Inteligencji 46oraz komunikat Europejska strategia danych47.
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027
W maju 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała przyjęcie długoterminowego budżetu
wynoszącego 1 135 mld euro, tzw. Wieloletnich ram finansowych (WRF) w środkach na
zobowiązania (kwota wyrażona w cenach z 2018 r.) w okresie od 2021 r. do 2027 r., co

45

Strategia Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy opiera się na trzech głównych celach:
Technologia dla ludzi – czyli rozwój technologii, która ma rzeczywiście zmieniać życie obywateli.
Rozumie się przez to współpracę między państwami członkowskimi i inwestycje (publiczne
i prywatne) m.in. w budowę sieci i kapitał ludzki - zarówno na poziomie europejskim, krajowym jak
i regionalnym. Komisja wzywa także do współpracy w obszarze cyberbezpieczeństwa i konieczności
budowy zaufania do nowych technologii. Priorytetem będzie rozwój kompetencji cyfrowych
Europejczyków. Uczciwa i konkurencyjna gospodarka cyfrowa – Europa musi stać się niezależna
i tworzyć własne rozwiązania cyfrowe. Kluczem do tego mają być dane i ich ponowne wykorzystanie.
Komisja zamierza także zaproponować strategię dla małych i średnich przedsiębiorców, aby również
oni mogli skorzystać z dobrodziejstw cyfryzacji. Otwarte, demokratyczne i zrównoważone
społeczeństwo – czyli utworzenie środowiska godnego zaufania, demokratycznego, w którym prawa
podstawowe są szanowane i które jednocześnie jest neutralne dla klimatu i wydajnie wykorzystuje
swoje zasoby.
46
W Białej Księdze w sprawie Sztucznej Inteligencji Komisja Europejska nakreśliła główny cel w
obszarze Sztucznej Inteligencji (Artifitial Intelligence – AI), którym jest stworzenie - dzięki wspólnym
inwestycjom i badaniom realizowanym we współpracy z państwami członkowskimi - „ekosystemu
doskonałości”, na który składają się: rozwój kompetencji cyfrowych koniecznych dla produkcji i
obsługi systemów opartych na AI oraz zaangażowanie MŚP i sektora prywatnego w ten proces.
Drugim elementem rozwoju Sztucznej Inteligencji w Europie będzie zbudowanie „ekosystemu
opartego na zaufaniu”, co będzie wymagało modernizacji obowiązujących ram regulacyjnych.
47
Europejska strategia danych jest strategią wykorzystania dużych zbiorów danych. Jej celem jest
zwiększenie - w ramach jednolitego rynku wewnętrznego - wykorzystania danych oraz popytu na
produkty i usługi oparte na danych. Strategia danych w tym zakresie ma cztery główne filary:
stworzenie ram prawnych dla zarządzania danymi - zwiększenie dostępności danych sektora
publicznego poprzez otwarcie w całej UE zbiorów danych o wysokiej wartości i umożliwienie ich
ponownego wykorzystania; wsparcie rozwoju technologii i infrastruktury cyfrowej współfinansowanie inwestycji w europejskie projekty dotyczące europejskich przestrzeni danych oraz
infrastruktury chmury obliczeniowej; działania na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych; działania
sektorowe w celu zbudowania europejskich przestrzeni danych (np. w dziedzinie produkcji
przemysłowej, zielonego ładu, mobilności czy zdrowia).
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stanowi równowartość 1,11 proc. dochodu narodowego brutto (DNB) UE-27. Na Politykę
spójności w WRF alokowano 373 mld euro48.
Polityka spójności
29 maja 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowej edycji Polityki spójności
na lata 2021-2027. Opublikowane zostały projekty rozporządzeń, w tym przede wszystkim:
Rozporządzenie ogólne49, Rozporządzenie w zakresie EFRR i FS50 oraz Rozporządzenie
w zakresie EFS51.
Polityka spójności koncentruje się wokół pięciu celów polityki (CP) określonychi w art. [4(1)]
rozporządzenia (UE) z 25.09.2018. Cele szczegółowe kierujące strumień finansowania na
obszary związane bezpośrednio z cyfryzacją znajdują się:
•

CP1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej
transformacji gospodarczej w celu szczegółowym 2.- czerpanie korzyści z cyfryzacji
dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów;

•

CP3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu
regionalnych połączeń teleinformatycznych w celu szczegółowym 1. - udoskonalanie
sieci połączeń cyfrowych;

Zakres przedmiotowy interwencji w ramach Polityki spójności został doprecyzowany za
pomocą tzw. kodów interwencji w załączniku 1 do wniosku KE „Wymiary i kody rodzajów
interwencji w ramach EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności”. Kody interwencji wskazują, że
działania związane z usługami publicznymi (w tym infrastrukturą dostępową
i umiejętnościami cyfrowymi) znajdują się oprócz CP1 i CP3 także w CP2. Bardziej przyjazna
dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej
transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu

48

COM(2018) 322 final/2.
Projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także
przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (wniosek
COM(2018)375, 29.05.2018).
50
Projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (wniosek COM(2018)372, 29.05.2018).
51
Projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego
Funduszu Społecznego Plus (EFS+) (wniosek COM(2018)382, 30.05.2018).
49
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zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania
ryzykiem i CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie europejskiego
filaru praw socjalnych52.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 – Założenia;
Założenia do Umowy Partnerstwa 2021-202753 przewidują szereg działań ukierunkowanych
na bezpośrednie lub pośrednie wsparcie e-usług publicznych.
W obszarze CP1. Bardziej inteligentna Europa… równolegle do działań wspierających
transformację cyfrową gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych
będą realizowane działania, których celem będzie dalsze zwiększanie podaży e-usług sektora
publicznego (wspieranie projektów z zakresu e-administracji, w tym w zakresie cyfryzacji
i zwiększenia dostępności danych publicznych) jako katalizatora popytu na produkty
rewolucji cyfrowej.
W ramach CP2 Bardziej przyjazna dla środowiska, bezemisyjna Europa… przewiduje się
wsparcie infrastruktury energetycznej i smart gridów poprzez rozwijanie inteligentnych
systemów energetycznych, narzędzi pomiaru zużycia energii oraz wdrożenie mechanizmów
zarządzania popytem na energię.
W ramach CP3 Lepiej połączona Europa… działania inwestycyjne będą wspierały zwiększenie
dostępu do usług ultra-szybkiego szerokopasmowego Internetu (budowa ultra-szybkiej sieci
szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s i finansowanie światłowodowej
sieci szkieletowej stanowiącej architekturę sieci mobilnej piątej generacji (5G).
W ramach CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym… jako priorytety inwestycyjne
w Założeniach do Umowy Partnerstwa wskazano: rozwój kompetencji i umiejętności
wspierających transformację gospodarczą, w tym kompetencji w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Wskazano także na priorytetowe znaczenie rozwoju usług
zdrowotnych i opiekuńczych, w tym rozwijanie nowoczesnych form świadczenia usług
medycznych i opiekuńczych łączących elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny
(telemedycyna, telerehabilitacja, teleopieka, domowe urządzenia monitorujące).
CP5 Europa bliżej obywateli– zintegrowany i zrównoważony rozwój wszystkich typów
terytoriów będzie wdrażany poprzez realizację projektów wynikających ze strategii

52
53

CP1: 011,012,013; CP2:033; CP3: 051,052,053,054,055,076; CP4:095,108.
Założenia do Umowy Partnerstwa 2021-2027
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terytorialnych. Wykorzystując elastyczność CP5 pakiety te będą uzupełnione wybranymi
celami szczegółowymi i rodzajami interwencji z CP1-4).

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
W Założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 20212027 działania wspierające bezpośrednio lub pośrednio e-usługi publiczne przewidziano
w kilku osiach priorytetowych (OP).
Bezpośrednie wsparcie zwiększające jakość i zakres e-usług publicznych przewidziano w OP
I i OP V.
W OP I. KONKURENCYJNA I CYFROWA GOSPODARKA (CP1), założenia interwencji odwołują
się do Strategii Odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 2030 r.), która
akcentuje potrzebę rozwoju wysokiej jakości usług publicznych na rzecz obywateli
i przedsiębiorców, które mają być zapewniane przez nowoczesne rozwiązania informatyczne
wspierające logiczny i spójny system informacyjny państwa, na różnych szczeblach
administracji publicznej. Oczekuje się, że efektem interwencji będzie zwiększenie podaży eusług (w tym e-zdrowia), jak i poziomu ich wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców.
W OP V. ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY TERYTORIALNIE (CP5) wspierane będą projekty
z obszaru cyfryzacji zasobów kulturowych, udostępniania zasobów kultury z wykorzystaniem
technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz tworzenie nowych treści cyfrowych.
Wsparcie pośrednie e-usług publicznych zwiększające konektywność sieci
telekomunikacyjnych Podkarpacia przewidziano w OP III. MOBILNOŚĆ I ŁĄCZNOŚĆ (CP3).
Środki będą przeznaczone na inwestycje w projekty małej skali stanowiące uzupełnienie
infrastruktury szerokopasmowej w obszarach wykluczonych
W OP. IV. INFRASTRUKTURA BLIŻEJ LUDZI (CP4) przewidziano możliwość zakupu sprzętu
informatycznego jako wyposażenia podmiotów leczniczych a także innych podmiotów
zajmujących się opieką długoterminową, paliatywną i hospicyjną (kod działania -095Cyfryzacja w opiece zdrowotnej)
Nowe Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027
Wybuch pandemii COVID-19 i jej poważne konsekwencje gospodarcze wymusiły modyfikację
projektu Wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027. Nowy projekt
przedstawiony przez Komisję Europejską (KE) 27 maja 2020 r. opiewa na 1,1 bln euro (ceny
z 2018 r.). Jest to budżet o 34 mld euro niższy niż propozycja z maja 2018 r. Komisja chce

122

jednak zwiększyć wspólnotowe wydatki dzięki dodatkowym środkom – 750 mld euro54
z programu Europejski Instrument na rzecz Odbudowy - „Przyszłe Pokolenie” (PP). Został on
wyodrębniony z budżetu z uwagi na sposób jego stworzenia. Podczas gdy na budżet składają
się państwa członkowskie, PP zostanie sfinansowany z wyemitowanych przez KE
długoterminowych obligacji. Realizacja projektów ma nastąpić w pierwszej części okresu
budżetowego, do końca 2024 r. Zamierzenia państw finansowane z PP będą poddane ocenie
KE, która wymaga, by wydatki były zgodne z założeniami dwóch kluczowych kierunków
transformacji: zielonej i cyfrowej55.
Budżet polityki spójności w nowych WRF również uległ zmniejszeniu (373 mld euro
poprzednio a 323 mld euro obecnie56) ale Polityka spójności perspektywy 2014-2020
zostanie dodatkowo bezpośrednio wsparta 50 mld euro z PP, co wynika z chęci jak
najszybszego uruchomienia tych środków. Mają one zostać wydane do 2022 r. i dzielone
według kryteriów uwzględniających przede wszystkim szkody spowodowane pandemią (np.
poziom bezrobocia wśród młodych).
W nowej perspektywie finansowej znacznie większego znaczenia nabiera osiągnięcie
spójności i komplementarności środków wydatkowanych z polityki spójności na poziomie
krajowym i regionalnym z finansowaniem dostępnym na poziomie Unii Europejskiej.
Przykładem może być nowy program UE dla zdrowia (9,4 mld euro). Program pomoże
zapewnić, by Unia miała krytyczne zdolności pozwalające na szybką reakcję o odpowiednim
zasięgu na przyszłe kryzysy zdrowotne, które uzupełniałyby i wzmacniały działania na
szczeblu krajowym oraz wspierały regionalne systemy opieki zdrowotnej w ramach polityki

54

Większość pieniędzy z PP ma być przeznaczona na specjalny fundusz, który wesprze realizację
projektów na rzecz walki ze skutkami pandemii (310 mld euro jako pomoc bezzwrotna i 250 mld euro
jako pożyczki). Państwa będą mogły przeznaczyć środki na bardzo różne cele: wsparcie zatrudnienia,
system edukacji czy ochronę zdrowia. Realizacja projektów ma nastąpić w pierwszej części okresu
budżetowego, do końca 2024 r.
55
Europejski Zielony Ład, który od początku był pomyślany jako nowa strategia osiągnięcia przez Unię
ożywienia i wzrostu gospodarczego, wzmocnienia jej globalnej konkurencyjności, tworzenia miejsc
pracy, może, zdaniem KE, stać się głównym filarem wielkiego planu odbudowy UE po recesji
wywołanej COVID-19 – impulsem do tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy dla obywateli, pobudzania
przyjaznego dla środowiska rozwoju gospodarczego, do szerszego otwierania się na zieloną energię
czy nowe technologie. Celem jest dwojaka transformacja – ekologiczna i cyfrowa, które stanowią
kluczowe wyzwanie nowej perspektywy finansowej. Wsparcie powinno być spójne z celami
klimatycznymi i środowiskowymi Unii a iInwestowanie w infrastrukturę cyfrową i umiejętności
cyfrowe ma się przyczynić do zwiększenia konkurencyjności i niezależności technologicznej.
56
COM(2020) 443 final, maj 2020.
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spójności. Program będzie m.in. obejmował inwestycje w transformację cyfrową sektora
opieki zdrowotnej i wdrażanie interoperacyjnej infrastruktury cyfrowej, w tym w zakresie
badań i wymiany danych.
Innym przykładem jest program Cyfrowa Europa57 o łącznym budżecie w wysokości 8,2 mld
EUR. Program jest podzielony na pięć odrębnych, ale współzależnych celów szczegółowych
odzwierciedlających kluczowe obszary, a mianowicie: obliczenia o wysokiej wydajności,
cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, zaawansowane umiejętności cyfrowe
i wdrażanie, najlepsze wykorzystanie możliwości cyfrowych i interoperacyjność.
Czy priorytety strategii Cyfrowej Europy wymagają korekty w kontekście pandemii COVID
19?
Przyjęta w lutym 2020 nowa strategia cyfrowa UE zatytułowana Kształtowanie cyfrowej
przyszłości Europy niemal natychmiast została poddana próbie adekwatności w postaci
wyzwań związanych z pandemią COVID 19, która pojawiła się w Europie w marcu 2020.
Jedną z głównych „odpowiedzi” na ograniczenia bezpośrednich kontaktów wprowadzone
w związku z pandemią były rozwiązania wynikające z cyfryzacji.
W Konkluzjach Rady Europy z czerwca 2020 r. uwzględniono już doświadczenia związane
z walką z pandemią COVID 19 i jej skutkami58. W konkluzjach zwrócono uwagę na rolę, jaką

57

Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia programu Cyfrowa Europa na lata 2021-2027, maj
2019.
58
W konkluzjach Rada potwierdziła swoje priorytetowe podejście w kwestiach poruszonych już w
dokumentach opublikowanych w lutym 2020 rozwijając i uszczegóławiając niektóre z wątków.
Priorytetowe obszary wskazane w konkluzjach Rady Europy z czerwca 2020 r.
5G / 6G konektywność –zwiększenie inwestycji w sieci zdolne do oferowania prędkości
gigabitowych, dostępne dla wszystkich gospodarstw domowych, wiejskich i miejskich,
przedsiębiorstw i innych podmiotów, będących podstawą europejskiej gospodarki cyfrowej i
społeczeństwa cyfrowego;
Technologie wspomagające– uznaje się znaczenie superkomputerów, technologii kwantowych i
chmur obliczeniowych jako czynników stanowiących podstawę dla rozwoju obszarów
priorytetowych, takich jak sztuczna inteligencja, big data, blockchain, Internet rzeczy i
cyberbezpieczeństwo;
Sztuczna inteligencja - sztuczna inteligencja może się przyczynić do rozwoju bardziej
innowacyjnej, wydajnej, zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki. AI zapewni także szeroką
gamę korzyści społecznych, takich jak poprawa bezpieczeństwa i ochrony obywateli, dobrobyt
publiczny, edukacja, szkolenia, opieka zdrowotna lub wspieranie łagodzenia i przystosowania do
zmiany klimatu.
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transformacja cyfrowa odgrywa w walce z pandemią, oraz na jej kluczowe znaczenie
w procesie odbudowy procesów społeczno-gospodarczych.
Zdaniem Rady transformacja cyfrowa nie tylko pomoże przezwyciężyć obecny kryzys
związany z pandemią, ale też będzie główną siłą napędową ożywienia gospodarczego,
zielonego wzrostu i strategicznej autonomii UE. Przyspieszenie transformacji cyfrowej będzie
zasadniczym elementem reakcji UE na kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19.
Pandemia COVID-19 wykazała potrzebę posiadania umiejętności cyfrowych, jak
i zmotywowała obywateli do zdobycia takich umiejętności, w celu dostosowania się do
telepracy i innych sposobów cyfrowego zaangażowania, takich jak np. stosowanie cyfrowych
metod edukacji z powodu zablokowania szkół i uniwersytetów. Ponadto kryzys ma poważne
reperkusje gospodarcze na rynku pracy, co z kolei nasila potrzebę ulepszenia ram prawnoorganizacyjnych dla pracowników pracujących zdalnie. Pokazało to, jak istotne są działania
strategii, takie jak Cyfrowy Plan działania na rzecz edukacji, program wzmocnionych
umiejętności oraz poprawa warunków pracy pracowników zdalnych59.
Kryzys spowodowany COVID-19 pokazuje też znaczenie technologii cyfrowych dla systemów
opieki zdrowotnej oraz jej wartość we wzmacnianiu odporności systemów ochrony zdrowia
w reakcji na pandemie. Wzmocnieniu tej odporności ma przynieść stworzenie europejskiej

Cyberbezpieczeństwo - jest kluczowym czynnikiem zdigitalizowanego Jednolitego Rynku,
ponieważ zapewnia zaufanie do technologii cyfrowej i procesu cyfrowej transformacji.
Niezbędnym czynnikiem umożliwiającym zdigitalizowany Jednolity Rynek, są rozwiązania w
zakresie zarządzania tożsamością cyfrową i usługami zaufania (podpisy elektroniczne, pieczęcie,
znaczniki czasu, zarejestrowane przesyłki i uwierzytelnianie stron internetowych)..
Gospodarka oparta na danych –jako kluczowy czynnika umożliwiającego Europie funkcjonowanie
w erze cyfrowej. Powinny powstać wspólne europejskie przestrzenie danych dla strategicznych
sektorów przemysłu i zdrowia, środowiska, administracji publicznej, rolnictwa, energii,
mobilności, usług i umiejętności finansowych. Podkreśla się wartość wykorzystania i ponownego
wykorzystania danych publicznych i korporacyjnych w gospodarce i Internecie.
Rynek pracy –wpływ transformacji cyfrowej na europejski rynek pracy będzie znaczący,
szczególnie pod względem zmiany zapotrzebowania na umiejętności. W tym zakresie należy do
osiągnięcia synergii unijnej polityki rynku pracy i ochrony socjalnej z politykami cyfryzacji. UE stoi
w obliczu rosnącego zapotrzebowania ze wszystkich sektorów na pracowników posiadających
podstawowe umiejętności cyfrowe, a także luki w wysokości 1 miliona specjalistów TIK, co może
utrudnić rozwój potencjał rozwoju cyfrowego.
Cyfryzacja i zielony ład – podkreśla się potrzebę wypełnienia luki między zieloną a cyfrową
transformacją, aby uwolnić pełnię potencjału technologii cyfrowych w zakresie ochrony
środowiska i klimatu.
59
The European Union's Digital Strategy and COVID-19, 19 maj 2020.
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przestrzeń danych zdrowotnych, w pełnej zgodności ze szczególnymi wysokimi wymogami
dotyczącymi ochrony danych osobowych dotyczących zdrowia, aby ułatwić rozwój
skutecznej profilaktyki, diagnostyki i zapewnić długoterminową stabilność systemów opieki
zdrowotnej.
Bez wątpienia rozprzestrzenianie się Covid-19 uwydatniło też znaczenie dostępności szybkich
łącz cyfrowych. Zablokowanie kontaktów między obywatelami oznaczało, że zarówno władze
publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa były bardziej niż kiedykolwiek zależne od
szybkiego połączenia internetowego w celu świadczenia usług i wymiany informacji, pracy
zdalnej itp. Potwierdziło to słuszność przyjętego w strategii priorytetu dla rozwoju szybkich
łącz cyfrowych (5G/6G konektywność).
Pomimo potwierdzenia ogólnej słuszności zarysowanych w strategii kierunków rozwoju,
niektóre obszary nadal wymagają wzmocnienia. Pandemia COVID-19 ujawniła potrzebę
silniejszego dążenia do osiągnięcia suwerenności cyfrowej, interoperacyjności i wsparcia
cyfrowej transformacji przedsiębiorstw z uwzględnieniem wymagań europejskiego zielonego
ładu60.
Sama interoperacyjność jest obszarem, w którym UE powinna wyznaczyć bardziej ambitne
cele, zwłaszcza w świetle COVID-19. Obecny kryzys ujawnił palącą potrzebę
interoperacyjności w sektorze zdrowia w celu zapewnienia szybkiej wymiany informacji
zdrowotnych. Zgodnie ze strategią projekt elektronicznej dokumentacji medycznej opartej
na wspólnym europejskim formacie wymiany jest przewidziany po 2022 r.

3.2.

Prognoza zapotrzebowania na e-usługi - badanie delfickie

Do odpowiedzi na pytania o rodzaj e-usług, które powinny zostać wsparte w przyszłej
perspektywie finansowej na poziomie regionalnym wykorzystano wiedzę ekspertów
zaproszonych do badania delfickiego61.
Prognozowany popyt na e-usługi
Według ekspertów utrzyma się trend wzrostowy odsetka osób korzystających z e-usług
publicznych. Odsetek takich osób w roku 201962 w Polsce wynosił 40%. Prognozowany
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Tamże s.3
Raport za badania delfickiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.
62
Wskaźnik GUS - odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu
w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy
61
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wzrost będzie dość dynamiczny w najbliższych trzech latach (2023 r. – 54%) by osiągnąć
pewien stan nasycenia pod koniec dekady (2027 r. – 65%). „Nasycenie”, według ekspertów,
wynikać będzie z jednej strony z rosnącej populacji ludzi młodych, którzy będą korzystać z eusług a z drugiej ze starzeniem się społeczeństwa – szybko rosnącym odsetkiem osób
starszych w ograniczonym stopniu skłonnych do korzystania z e-usług publicznych.
Podkreślano trudność w długookresowym prognozowaniu popytu na e-usługi ze względu na
szereg czynników zewnętrznych mających na to wpływ. Czynnikiem dynamizującym wzrost
niewątpliwie była pandemia koronawirusa63. Mogą się też pojawiać czynniki spowalniające
wzrost, takie jak na przykład niedostateczna oferta i niedostateczna jakość e-usług
publicznych, niesprzyjające regulacje prawne, brak infrastruktury dostępowej, brak
zastosowania nowych technologii (np. Sztucznej Inteligencji) w e-usługach publicznych, duże
obciążenia administracyjne, brak standaryzacji i przejrzystości procedur i formularzy.
Wskazuje się też, że bez zwiększenia liczby obligatoryjnych, wymaganych prawem usług,
które mogą być świadczone wyłącznie elektronicznie, wzrost będzie widoczny, ale mało
dynamiczny.
Prognozuje się, że największym popytem obywateli będą się cieszyły najbardziej prozaiczne
i niezbędne do załatwienia sprawy urzędowe, które w tradycyjnej formie pochłaniają dużo
czasu.
W przypadku e-administracji najczęściej eksperci wskazywali na podatki i opłaty lokalne
(30%64), drogownictwo i transport (17%), pomoc społeczną (17%), geodezję, kartografię,
budownictwo, zarządzanie nieruchomościami (13%). Na dalszych miejscach znalazły się
sprawy obywatelskie (np. dowód osobisty) (10%), ochrona środowiska (w tym gminne
serwisy związane z utylizacją odpadów, wodociągami i kanalizacją) (9%) i dostęp do
danych/otwarcie rejestrów publicznych (4%). Zdaniem ekspertów największe braki
w zakresie potencjału usługodawców na poziomie regionalnym i lokalnym do świadczenia
usług, na które prognozuje się największe zapotrzebowanie występują w przypadku
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Wskazuje na to m.in. skokowy wzrost liczby zarejestrowanych posiadaczy ePUAP, która wzrosła w
pierwszym półroczu 2020 o 2,39 mln osób podczas gdy w latach poprzednich dynamika tego wzrostu
ten była w miarę stabilna - na poziomie kilkuset tysięcy na półrocze (2017 r.– ok. 0,3 mln/6 miesięcy,
2018 r. – ok. 0,6 mln/6 miesięcy, 2019 r. -ok. 0,8 mln osób/6 miesięcy).
64
Odsetki oznaczają liczbę punktów jakie dana odpowiedź otrzymała w rankingu w całkowitej,
możliwej do uzyskania liczbie punktów. Każdej odpowiedzi nadano wagę wynikającą z jej pozycji we
wskazanym w odpowiedziach ekspertów rankingu (miejsce 1 – największa waga punktowa, miejsce 2
– mniejsza waga o 1 punkt,….itd.). Następnie zsumowano liczbę punktów dla każdej odpowiedzi i
utworzono rankingi odpowiedzi w zależności od odsetka punktów jakie odpowiedź uzyskała w liczbie
możliwych do uzyskania punktów w danym pytaniu.
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drogownictwa i transportu (18%), ochrony środowiska (16%), dostępu do rejestrów
publicznych na poziomie JST (16%) oraz geodezji, kartografii, budownictwa i zarządzania
nieruchomościami (16%).
W usługach e-zdrowia standardem, zdaniem ekspertów, będzie zintegrowany system
rezerwacji wizyt (44%). Ponad dwa razy mniej wskazań otrzymały usługi odciążające system
opieki zdrowotnej (np. cyfryzacja zaświadczeń medycyny pracy czy rutynowe wystawianie
recept – 19%, przypominanie o okresowych badaniach, diagnostyce, personalny kalendarz
medyczny, różnego typu informatory – 17%). Perspektywicznie (starzejące się
społeczeństwo) duże znaczenie będą miały: diagnostyka wsparta cyfrowo (13%) oraz
monitorowanie pacjentów i wyników leczenia oraz wsparcie długotrwałego leczenia (8%). Tu
też najniżej oceniany jest potencjał usługodawców do świadczenia takich usług. Dotyczy to
przede wszystkim monitorowania stanu zdrowia i wyników leczenia (39%) oraz diagnostyki
zdalnej (24%). Upowszechnienie tych usług będzie napotykało szereg barier, w tym
technicznych - użycie sensorów telemedycznych pozostaje na niskim poziomie, a więc oferta
tych usług pomimo rosnącego zapotrzebowania nie będzie szybko rosła. Eksperci nisko
oceniali też potencjał usługodawców e-zdrowia w zakresie stosowania personalnych
kalendarzy medycznych (24%).
W przypadku e-edukacji największym zainteresowaniem cieszyć się będą kwestie związane
z załatwianiem formalności („załatwianie spraw administracyjnych przez studentów
i rodziców uczniów” - 31%, „e-rekrutacja do szkół i uczelni - 24%), a e-nauczanie to kwestia
dalszej przyszłości („prowadzenie zajęć grupowych dla studentów i uczniów” - 10%,
„udostępnianie on-line materiałów dydaktycznych” - 8%). Jednocześnie w tych obszarach
wskazano na największe braki w zakresie potencjału usługodawców do świadczenia tych
usług („udostępnianie on-line materiałów dydaktycznych” - 29%, „prowadzenie zajęć
grupowych dla studentów i uczniów” - 22%, „załatwianie spraw administracyjnych przez
studentów i rodziców uczniów” - 26%). Według ekspertów udostępnianie materiałów on-line
będzie miało największe znaczenie w procesie utrwalania i rozszerzania materiału
przekazanego w trakcie zajęć. Będzie też odgrywało coraz większą rolę w zdobywaniu nowej
wiedzy przez dorosłych. E-usługi w dydaktyce metody online powinny być traktowane jako
uzupełnienie spotkań na żywo. Z kolei braki dotyczące „załatwiania spraw
administracyjnych” wiążą się z niedostatecznie wysokim poziomem dojrzałości oferowanych
obecnie usług. Docelowo powinien to być poziom transakcyjny bowiem obecnie procedura
jest częściowo zdalna, ale konieczne nadal jest równoczesne dopełnienie formalności
w sposób tradycyjny.
Według ekspertów Internet nadal będzie przyczyniał się do lepszego kontaktu na linii rodzicszkoła (prognozowane duże zapotrzebowanie na „e-dziennik” – 20%) i w tym obszarze
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wskazano na najlepsze przygotowanie usługodawców do świadczenia tej usługi– w rankingu
braku potencjału usługodawców najniższa pozycja – tylko 6% wskazań.
Nowe technologie
Rozwój e-usług publicznych będzie się wiązał z coraz szerszym zastosowaniem nowych
technologii. Eksperci zapytani o prognozy wykorzystania nowych technologii wskazywali
zgodnie, że bezpieczne uwierzytelnianie powinno być standardem w odniesieniu do
wszystkich e-usług publicznych, aby potencjalni użytkownicy nie obawiali się korzystać z eusług. Takie rozwiązania należy się spodziewać, że powstaną raczej na poziomie krajowym.
Natomiast na poziomie regionalnym można będzie stosować nowoczesne technologie do
podnoszenia jakości e-usług i obejmowania nimi nowych obszarów. Według ekspertów
największe zastosowanie będą miały takie technologie jak sztuczna inteligencja (AI – Artificial
Inteligence) , chmura obliczeniowa, big data, robotyzacja i rozpoznawanie obrazów. Są one
ze sobą ściśle związane. Korzystanie z AI (wykorzystującego big data oraz rozpoznawanie
obrazów) jest ściśle połączone zarówno z korzystaniem z chmur obliczeniowych (moc
obliczeniowa) jak i robotów (wykonujących działania w oparciu o algorytmy) - dlatego trudno
traktować je osobno. W zależności od rodzaju e-usług występowały niewielkie różnice we
wskazaniach priorytetowych technologii:
•

e-administracja – „chmura obliczeniowa” - (28%), „robotyzacja świadczenia usług” –
23%; Jednocześnie wskazywano, że rozwiązania dla usług publicznych w chmurze
obliczeniowej muszą być wdrażane łącznie z wysokimi standardami bezpieczeństwa,
co niekoniecznie jest najłatwiejsze z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych;

•

e-zdrowie – „rozpoznawanie obrazów” – 25%, robotyzacja współpracy
z pacjentami/personalne urządzenia medyczne/diagnostyka zdalna” – 19%;
Monitorowanie pacjentów i wsparcie długotrwałego leczenia może wiele zyskać
dzięki korzystaniu ze sztucznej inteligencji i zdalnej diagnostyki opartej w dużej
mierze na rozpoznawaniu obrazów (image recognition). Roboty natomiast mogą
odegrać ważną rolę w leczeniu i opiece, zwłaszcza nad osobami w wieku podeszłym
i doświadczającymi problemów np. z poruszaniem;

•

e-edukacja – „sztuczna inteligencja65” – 23%, „chmura obliczeniowa” – 23%; Rozwój
materiałów i kursów do zdalnego nauczania może wykorzystywać AI również dla
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Zwracano uwagę też na zagrożenia. Sztuczna inteligencja, czyli rozwój algorytmów
z wykorzystaniem machine learningu może usprawnić funkcjonowanie usługodawców
w wykonywaniu rutynowych, powtarzalnych czynności. Jednocześnie tworzy zagrożenia - dużą wagę
należy także przykładać do „wyjaśnialności” (explainability), czyli możliwości wyjaśnienia w jaki
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ewaluacji ich skuteczności i wdrażania efektywnych technik nauczania (w tym na
urządzenia mobilne, uelastyczniające naukę). Przestrzeń chmurowa zapewnia
nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych oraz niezmiernie ułatwia
kontakt pomiędzy stronami biorącymi udział w procesie edukacji. Chmura
obliczeniowa daje możliwość realizacji działań w czasie rzeczywistym dla dużej liczby
uczestników biorących udział w procesie edukacyjnym
Aspekty związane z cyberbezpieczeństwem są kluczowe w każdym obszarze ze względu na
zaufanie jakie musi być zbudowane przez usługodawców przy świadczeniu usług. Muszą być
one wiarygodne, autentyczne i nienaruszalne. W opinii ekspertów w szczególności dotyczy to
e-zdrowia - wysoce wrażliwe dane w zakresie zdrowia wymagają najwyższej jakości
bezpieczeństwa.
Bariery wewnętrzne wdrażania e-usług publicznych
Bariery wewnętrzne w JST utrudniające wdrażanie usług e-administracji są w opinii
ekspertów różne na poziomie regionalnym i lokalnym. Na poziomie regionalnym (Rysunek
35)największymi barierami są: poziom świadomości cyfrowej decydentów (28%) i oraz
niedostosowanie organizacji wewnętrznej urzędów (procesy) do możliwości technicznych
i prawnych (28%). Niewielkie znaczenie eksperci nadali brakom w zakresie umiejętności
cyfrowych personelu (7%) i infrastrukturze technicznej (4%). Niski poziom kompetencji
cyfrowych decydentów przekłada się na: brak świadomości co do możliwości jakie dają
rozwiązania cyfrowe; nieużywanie dostępnych ułatwień cyfrowych; niechęć do korzystania
z rozwiązań cyfrowych. W wywiadach z beneficjentami działania 2.1 pojawiały się również
wątki dotyczące nadmiernego rozbudowania, nieuzasadnionego wymogami prawa, procedur
wewnętrznych (zwykle usankcjonowanych certyfikatem ISO) oraz powielania procesów
cyfrowych przez ich "papierową" wersję. Generalnie wprowadzenie e-usług wymaga
uproszczenia wewnętrznych procedur i redukcji nadmiaru regulacji.
Na poziomie lokalnym zdecydowanie na pierwszym miejscu wskazano niskie umiejętności
cyfrowe personelu (28%) a dopiero na kolejnych lecz z mniejszą liczbą wskazań, „organizację
wewnętrzna” (22%) i „poziom świadomości cyfrowej decydentów” (14%). Na czwartej
pozycji w rankingu znalazły się braki w zakresie infrastruktury informatycznej (13%).

sposób działa algorytm i w jaki sposób „rozumował” przy podejmowaniu konkretnej decyzji (jest to
zresztą jeden z warunków zaliczenia sztucznej inteligencji jako spełniającej warunek wiarygodności
(trustworthy)).
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Rysunek 35. Ranking barier wewnętrznych usługodawców wdrażających usługi eadministracji na poziomie regionalnym i lokalnym
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania delfickiego.
Nieco inaczej wyglądają, zdaniem ekspertów biorących udział w badaniu delfickim, bariery
wewnętrzne wdrożenia usług cyfrowych w przypadku e-zdrowia (Rysunek 36). Tu na
wysokich pozycjach w rankingach wskazywana jest bariera finansowa (na poziomie
regionalnym na 1 miejscu (28%), na poziomie lokalnym na 2 miejscu (24%). Wiąże się to z
generalnym niedofinansowaniem polskiej służby zdrowia. Na wysokich pozycjach, podobnie
jak w przypadku e-administracji na poziomie regionalnym jest bariera organizacji
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wewnętrznej i niedostosowania procedur (21%) i poziomu świadomości cyfrowej
decydentów (19%). Na poziomie lokalnym na pierwszym miejscu, podobnie jak w przypadku
e-administracji, wskazywane są umiejętności cyfrowe personelu (26%). W komentarzach
eksperci wskazywali także na generalny problem z niedostatkiem personelu medycznego
i odpływem młodych pracowników ze służby zdrowia, który jest barierą w dostarczaniu usług
medycznych, w tym cyfrowych.
W przypadku e-edukacji na pierwszych trzech miejscach niezależnie od poziomu
regionalnego czy lokalnego wskazywane są niedostatki sprzętu i oprogramowania,
umiejętności cyfrowych personelu i brak środków na wdrażanie e-usług (Rysunek 37).
Eksperci zwracają uwagę, że niedofinansowanie edukacji przekłada się na brak czasu
i motywacji kadry do korzystania z cyfrowych rozwiązań w nauczaniu a to przekłada się na
niski poziom kompetencji cyfrowych w społeczeństwie.
Rysunek 36. Ranking barier wewnętrznych usługodawców wdrażających usługi e-zdrowia na
poziomie regionalnym i lokalnym
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania delfickiego.
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Rysunek 37. Ranking barier wewnętrznych usługodawców wdrażających usługi e-edukacji na
poziomie regionalnym i lokalnym66
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania delfickiego.
Preferencje w zakresie wsparcia ze środków publicznych wdrażania e-usług
Eksperci wskazali też jakie ich zdaniem powinny być preferencje finansowego wsparcia
inwestycyjnego na poziomie regionalnym/lokalnym skierowanego do usługodawców
w kolejnej perspektywie finansowej (tj. obejmującej lata 2021-2027) w kontekście
zidentyfikowanych problemów/barier rozwijania e- usług. Przez preferencje rozumie się tutaj
rodzaje działań/inwestycji, które powinny otrzymywać dodatkowe punkty premiujące
wnioskodawców w konkursach na finansowanie inwestycji związanych z e-usługami.

66

Poziom regionalny w przypadku e-edukacji odnosi się do szkół wyższych a poziom lokalny do szkół
niższego szczebla
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Jako priorytetowe w przypadku e-administracji zarówno na poziomie regionalnym (26%) jak
i lokalnym (25%) (Rysunek 38) wskazano dostęp do danych w różnych jego aspektach, takich
jak digitalizacja zasobów, sposób zarządzania danymi w sposób uwzględniający interes
publiczny (np. wspólnice danych67), technologie umożliwiające analizę dużej liczby danych
(big data, chmura obliczeniowa). Wskazanie to wynika z konstatacji, że rozwój gospodarki
cyfrowej, w tym e-usług publicznych, napędzany jest danymi.
Na wysokich pozycjach znajduje się też optymalizacja procedur wewnętrznych (poziom
regionalny – miejsce 1 (24%), poziom lokalny- miejsce 3 (19%)) idąca w parze z redukcją
obciążeń administracyjnych i uproszczeniem formularzy. Proste, przejrzyste i dające się ująć
w algorytm procedury stanowią warunek niezbędny do wprowadzania na większą skalę
automatyzacji i robotyzacji, które z kolei nie mogą się obyć bez rozwiązań dostarczanych
przez sztuczną inteligencję.
Wreszcie na obu poziomach wskazano na wagę współdziałania w realizacji projektów
cyfryzacji. Na poziomie regionalnym (miejsce 4 – 13%) promowane powinny być projekty
polegające na budowie platform świadczenia usług i szyn komunikacyjnych, finansujące
usługi komplementarne, rozwiązania spółdzielcze i realizowane w kooperatywach. Wskazano
też na zasadność promowania udziału gmin i powiatów w przyszłych projektach
koordynowanych centralnie z poziomu krajowego lub regionalnego. Na poziomie lokalnym
(miejsce 2- 25%) premiowane powinny być projekty komplementarne realizowane
w partnerstwie wielu podmiotów. Jeden z ekspertów wyraził pogląd, że projekty
pojedynczych gmin nie powinny w ogóle znaleźć finansowania w przyszłej perspektywie
finansowej.
Rysunek 38. Rodzaje działań/inwestycji, które powinny otrzymywać dodatkowe punkty
premiujące wnioskodawców w konkursach na finansowanie inwestycji związanych z eusługami e-administracji w perspektywie 2021-2027 na poziomie regionalnym i lokalnym.
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Wspólnice danych to alternatywny model zarządzania danymi w postaci – instytucji, których celem
jest umożliwienie współdzielenia i wykorzystywania danych, a jednocześnie ich ochrona w interesie
publicznym. Za: Zygmuntowski J.J. Wspólnice danych. Centrum Cyfrowe, 2020. Wspólnice danych
znalazły się jako kluczowe działania pilotażowe w projekcie "Polityki rozwoju AI w Polsce od 2020
roku".
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0,0%

10,0%

20,0%

Digitalizacja zasobów/wspólnice danych
(zaufane przestrzenie współdzielenia
danych)/chmury obliczeniowe

26,2%
25,1%

Optymalizacja procedur/robotyzacja i
automatyzacja procesów
Interfejs programu aplikacyjnego/aplikacje
mobilne

23,6%
18,7%
14,9%
2,1%

Realizacja projektów komplementarnych
/budowa szyn komunikacyjnych/ rozwiązania
spółdzielcze i platformowe…
Bezpieczeństwo danych

13,1%
24,7%
8,7%
1,4%
8,0%

Wysoki poziom dojrzałości usługi

Usługi świadczone dla obywateli

30,0%

13,4%
4,0%
8,5%

poziom regionalny
poziom lokalny

Podnoszenie kompetencji cyfrowych kadr
samorządowych

1,5%
6,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania delfickiego.
W przypadku e-zdrowia na pierwszych miejscach w rankingu preferowanych typów
projektów wskazano projekty polegające na inwestycjach we wspólne systemy zarządzania
ochroną zdrowia realizowane w partnerstwie wielu podmiotów (poziom regionalny –
miejsce 1 (30%), poziom lokalny – miejsce 2 (21%)) (Rysunek 39). Na poziomie lokalnym
wskazuje się na potrzebę inwestycji w digitalizacje aparatury diagnostycznej (miejsce 1 –
(25%). Poza wskazanymi powyżej na poziomie regionalnym na kolejnych miejscach są
rozwiązania technologiczne oparte na sztucznej inteligencji (22%), usługi z zakresu
telemedycyny (16%) oraz optymalizacji procedur oraz robotyzacji i automatyzacji procesów
medycznych (14%). Na poziomie lokalnym: dostęp do danych (17%) oraz optymalizacja
procedur oraz robotyzacja i automatyzacja procesów medycznych (15%)
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Rysunek 39. Rodzaje działań/inwestycji, które powinny otrzymywać dodatkowe punkty
premiujące wnioskodawców w konkursach na finansowanie inwestycji związanych z eusługami e-zdrowia w perspektywie 2021-2027 na poziomie regionalnym i lokalnym
0,0%

10,0%

20,0%

Inwestycje w spójne systemy zarządzania ochroną zdrowia/
realizowane w partnerstwie wielu podmiotów / projekty
komplementarne
Nowoczesne rozwiązania technologiczne oparte na Sztucznej
Inteligencji- AI

21,4%

14,4%
15,1%

Inwestycje w sprzęt informatyczny/ digitalizacja aparatury
diagnostycznej

Interfejs programu aplikacyjnego/ aplikacje mobilne

Wysoki poziom dojrzałości usługi

29,6%

16,4%
13,3%

Optymalizacja procedur/ robotyzacja i automatyzacja procesów

Digitalizacja zasobów /wspólnice danych (zaufane przestrzenie
współdzielenia danych)/ chmury obliczeniowe

40,0%

21,6%

2,8%

Usługi z zakresu telemedycyny

Bezpieczeństwo danych

30,0%

7,2%

0,0%

24,9%

6,0%

3,2%

16,5%

1,6%
0,0%
0,0%

6,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania delfickiego.
W przypadku e-edukacji priorytety nawiązują wprost do zidentyfikowanych barier (Rysunek
40) Premiowane powinny być, zdaniem ekspertów, inwestycje w sprzęt informatyczny
i oprogramowanie (1 miejsce na poziomie regionalnym (29%) i lokalnym (29%)). Wysoką
pozycję otrzymały także aplikacje mobilne do zdalnego nauczania (poziom regionalny (20%)
i lokalny (14%) – 3 miejsce). Na poziomie lokalnym prawie na równi z inwestycjami w sprzęt
i oprogramowanie wskazuje się na konieczność wsparcia w zakresie podnoszenia
umiejętności cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów (28%). Na poziomie
regionalnym wspierane powinny być inwestycje w systemy i platformy działające w oparciu
o technologie chmur obliczeniowych (2 miejsce (23%)). Na obu poziomach na 4 miejscu
wskazano preferencje dla wysokiego, transakcyjnego poziomu oferowanych e-usług.
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Rysunek 40. Rodzaje działań/inwestycji, które powinny otrzymywać dodatkowe punkty
premiujące wnioskodawców w konkursach na finansowanie inwestycji związanych z eusługami e-edukacji w perspektywie 2021-2027 na poziomie regionalnym i lokalnym
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Inwestycje w sprzęt informatyczny i
oprogramowanie
Inwestycje w systemy i platformy działające w
chmurach obliczeniowych

28,8%
28,7%

23,0%
0,9%

Interfejs programu aplikacyjnego/ aplikacje
mobilne/ wirtualni asystenci

19,9%
14,4%

11,5%
13,0%

Wysoki poziom dojrzałości usługi
Inwestycje realizowane w partnerstwie z
podmiotami lokalnymi (szkołami/organami
właścicielskimi)/ platformowe kooperatywy i…

7,3%
4,2%

6,8%
8,8%

Bezpieczeństwo danych

Optymalizacja procedur
Digitalizacja zasobów/ wspólnice danych
(zaufane przestrzenie współdzielenia danych)/
chmury obliczeniowe
Podnoszenie umiejętności cyfrowych
nauczycieli wszystkich przedmiotów

40,0%

1,6%
2,3%

1,0%
0,0%

0%
27,8%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania delfickiego.
W podsumowaniu eksperci biorący udział w badaniu delfickim podsumowali swoje opinie
wskazując, że:
•

137

Konieczna jest jasna demarkacja pomiędzy odpowiedzialnością regionów i kraju
w zakresie oferty e-usług. E-usługi regionalne nie mogą być oderwane od e-usług
krajowych i ich dublować. Na poziomie regionalnym i lokalnym niezbędne jest
budowanie e-usług publicznych specyficznych dla regionu i jednostek

samorządowych niższych szczebli. Powinny to być usługi związane z komfortem życia
obywateli. Muszą obejmować większe obszary terytorialne (region, podregion, duże
miasto) aby spełniały warunek efektywności.
•

Ważną grupą docelową są ludzie młodzi w sposób naturalny korzystający ze środków
komunikacji elektronicznej.

•

Wspierane powinny być usługi, które mają charakter innowacji społecznych
i organizacyjnych – należy wspierać jednoznacznie modele zrównoważonego
rozwoju, preferować rozwiązania współdzielone, realizowane w partnerstwach,
nakierowane na partycypację obywateli i upodmiotowienie w procesach decyzyjnych,
odpowiadające na potrzeby społeczne identyfikowane w procesach konsultacji.

•

Ważna jest kontynuacja wsparcia budowy i zastosowania platform otwartych danych
- realizowanych w chmurach obliczeniowych administracji publicznej.

•

Niezbędne jest wsparcie tworzenia regionalnych centrów kompetencyjnych.
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3.3.

Weryfikacja teorii programu – matryca logiczna

Tabela 9. Matryca logiczna OP II RPO WP 2014-2020. Weryfikacja teorii programu
Symbol  oznacza ocenę negatywną, ☺ - pozytywną,  ☺ - ocenę niejednoznaczną, ? brak możliwości rozstrzygnięcia na obecnym etapie
Poziom efektów

Efekty/Działania

1. Zmniejszenie barier w
dostępie
do
administracji
poprzez zwiększenie ilości
spraw
możliwych do załatwienia drogą
elektroniczną, a także poprawa
efektywności
procesów
interakcji
Efekty
obywatel/administracja.
długoterminowe
2. Ułatwienie dostępu do
informacji publicznej oraz
zwiększenie zakresu zasobów
udostępnianych w technologii
cyfrowej, poprawa dostępności
usług i treści dla osób
niepełnosprawnych.
3. Usprawnienie zarządzania
139

Założenia

Cyfryzacja usług publicznych
pozwoli
poprawić
efektywność
świadczenia
usług publicznych w regionie

Ocena Uzasadnienie oceny

☺

Jednostki
administracji
publicznej
realizujące projektu cyfryzacji usług
publicznych
podnoszą
ogólna
sprawność swojego działania
Istnieje rozwinięta sieć dostępowa do
Internetu.
Barierą są niedostateczne kompetencje
cyfrowe użytkowników e-usług

Poziom efektów

Efekty/Działania

Założenia

Ocena Uzasadnienie oceny

przestrzenią, rozwój usług
przestrzennych oraz ułatwienie
dostępu
do
danych
przestrzennych
dzięki
rozwojowi systemów informacji
przestrzennej.
4.
Poprawa
stanu
informatyzacji oraz poszerzenie
zakresu usług ochrony zdrowia.
5. Poprawa jakości oraz
zwiększenie zakresu zasobów
wiedzy i kultury dostępnej w
formie
cyfrowej

Rezultaty
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Jeżeli zaoferujemy nowe eKorzystanie przez obywateli z usług publiczne to wzrośnie
usług administracji publicznej odsetek osób korzystających
przez internet
z
usług
administracji
publicznej przez internet

?

Nie istnieją dane, które pozwalałyby na
określenie
jaki
odsetek
osób
korzystających z uruchomionych e-usług
stanowią osoby, które wcześniej nie
korzystały z usług administracji
publicznej przez internet. Analiza
popytu na e-usługi w projektach
zakończonych pokazała, że mechanizm

Poziom efektów

Efekty/Działania

Założenia

Ocena Uzasadnienie oceny
stymulowania popytu podażą e-usług
nie zadziałał w pełni - 40%
beneficjentów uznało zainteresowanie
uruchomionymi
e-usługami
za
umiarkowane lub niskie a tylko 28%
badanych zadeklarowało, że efektem
projektów było zmniejszenie liczby
odwiedzających
instytucję
w celu
załatwienia
konkretnej
sprawy.
Głównymi powodami, dla których część
obywateli nie korzysta z uruchomionych
e-usług
są:
brak
odpowiednich
kompetencji cyfrowych (nie posiada ich
42,3% mieszkańców województwa) oraz
brak zaufania do e-usług

Jeżeli usługi uruchamiane są
na wysokich poziomach
Korzystanie przez obywateli z dojrzałości
to
uruchomionych e-usług
zainteresowanie nimi ze
strony obywateli jest wysokie
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☺

Jakkolwiek większość (45%) badanych
zadeklarowała, że zainteresowanie eusługami jest bardzo wysokie lub
wysokie
tak
niewiele
mniej
respondentów (40%) uznało, że jest
umiarkowane lub niskie.

Poziom efektów

Efekty/Działania

Założenia

Ocena Uzasadnienie oceny

Jeżeli
obywatele
mają
ograniczone
możliwości
załatwienia sprawy drogą
tradycyjną to rośnie ich
skłonność do korzystania z
elektronicznych
form
załatwienia sprawy

Wzrost
liczby
załatwianych
elektroniczną
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Jeżeli usługi uruchamiane są
na wysokich poziomach
spraw
dojrzałości
to
ma
to
drogą
pozytywny wpływ na odsetek
spraw, załatwianych w całości
drogą elektroniczną

Z badań jakościowych wynika, że część
klientów mimo dostępności usługi na III
lub wyższym poziomie dojrzałości
ogranicza się do pobrania formularzy ze
strony internetowej.
Wsparte instytucje nie ograniczyły
możliwości załatwienia spraw drogą
tradycyjną – byłoby to niezgodne z
przepisami
prawa
jak
również
utrudniało lub uniemożliwiałoby wręcz
dostęp do usług publicznych dla grup
wykluczonych cyfrowo.

☺

55% badanych zadeklarowała, że dzięki
wdrożonym e-usługom wzrosła liczba
spraw załatwianych drogą elektroniczną

Poziom efektów

Efekty/Działania

Założenia

Spadek
liczby
obywateli
odwiedzających urząd w celu
załatwienia sprawy

Ułatwienie
beneficjentom
funkcjonowania w trakcie
pandemii koronawirusa

Sprawniejsza
beneficjentów
podmiotami
publicznego
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Jeżeli usługi uruchamiane są
na wysokich poziomach
dojrzałości
to
mniej
obywateli
ma
potrzebę/obowiązek
osobistego stawiennictwa w
urzędzie celem załatwienia
sprawy
Jeżeli w danej instytucji
zostały
wdrożone
rozwiązania informatyczne to
ułatwią one jej pracownikom
pracę zdalną

Jeżeli w danej instytucji
współpraca
zostały uruchomione usługi
z
innymi
A2A to przełożyło się to na
sektora
lepszą współpracę z innymi
podmiotami administracji

Ocena Uzasadnienie oceny

,☺



Tyko 28% badanych beneficjentów
zadeklarowała, że efektem projektu
było zmniejszenie liczby klientów
odwiedzających instytucję w celu
załatwienia konkretnej sprawy. Z drugiej
strony efekt taki wystąpił w aż 58%
placówek oświatowych uczestniczących
w projekcie.

☺

Niemal 80% badanych uznało, że projekt
ułatwił funkcjonowanie instytucji w
trakcie pandemii.



Tylko co piąty beneficjent zadeklarował,
że zrealizowany projekt ułatwił
współpracę z innymi podmiotami
sektora publicznego. Z analizy studiów
wykonalności wynika, że usługi A2A
stanowiły
przedmiot
projektów
zdecydowanie rzadziej aniżeli usługi A2B
lub A2C. Uruchamianie takich usług było
z pewnością bardziej skomplikowane

Poziom efektów

Efekty/Działania

Założenia

Ocena Uzasadnienie oceny
bowiem wymagało współpracy z innymi
podmiotami sektora administracji, które
również powinny dokonać inwestycji w
stosowane rozwiązania informatyczne

Spełnienie
wynikających
prawa

z

Jeżeli w ramach projektów
zostały dokonane inwestycje
w sprzęt informatyczny oraz
wymogów uruchomione zostały e-usługi
przepisów to beneficjentom łatwiej
realizować spoczywające na
nich obowiązki związane z
informatyzacją a wynikające z
ustaw lub rozporządzeń

Jeżeli
kosztem
kwalifikowalnym
są
inwestycje w środki trwałe
Unowocześnienie
zaplecza
niezbędne do świadczenia esprzętowego
przez
usług to wnioskodawcy będą
beneficjentów
realizujących
takie inwestycje planowali w
projekty
swoich projektach
Jeżeli
wnioskodawca
zamierza
uruchomić
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Tylko 3% beneficjentów zadeklarowało,
że projekt ułatwił spełnienie wymagań
wynikających z przepisów prawa.
Niewykluczone,
że
beneficjenci
wymagania te, z uwagi na terminy
określone w aktach prawnych, musieli
spełnić niezależnie od realizowanego
projektu.

☺

Niemal
wszyscy
beneficjenci
przewidzieli dokonywanie w ramach
projektu inwestycji w środki trwałe. Ich
zakup był niezbędny do poprawnego
funkcjonowania uruchomionych dzięki
projektowi e-usług. Dzięki wsparciu z
działania 2.1 zakupionych zostało
przynajmniej 65 serwerów i 3067

Poziom efektów

Efekty/Działania

Założenia
konkretne e-usługi to w
pierwszej kolejności zadba o
to by sprzęt informatyczny,
którym
dysponuje
nie
stanowił
bariery
w
uruchomieniu tych e-usług

komputerów
laptopów

Jeżeli
obywatele
nie
posiadają
wystarczających
kompetencji cyfrowych to
nadal
będą
preferować
załatwienie sprawy w sposób
tradycyjny

Z badań wynika, że głównymi
powodami, dla których część obywateli
nie korzysta z uruchomionych e-usług są
niedostateczne kompetencje cyfrowe
oraz brak zaufania do e-usług. Tylko 13%
badanych uznało, że powodem może
być brak wiedzy o tym, że takie e-usługi
zostały uruchomione. Z analizy studiów
wykonalności oraz wywiadów wynika,
że beneficjenci podejmowali działania
informacyjno-promocyjne.

Niekorzystanie przez część
obywateli z uruchomionych eJeżeli
beneficjenci
nie
usług
podejmowali
działań
informacyjno-promocyjnych
dotyczących
efektów
projektu to brak wiedzy o
nich będzie stanowił jeden z
głównych
powodów
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Ocena Uzasadnienie oceny

☺

stacjonarnych

lub

Poziom efektów

Efekty/Działania

Założenia
niekorzystania
uruchomionych e-usług

Ocena Uzasadnienie oceny
z

Jeżeli od beneficjentów
wymaga
się
zgodności
projektu
z
politykami
horyzontalnymi
w
tym
polityką niedyskryminacji i
Uruchomienie
e-usług,
z
równych
szans
to
których mogą skorzystać osoby
beneficjenci
w
swoich
niedowidzące/niewidzące
projektach
przewidzieli
rozwiązania, które umożliwią
skorzystanie
z
e-usług
osobom
niedowidzącym/niewidzącym

Rezultaty

146

Dysponowanie
beneficjentów

Jeżeli na beneficjentów nie są
przez
nałożone żadne obowiązki w
danymi
zakresie monitorowania kto

☺

Z analizy studiów wykonalności wynika,
że
we
wszystkich
projektach
zastosowano usprawnienia dla osób
niepełnosprawnych korzystających z
aplikacji e-usług w szczególności
poprzez uwzględnienie wytycznych
WCAG 2.0 co najmniej na poziomie
wskazanym w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie
Krajowych
Ram
Interoperacyjności,
minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany
informacji
w
postaci
elektronicznej
oraz
minimalnych
wymagań
dla
systemów
teleinformatycznych (zmiana kontrastu
oraz wielkości czcionki

☺

Zdecydowana większość beneficjentów
nie gromadzi danych pozwalających na
scharakteryzowanie
użytkowników

Poziom efektów

Efekty/Działania
dotyczącymi
użytkowników e-usług

Założenia

Ocena Uzasadnienie oceny

profili korzysta z uruchomionych
przez nich e-usług to
beneficjenci
nie
będą
gromadzić tego rodzaju
danych

uruchomionych e-usług czy też poznanie
ich opinii na temat e-usług

Produkty

Im
więcej
partnerów
Uruchomienie nowych e-usług uczestniczy w projekcie tym
(A2A, A2B, A2C)
większa
liczba
e-usług
zostanie uruchomiona

Jeżeli
kryteria
wyboru
Uruchomienie nowych e-usług
projektów
premiowały
na najwyższych poziomach
projekty,
w
których
dojrzałości
przewidziano dostarczenie
147

☺

☺

Projektem, który najbardziej przyczynia
się do realizacji celów Programu jest
projekt PSIP realizowany w partnerstwie
23 podmiotów. W ramach PSIP
uruchomiona zostanie 1/3 wszystkich eusług uruchomionych w ramach
działania 2.1.
Najwięcej usług wdrażano w projektach
partnerskich, najmniej w projektach
pojedynczych gmin.
Ponad
98%
planowanych
do
uruchomienia e-usług stanowiły e-usługi
na przynajmniej trzecim poziomie
dojrzałości.

Poziom efektów

Efekty/Działania

Założenia

Ocena Uzasadnienie oceny

usług na przynajmniej III
poziomie
dojrzałości
to
wnioskodawcy dążąc do
uzyskania
dodatkowych
punktów przewidywali w
swoich projektów przede
wszystkim takie projekty
Kompetencje właścicieli e-usług nie są
wystarczające
do współpracy z
dostawcą rozwiązań TIK

Beneficjent K potrafi ocenić
czy usługa dostarczającego
rozwiązanie
TIK
została
wdrożona w pełni i zgodnie z
założeniami

Działania
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Realizacja
projektu
–
Jednostki
administracji
współpraca
z
dostawcą
publicznej
w
woj.
rozwiązań TIK
podkarpackim
mają
odpowiedni
potencjał
organizacyjny, finansowy i
kadrowy do skutecznego
podjęcia realizacji projektów
cyfryzacji usług publicznych



Procesy wewnętrzne (back office) nie są
dostatecznie precyzyjnie rozpoznane i
opisane co utrudnia współpracę z
dostawcą rozwiązania TIK
Jednostki administracji z większym
potencjałem
organizacyjnym,
finansowym i kadrowym realizują
projekty cyfryzacji usług publicznych
sprawniej niż jednostki z mniejszym
potencjałem

Poziom efektów

Działania

Działania
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Efekty/Działania

Założenia

Beneficjent
potrafi
Realizacja projektu - wybór samodzielnie przeprowadzić
wykonawców i dostawców postępowanie przetargowe
rozwiązań TIK do beneficjentów związane
z
wyborem
dostawcy rozwiązań TIK

Jeżeli projekty z zakresu eWybór projektów w konkursach
usług będą realizowane we
- premiowanie w konkursach
współpracy
aplikujących
wniosków
składanych
w
podmiotów to podniesie się
partnerstwach
skuteczność i efektywność
interwencji a także jakość,

Ocena Uzasadnienie oceny

☺


☺

Zdarzają się beneficjenci którzy muszą
zatrudniać osoby do realizacji projektu z
zewnątrz.
Słabo są rozpoznane potrzeby i
przyzwyczajenia
użytkowników
końcowych.
Kompetencje właścicieli e-usług nie są
wystarczające
do
właściwego
sformułowania wymagań na etapie
wyboru wykonawcy.
W wyniku realizacji projektów w ramach
OP
II
rośnie
doświadczenie
instytucjonalne beneficjentów.
Rotacja kadr może jednak zniwelować to
doświadczenie
Projekty składane we współpracy
deklarowały/uzyskały wyższe wskaźniki
produktu.
Efektywność wykorzystania alokacji jest
większa – więcej produktów za te same
środki

Poziom efektów

Efekty/Działania

Założenia

Ocena Uzasadnienie oceny

funkcjonalność
i
interoperacyjność
usług
publicznych (RPO WP 20142020, str. 98)

Działania

Jeżeli będzie dostateczne
Realizacja projektów w ramach zainteresowanie
2.1 spełniających cele OP II
aplikowaniem to cele OP II
zostaną osiągnięte.

Zasoby

Alokacja na OP II

Bariery/
problemy
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Niezadowalający
poziom
Istnieje
w
regionie
korzystania
z
usług
niezaspokojony popyt na
administracji publicznej za
cyfrowe usługi publiczne
pomocą Internetu

☺

☺

Jakość,
funkcjonalność
i
interoperacyjność usług tworzonych w
projektach partnerskich jest wyższa niż
gdyby były realizowane bez partnerów.
W partnerstwie ważny jest lider – z wizją
i/lub doświadczeniem
Realizowane projekty są wystarczająco
liczne a deklarowane wskaźniki
produktu, skumulowane, osiągają i
przekraczają
założone
wartości
docelowe w programie
Nie istnieją dane, które pozwalałyby na
określenie
jaki
odsetek
osób
korzystających z uruchomionych e-usług
stanowią osoby, które wcześniej nie
korzystały z usług administracji
publicznej przez internet. Dane zbierane
przez beneficjentów wskazują na
rosnącą liczbę użytkowników e-usług,
szczególnie od momentu wprowadzenia

Poziom efektów

Efekty/Działania

Założenia

Ocena Uzasadnienie oceny
lockdownu. istnieje
miejsce na rozwój.

Bariery/
problemy
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Zbyt mały zakres dostępnych
online danych z rejestrów
publicznych lub innych zasobów
danych
gromadzonych
w
jednostkach
administracji
publicznej

Wygenerowanie podaży na
publicznych usług cyfrowych
będzie działać stymulująco na
zwiększenie popytu na takie
usługi

☺

jednak

ciągle

Rośnie zasób dostępnych cyfrowych
usług publicznych. Doświadczenia z
dotychczasowej realizacji projektów
dowodzą, że wprowadzenie e-usług
stymuluje popyt na nowe e-usługi

Wnioski i rekomendacje
Wsparcie w ramach OP II RPO WP 2014-2020 trafia w potrzeby
Wsparcie e-usług na wysokim poziomie dojrzałości (co najmniej 3.) było adekwatne do
potrzeb JST świadczących usługi e-administracji. Analiza oferty e-usług podkarpackich JST
pokazała, że co prawda 91% podkarpackich JST świadczy e-usługi na 2 poziomie dojrzałości
(pobranie formularzy niezbędnych do wszczęcia konkretnej procedury), ale już usługi na 3
poziomie dojrzałości świadczy mniej niż połowa podkarpackich JST (złożenie formularza wraz
z wymaganymi załącznikami w postaci elektronicznej - 47%). Czwarty poziom, czyli pełna
transakcyjność e-usługi (w tym ewentualna płatność) realizuje 23% JST a usługi
personalizowane (formularze wniosków w postaci elektronicznej są wstępnie wypełniane
danymi klienta) – co dziesiąta JST (12%).
Schematy finansujące włączenie podmiotów leczniczych do systemu PSIM również
odpowiadają na potrzeby potencjalnych beneficjentów. Tylko co drugi podkarpacki podmiot
leczniczy posiada na stronie internetowej aktualizowane na bieżąco informacje np.
o godzinach przyjęć poszczególnych specjalistów, cenach usług, sposobach załatwienia
konkretnej sprawy (e-informacja 52%). Co piąty podmiot umożliwia rezerwowanie wizyty
przez Internet (e-rezerwacja - 21%). Jeszcze mniejszy odsetek podmiotów leczniczych
udostępnia usługę sprawdzenia wyników badań w Internecie (e-wyniki - 14%).

Efekty zgodne z założeniami
Planowane efekty interwencji (opisane wskaźnikami produktu i rezultatu) nie są zagrożone.
Zakładane wartości docelowe kluczowych wskaźników produktu takich jak: Liczba usług
publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 oraz Liczba
podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego zostały już znacznie
przekroczone. Jeżeli chodzi o wskaźnik rezultatu strategicznego Odsetek obywateli
korzystających z e-administracji to nie stwierdzono zagrożenia dla jego osiągnięcia.
Poprawiła się dostępność usług. Usługi są dostępne dla znacznej części mieszkańców
województwa podkarpackiego. W gminach, które otrzymały dofinansowanie (wliczając w to
partnerów projektów) mieszka 981 265 osób co stanowi 46% populacji województwa. Liczba
klientów e-usług oscyluje wokół 250 tysięcy co stanowi 14% ludności województwa powyżej
18 roku życia.
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Wśród e-usług publicznych połowę stanowią e-usługi skierowane zarówno do obywateli jak
i przedsiębiorców (A2B/A2C), 40% usługi A2C a 9% usługi A2B. Usługi skierowane do
przedsiębiorców pojawiają się tylko w projektach realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego; szkoły wyższe i podmioty sektora ochrony zdrowia oferowały wyłącznie
usługi A2C.
Na podstawie analizy studiów wykonalności opracowano listę wszystkich 1752 e-usług
publicznych przyporządkowując każdą z nich do jednej z trzynastu kategorii68. Największa
liczba e-usług została uruchomiona w kategoriach „geodezja i kartografia” (546 e-usług,
z czego 513 w projekcie Podkarpacki System Informacji Przestrzennej) oraz „podatki i opłaty
lokalne” (273) natomiast najmniejsza w kategoriach: „bezpieczeństwo publiczne i wymiar
sprawiedliwości”, „kultura i rekreacja”, „inwestycje i budownictwo” oraz „ochrona
środowiska” – w każdej z tych czterech kategorii liczba uruchomionych e-usług była niższa
niż 20.
Podniosła się jakość świadczonych e-usług. Beneficjenci, decydowali się na uruchomienie eusług na czwartym poziomie dojrzałości. Stanowiły one 80% ogółu e-usług przewidzianych
w projektach. Usługi są dostępne dla osób niepełnosprawnych – wszystkie wdrożone usługi
spełniają standardy WCAG. Do najczęściej wskazywanych korzyści po stronie klientów
instytucji, które otrzymały wsparcie należały: możliwość załatwienia sprawy bez potrzeby
wychodzenia z domu (65%), wzrost poziomu jakości obsługi klientów (53%) oraz zapewnienie
klientom dostępu do aktualnych informacji na stronach internetowych (50%). Po stronie
instytucji realizujących projekty najczęściej występowały korzyści w postaci: wzrostu liczby
spraw załatwianych drogą elektroniczną (55%), podniesienia poziomu bezpieczeństwa
informatycznego instytucji (40%) oraz wymiany sprzętu informatycznego na nowocześniejszy
(40%).

Potrzeby są znacznie większe
Pomimo stosunkowo dużej, w wartościach absolutnych, liczby usług wdrożonych dzięki
dofinansowaniu z działania 2.1 (ponad 1750 e-usług) nie można zapominać, że wsparcie (57
umów) otrzymały tylko 92 podmioty - 7469 jednostki samorządu terytorialnego, 12

68

bezpieczeństwo publiczne i wymiar sprawiedliwości, kultura i rekreacja, ochrona środowiska,
inwestycje i budownictwo, ochrona zdrowia, drogownictwo i transport, pomoc społeczna,
zarzadzanie nieruchomościami, sprawy obywatelskie, edukacja, podatki i opłaty lokalne, geodezja i
kartografia, inne
69
Cześć projektów byłą realizowana w partnerstwach kilku JST, w tym w projekcie Podkarpacki
System Informacji Przestrzennej - 22 powiaty i miasta na prawach powiatu
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podmiotów wykonujących działalność leczniczą i 6 szkół wyższych. Populacja potencjalnych
beneficjentów tego działania w województwie podkarpackim wynosi ponad 1800
podmiotów (186 JST, ok. 350 podległych im instytucji kultury, ok. 1300 podmiotów
leczniczych i 18 szkół wyższych). Istnieje więc nadal znaczne zapotrzebowanie na zwiększanie
dostępu i podnoszenie poziomu dojrzałości e-usług na podkarpaciu.
Poziom rozwoju e-usług publicznych oraz poziom korzystania z nich przez obywateli w
województwie podkarpackim są ogólnie rzecz biorąc niższe niż średnia krajowa. Według
danych z 2019 r. poziom głównego wskaźnika rezultatu OP II Cyfrowe Podkarpackie, tj. odsetek
obywateli korzystających z e-administracji, wynosił 31,3% i był najniższy wśród polskich
województw. Natomiast optymistycznym zjawiskiem jest pozytywna dynamika wskaźników
rozwoju e-usług publicznych oraz korzystania z e-administracji w okresie 2014-2019. Niemniej
należy zauważyć, że w niektórych regionach rozwój jest bardziej dynamiczny niż w woj.
podkarpackim i w efekcie dystans województwa do średniej krajowej w przypadku niektórych
wskaźników zwiększył się. Sytuacja woj. podkarpackiego jest zatem niejednoznaczna – jest
postęp, ale relatywnie mniejszy niż w kraju. W tym kontekście istotne jest pytanie o wpływ
projektów OP II Cyfrowe Podkarpackie na wskaźniki mierzone na poziomie wojewódzkim.
Należy pamiętać bowiem, że ostatnie dane GUS dotyczą 2019 r., a więc roku, w którym jedynie
nieliczne projekty były zakończone lub na tyle zaawansowane by mogły przekładać się na
pozytywne impulsy we wskaźnikach. Można oczekiwać, że oddziaływanie projektów OP II
Cyfrowe Podkarpackie będzie ujawniać się w roku 2020 oraz w latach kolejnych.

Strategia kontynuacji wsparcia w latach 2021-2027
Priorytety Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030 są kontynuacją
wcześniejszej strategii i nie zmieniają zasadniczo kierunków strategicznej interwencji
w obszarze e-usług publicznych do roku-2030. Oznacza to kontynuację obecnego podejścia
do programowania interwencji w obszarze e-usług w RPO WP 2021-2027.
Strategia ucyfrowienia Europy i wieloletnie ramy finansowe obejmują swoimi priorytetami te
kierunki działań, które są przewidziane w Strategii Rozwoju Województwa - Podkarpackie
2030 . Dążenie do stworzenia jednolitej przestrzeni danych w Europie zwiększy zapewne
wymagania co do interoperacyjności systemów. Tu inicjatywa należy jednak do aktorów
poziomu krajowego i europejskiego a nie regionalnego.
Doświadczenia płynące z pandemii COVID 19 wskazują na ważną rolę cyfryzacji
w przezwyciężaniu kryzysu i jego skutków. Można wskazać dwa główne obszary
priorytetowych działań w dziedzinie e-usług publicznych, których znaczenie ujawniła
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pandemia: e-zdrowie (telemedycyna), e-usługi publiczne przełamujące bariery związane
z lockdown’em towarzyszącym pandemii: praca zdalna, zdalna edukacja.

Zapotrzebowanie na kontynuację wsparcia w obecnej formule
Zgodnie z deklaracjami potencjalnych beneficjentów jest ciągle zapotrzebowanie na proste
usługi z obszarów takich jak: ochrony środowiska (64%), podatki i opłaty lokalne (58%),
inwestycje i budownictwo (55%), zarządzanie nieruchomościami (47%) i pomoc społeczna
(45%). W zakresie e-edukacji JST wskazują na najpilniejszą potrzebę wdrożenia usług erekrutacji w podległych sobie placówkach oświatowych (48%). Z kolei podmioty lecznicze na
pierwszym miejscu wskazują zapotrzebowanie na usługi odciążające personel w obsłudze
administracyjnej pacjentów, takie jak np. e-rejestracja (48%).

Obszary wsparcia
W badaniu delfickim w którym uczestniczyli eksperci w dziedzinie cyfryzacji usług
publicznych jako priorytetowe w przypadku e-administracji zarówno na poziomie
regionalnym jak i lokalnym wskazano dostęp do danych w różnych jego aspektach, takich jak
digitalizacja zasobów, sposób zarządzania danymi w sposób uwzględniający interes publiczny
(np. wspólnice danych70), technologie umożliwiające analizę dużej liczby danych (big data,
chmura obliczeniowa). Wskazanie to wynika z konstatacji, że rozwój gospodarki cyfrowej,
w tym e-usług publicznych, napędzany jest danymi.

Uproszczenie procedur
Na wysokich pozycjach w rankingu priorytetowych obszarów wsparcia znajduje się też
optymalizacja procedur wewnętrznych idąca w parze z redukcją obciążeń administracyjnych
i uproszczeniem formularzy. Proste, przejrzyste i dające się ująć w algorytm procedury
stanowią warunek niezbędny do wprowadzania na większą skalę automatyzacji i robotyzacji,
które z kolei nie mogą się obyć bez rozwiązań dostarczanych przez sztuczną inteligencję.
Badania jakościowe pokazały, że zamiast oczekiwanej optymalizacji procedur w wyniku ich

70

Wspólnice danych to alternatywny model zarządzania danymi w postaci – instytucji, których celem
jest umożliwienie współdzielenia i wykorzystywania danych, a jednocześnie ich ochrona w interesie
publicznym. Za: Zygmuntowski J.J. Wspólnice danych. Centrum Cyfrowe, 2020. Wspólnice danych
znalazły się jako kluczowe działania pilotażowe w projekcie "Polityki rozwoju AI w Polsce od 2020
roku".
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informatyzacji „zamrożono” istniejące, nieoptymalne rozwiązania, z powodu napiętych
harmonogramów wdrożenia projektów.

Dobre praktyki
Demarkacja i komplementarność
Wśród efektów interwencji największą wartość dodaną przynoszą projekty platform
regionalnych dających ramy techniczne i interoperacyjności projektom samorządów niższego
szczebla. W obecnej perspektywie finansowej takim projektem jest projekt „flagowy”
samorządu województwa Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). Pierwszym
wyróżnikiem wagi tego projektu jest budżet PSIP, który wynosi 187 mln zł co stanowi prawie
60% łącznej wartości wszystkich zakontraktowanych projektów71. W wyniku projektu
uruchomione zostaną 544 e-usługi – prawie jedna trzecia wszystkich e-usług deklarowanych
w projektach beneficjentów 2.1 RPO WP 2014-2020. Poprawa dostępu i umożliwienie
dostępu za pomocą e-usług do zasobów geodezyjnych i kartograficznych ma olbrzymi
potencjał reużywalności i może być bazą do rozwoju nowych inicjatyw opartych
o wykorzystanie cyfrowych danych przestrzennych, również w aplikacjach komercyjnych.
Projekt jest skonstruowany zgodnie z koncepcją rozwoju e-usług publicznych przyjętą przez
samorząd województwa, w myśl której na poziomie regionalnym budowane jest
nowoczesne, jednolite w skali województwa środowisko e-usług publicznych, które
uwzględnia potrzeby samorządów niższego szczebla. W ten sposób projekty te tworzą ramy
dla powstawania spójnego systemu usług na każdym poziomie samorządu terytorialnego
w województwie. W poprzedniej perspektywie finansowej w ten sposób powstały portale
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej i Podkarpacki System Informacji Medycznej.
Rekomendacja
Konieczna jest kontynuacja podejścia do informatyzacji regionu na poziomie regionalnym.
Największe inwestycje realizowane w szeroko rozumianych partnerstwach, których liderem
powinien być samorząd województwa, powinny być kontynuowane. Jako priorytetowe
w przypadku e-administracji eksperci w badaniu delfickim wskazali dostęp i zarządzanie
danymi w sposób uwzględniający interes publiczny.

Kontynuowana też powinna być polityka zachowania komplementarności zewnętrznej
i wewnętrznej realizowanych w ramach OP II RPO WP 2014-2020 projektów. Realizowane

71
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w ramach OP II projekty cechują się wysoką komplementarnością zewnętrzną, przestrzenną
i funkcjonalną wobec Działania 1.1, 3.1 i 3.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
realizowanego w obecnej perspektywie finansowej oraz działania 2.1 PO RPW Siec
szerokopasmowa Polski Wschodnie z lat 2007-2013. Już na etapie programowania
zapewniana jest komplementarność zewnętrzna z programami i projektami realizowanymi
na poziomie centralnym oraz komplementarność wewnętrzna z pozostałymi osiami RPO WP
2014-2020. W trakcie wdrażania projektodawcy muszą wykazać komplementarność
proponowanych inwestycji zarówno funkcjonalną, przestrzenną, zewnętrzną i wewnętrzną z
innymi inwestycjami własnymi, realizowanymi przez inne podmioty w regionie jak i na
poziomie kraju. W Załączniku 3a Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi
priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR znalazło się kryterium
dotyczące komplementarności. Weryfikuje ono komplementarność projektu z innymi
projektami realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnym. W szczególności kryterium
to ma na celu sprawdzenie czy produkty projektu nie pokrywają się z produktami już
wdrożonymi w ramach innych projektów zrealizowanych nie tylko przez wnioskodawcę, ale
też inne podmioty. Kryterium to ma za zadanie również sprawdzenie, czy dokonano odbioru i
uruchomienia produktów projektów zrealizowanych w latach poprzednich, które są
niezbędne do uruchomienia nowych funkcjonalności.
Według ekspertów w badaniu delfickim konieczna jest jasna demarkacja pomiędzy
odpowiedzialnością regionów i kraju w zakresie oferty e-usług. E-usługi regionalne nie mogą
być oderwane od e-usług krajowych i ich dublować. Na poziomie regionalnym i lokalnym
niezbędne jest budowanie e-usług publicznych specyficznych dla regionu i jednostek
samorządowych niższych szczebli. Powinny to być usługi związane z komfortem życia
obywateli. Muszą obejmować większe obszary terytorialne (region, podregion, duże miasto)
aby spełniały warunek efektywności.
Wspierane powinny być usługi, które mają charakter innowacji społecznych
i organizacyjnych – należy wspierać jednoznacznie modele zrównoważonego rozwoju,
preferować rozwiązania współdzielone, realizowane w partnerstwach, nakierowane na
partycypację obywateli i upodmiotowienie w procesach decyzyjnych, odpowiadające na
potrzeby społeczne identyfikowane w procesach konsultacji.

Partnerstwo jako podstawowa zasada
Eksperci w badaniu delfickim wskazali na wagę współdziałania w realizacji projektów
cyfryzacji. Partnerstwo w realizacji inwestycji w e-usługi należy rozumieć szeroko.
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Na poziomie regionalnym priorytetem powinny być projekty polegające na budowie
platform świadczenia usług i szyn komunikacyjnych. Te projekty, stanowiące bazę dla usług
jednostek samorządu terytorialnego niższego szczebla, niejako z definicji mają charakter
partnerski, bowiem umożliwiają realizację standaryzowanych rozwiązań wielu podmiotom.
Kluczową kwestią w przypadku projektów szczebla regionalnego jest przeprowadzenie
konsultacji z JST niższego szczebla w celu zidentyfikowania ich potrzeb w zakresie danej
platformy regionalnej. Wskazano na zasadność promowania udziału gmin i powiatów
w przyszłych projektach koordynowanych centralnie z poziomu krajowego
W przypadku projektów JST szczebla powiatowego i gminnego premiowane powinny być
projekty komplementarne realizowane w partnerstwie wielu podmiotów. Muszą obejmować
większe obszary terytorialne (region, podregion, duże miasto) a co za tym idzie większe
grupy potencjalnych klientów, aby spełniały warunek efektywności. W przypadku e-zdrowia
na pierwszych miejscach w rankingu preferowanych typów projektów wskazano projekty
polegające na inwestycjach we wspólne systemy zarządzania ochroną zdrowia realizowane
w partnerstwie wielu podmiotów.

Rekomendacja:
Należy wysoko premiować w konkursach projekty realizowane w partnerstwie wielu
podmiotów szczebla powiatowego i gminnego. W kryteriach premiujących wnioski
dodatkowe punkty powinny być przyznawane nie za liczbę uruchomionych e-usług lecz za
liczbę potencjalnych użytkowników.

Ciągle spora grupa podmiotów – co dziesiąty potencjalny beneficjent – wskazuje na braki
urządzeń do przetwarzania cyfrowego danych (12%), a także podstawowego wyposażenia,
jak komputery i serwery (13%). Ma to przełożenie na przyszłe problemy z integracją
posiadanych przez siebie dotychczas systemów informatycznych z wprowadzanymi w
ramach wdrażania e-usług. Takie problemy sygnalizowało 13 z 41 beneficjentów. Niekiedy (8
z 41) skutkowało to niemożnością pełnego wykorzystania wdrożonych e-usług z powodu
braku kompatybilności z innymi używanymi przez beneficjenta systemami. Wsparcie z OP II
nakierowane było zasadniczo na wdrażanie e-usług, jednak oś przewidywała także
finansowanie komponentu sprzętowego do ich realizacji. Należy uznać to za dobre
rozwiązanie i kontynuować w przyszłej perspektywie finansowej. Z opcji tej skorzystało 80%
beneficjentów (32 z 41).
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Rekomendacja:
Za dobrą praktykę należy uznać dopuszczenie możliwości finansowania inwestycji w sprzęt
informatyczny (jako element uzupełniający, niezbędny do budowy, rozbudowy, modernizacji
systemu teleinformatycznego, pod warunkiem, że przeprowadzona analiza wskazała na
niedostępność zasobów). Można stwierdzić, że nowy sprzęt był gwarantem
poprawnego/stabilnego funkcjonowania uruchomionych w ramach projektów e-usług.
Warto tego rodzaju wsparcie kontynuować w następnej perspektywie finansowej.

Bariery i wyzwania
Bariera świadomościowa
W opinii ekspertów (w badaniu delfickim) główną barierą wewnętrzną wdrażania e-usług jest
bariera świadomościowa po stronie decydentów w podmiotach potencjalnie świadczących eusługi. Potwierdza to badanie potencjalnych beneficjentów. Podmioty świadczące e-usługi
nie są zainteresowane inwestowaniem w kosztowną informatyzację, bowiem w ich
przekonaniu, klienci usług – obywatele i przedsiębiorcy - preferują (29%) tradycyjny sposób
załatwiania spraw urzędowych (kontakt bezpośredni) a poza tym ich umiejętności cyfrowe są
niedostateczne, aby korzystać z e-usług (24%). Przekonanie to nie może być poddane
weryfikacji, bo podaż e-usług jest niewielka, stąd popyt na nie – mały. W ten sposób
przekonanie to umacnia się.
Rekomendacja
Regionalne władze samorządowe powinny promować wśród podmiotów województwapotencjalnych usługodawców – najlepsze praktyki w wykorzystaniu e-usług np. w formie
wizyt studialnych w gminach, w których wdrożono z sukcesem rozwiązania e-usług, również
spoza województwa podkarpackiego.

Analiza popytu na e-usługi w projektach zakończonych pokazała, że mechanizm
stymulowania popytu podażą e-usług nie zadziałał w pełni - 40% beneficjentów uznało
zainteresowanie uruchomionymi e-usługami za umiarkowane lub niskie a tylko 28%
badanych zadeklarowało, że efektem projektów było zmniejszenie liczby odwiedzających
instytucję w celu załatwienia konkretnej sprawy. Głównymi powodami, dla których część
obywateli nie korzysta z uruchomionych e-usług są: brak odpowiednich kompetencji
cyfrowych (nie posiada ich 42,3% mieszkańców województwa) oraz brak zaufania do e-usług.
Rekomendacja
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W kolejnej perspektywie finansowej warto przewidzieć wsparcie komplementarne do
wsparcia inwestycyjnego w CP1, przeznaczone na podnoszenie kompetencji cyfrowych
mieszkańców (finansowane z CP4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez
wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych).

Prawie połowa (45%) badanych beneficjentów nie zanotowała przełożenia projektu na
wzrost liczby spraw załatwianych on-line, co zniwelowało oczekiwane korzyści w postaci
zmniejszenia obciążenia pracowników i oszczędności u usługodawcy. Zwrócono jednak
uwagę na powtarzające się często zachowania klientów w postaci pobrania on-line
formularza i złożenie go w tradycyjnej formie papierowej „w urzędzie”. Badania jakościowe
ujawniły, że barierą są skomplikowane formularze, trudne do samodzielnego wypełnienia
przez klientów. W efekcie, po kilku obrotach błędnie wypełnionego formularza klient i tak
musi się pojawić w urzędzie i tam przy pomocy urzędnika wypełnia formularz. Skutkuje to
zwiększeniem obciążenia także po stronie urzędu, który nie dość, że kilkukrotnie sprawdza
źle wypełniony on-line formularz, to jeszcze na końcu proceduje go w tradycyjnej formie.

Rekomendacja:
Konieczne jest przeorganizowanie obsługi klienta. Większe zasoby ludzkie i techniczne
powinny być alokowane na tzw. help deski – komórki organizacyjne zajmujące się wyłącznie
pomocą klientom mającym problemy w wypełnieniu formularzy. Wsparcie RPO WP 20212027 powinno uwzględniać inwestycje w wyposażenie techniczne takich help desków.
Bardziej zaawansowane rozwiązania techniczne mogą uwzględniać przejmowanie (za zgodą
klienta) kontroli nad ekranem jego komputera w celu wypełniania wniosku, lub najbardziej
zaawansowane – wykorzystanie rozwiązań sztucznej inteligencji (w najprostszej postaci
wykorzystanie tzw. chat bot’ów, lub voice bot’ów). Należy promować bardziej przyjazne dla
użytkowników interfejsy. Dobrą praktyką jest stosowanie rozwiązań gotowych dużych firm
informatycznych (Teams, Librus itp.)

Praca zdalna
Czynnikiem zmieniającym podejście zarówno administracji jak i potencjalnych beneficjentów
do e-usług stała się epidemia COVID-19. Epidemia koronawirusa faktycznie wpłynęła na
stosunek administracji i beneficjentów do e-usług. Dane zebrane w trakcie badania studiów
przypadków dowodzą, że od marca br., czyli od momentu tzw. lockdown’u wzrosła liczba
korzystających z e-usług. Dotyczy to przede wszystkim e-usług edukacyjnych, telemedycyny,
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ale także e-usług oferowanych przez JST. W badaniu kwestionariuszowym ponad 60%
usługodawców (JST – 71%, podmioty lecznicze – 56%) potwierdziło wzrost poziomu
korzystania z e-usług w trakcie lockdown’u. Jednocześnie analiza studiów przypadku
ujawniła, że wzrost ten nie utrzymał się po zniesieniu ograniczeń w kontaktach. Potwierdza
to tezę ekspertów w badaniu delfickim, że co prawda prognozowany trend wzrostowy
korzystania z e-usług będzie się utrzymywał, ale nie będzie przełomu, jeśli nie wprowadzi się
obligatoryjnego korzystania z e-usług bez możliwości procedowania w tradycyjnej formie. Tu
jednak największe pole do popisu jest po stronie legislatorów i administracji centralnej.
Realizowane projekty ułatwiły funkcjonowanie instytucji w trakcie pandemii: efekt taki
wystąpił w przypadku 78% beneficjentów i 77% placówek oświatowych. COVID-19 ujawnił
jednak także słabości systemu usług publicznych – brak rozwiązań pozwalających na pracę
zdalną. Pandemia uświadomiła decydentom, że nie wystarczy infrastruktura
i oprogramowanie, ale musi być jeszcze możliwa obsługa zdalna e-usług przez pracowników
urzędów i placówek medycznych. Doświadczenia z II kwartału 2020 r. pokazały, że w związku
z czasową niedostępnością pomieszczeń i urządzeń biurowych związaną z pandemią
koronawirusa, obsługa zdalna e-usług nie była w ogóle możliwa aż w co trzecim podmiocie
leczniczym (35%) i w co szóstym JST (14%).
W reakcji na to doświadczenie 50% podmiotów leczniczych i 39% JST deklaruje, że
w najbliższych 3 latach zainwestuje w środki techniczne (komputery, łącza, procedury
uwierzytelniające, procedury bezpieczeństwa) umożliwiające pracę zdalną pracowników
obsługujących świadczone obecnie lub planowane e-usługi.

Rekomendacja:
Inwestycje w pracę zdalną pracowników podmiotów wdrażających e-usługi (komputeryterminale dla pracowników, łącza, procedury uwierzytelniające, procedury bezpieczeństwa)
służące pracy zdalnej powinny być kosztem kwalifikowalnym w ramach instrumentów
wsparcia RPO WP 2021-2027.

Telemedycyna w e-zdrowiu
Z przeprowadzonej powyżej analizy wynika, że kluczowe są zdolności systemów opieki
zdrowotnej do elastycznego reagowania na kryzysy zdrowotne. Do walki z bezpośrednimi
skutkami kryzysu zdrowotnego powinny powstać możliwości elastycznego zwiększania
możliwości opieki, przy gwałtownie rosnącej liczbie chorych, co oznacza potrzebę szybkiego
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diagnozowania chorych, monitorowania kontaktów, ale także sprawowanie opieki zdalnej,
tam gdzie nie jest wymagana hospitalizacja.
Z drugiej strony koncentracja systemu opieki zdrowotnej na doraźnej walce z pandemią nie
może powodować, że system opieki zdrowotnej nie obsługuje pozostałych pacjentów.
Dlatego rozwijane powinny być wszystkie usługi zdrowotne, łączące elementy
telekomunikacji, informatyki oraz medycyny (telemedycyna, telerehabilitacja, teleopieka,
domowe urządzenia monitorujące).
Obecnie tylko co piąty podmiot leczniczy (20%) wykorzystuje rozwiązania z zakresu
telemedycyny inne aniżeli tylko telefoniczna konsultacja pacjenta z lekarzem (np.
wideorozmowa, diagnostyka stanu pacjenta na odległość. Podmioty lecznicze w badaniu
kwestionariuszowym bardzo wysoko, bo na drugiej pozycji, wskazały zapotrzebowanie na
uruchomienie usług telemedycznych (17%). Jest to zapewne „skutek uboczny” lockdown’u
związanego z pandemią koronawirusa, która wpłynęła na stosunek decydentów do
wdrażania e-usług, co szczególnie uwidoczniło się w usługach medycznych.
W opinii ekspertów w badaniu delfickim rozwój telemedycyny warunkowany jest
inwestycjami w digitalizację aparatury diagnostycznej (miejsce 1 w rankingu preferowanych
typów inwestycji). Poza na tym dalszych miejscach są rozwiązania technologiczne oparte na
sztucznej inteligencji i optymalizacji procedur jako warunek robotyzacji i automatyzacji
procesów medycznych.
Innym uwarunkowaniem są bariery systemowe wynikające z sposobu działania publicznej
służby zdrowia. Rozwój szerokiego wachlarza usług telemedycznych nie jest możliwy bez
włączenia ich do systemu finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, co pozostaje poza
sferą decyzji samorządu regionalnego.

Rekomendacja:
Preferencje w konkursach skierowanych do podmiotów leczniczych powinny mieć e-usługi
telemedyczne, zdalnej diagnostyki i monitorowania oraz prowadzące do automatyzacji i
robotyzacji procesów leczniczych. Lista wdrażanych usług telemedycznych powinna zawierać
wyłącznie usługi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

E- edukacja
Ograniczanie skutków zdrowotnych pandemii wymaga ograniczenia lub zupełnego
zamrożenia kontaktów. Ma to istotny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W kontekście
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e-usług publicznych znaczenia nabiera zdolność do kontynuacji usług edukacyjnych w okresie
lockdown’u.
Z badań studium przypadku wynika, że dużym zainteresowaniem cieszyły się e-usługi
z obszaru edukacji (np. e-dziennik, e wywiadówka). Okazały się być one szczególnie
użyteczne w dobie pandemii. Warto położyć nacisk na wsparcie tego rodzaju e-usług
w kolejnej perspektywie finansowej, ponieważ grupa ich potencjalnych odbiorców jest
bardzo liczna (nauczyciele, rodzice, uczniowie).
W przypadku e-edukacji wskazuje się na takie bariery jak braki sprzętu informatycznego
w placówkach oświatowych i niskie kompetencje cyfrowe nauczycieli. Premiowane powinny
być zatem inwestycje w sprzęt informatyczny i oprogramowanie. Na poziomie lokalnym
prawie na równi z inwestycjami w sprzęt i oprogramowanie wskazuje się na konieczność
wsparcia w zakresie podnoszenia umiejętności cyfrowych nauczycieli wszystkich
przedmiotów. Szkolenia mogłyby się odbywać w systemie kaskadowym. Pierwsze szkolenia
dla „trenerów” realizowane byłyby przez dostawców sprzętu i oprogramowania, a kolejne
dla pozostałej kadry podległych beneficjentom placówek oświatowych przez wyszkolonych
„trenerów”. Takie rozwiązanie sprawdziło się w przypadku usługi e-wywiadówka w
Rzeszowie. Na poziomie regionalnym wspierane powinny być inwestycje w systemy
i platformy działające w oparciu o technologie chmur obliczeniowych.
Rekomendacja:
W przypadku placówek szkolnych na szczeblu lokalnym konieczne jest uzupełnienie
najprostszych braków w postaci sprzętu i oprogramowania. Konieczne jest też podnoszenie
umiejętności cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów. Pierwsze szkolenia dla
„trenerów” realizowane byłyby przez dostawców sprzętu i oprogramowania, a kolejne dla
pozostałej kadry podległych beneficjentom placówek oświatowych, w systemie
kaskadowym, przez wyszkolonych „trenerów.

Kadry
Ważną barierą rozwoju e-usług w urzędach są braki kadrowe wśród pracowników
z odpowiednimi kompetencjami do realizacji projektów informatycznych. Wyniki badań
potwierdzają wagę posiadania odpowiednio wykwalifikowanej kadry nie tylko dla sprawnej
realizacji projektów, ale przede wszystkim do poprawnego zaprojektowania pożądanych eusług, ich wdrożenia i nadzoru nad ich rozwojem. Brak specjalistów IT wykazało 9 z 39
beneficjentów i 70 z 311 potencjalnych beneficjentów, którym nie udało się zdobyć środków.
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Pracownicy o wysokich kwalifikacjach są poszukiwani na rynku pracy a ich zarobki rynkowe
znacznie przekraczają te, które mogą im zaoferować samorządy czy uczelnie wyższe.
Wnioskodawcy muszą często zadowalać się informatykami z niższym doświadczeniem,
którzy po kilku latach pracy w administracji i zwiększeniu kwalifikacji odchodzą do firm
komercyjnych przede wszystkim z powodu niskich zarobków.
Bariery techniczne są niejako wpisane w obszar jakim są projekty informatyczne niezależnie,
czy wdrażane są w skali województwa, czy małej gminy. Dostawcy wykorzystują
niejednokrotnie swoją przewagę kompetencyjną oferując rozwiązania zamknięte i nie
troszcząc się o ich kompatybilność z posiadanymi przez zamawiającego zasobami.
Beneficjenci muszą zwracać uwagę na takie zachowania wykonawców, do czego potrzebna
jest odpowiednia wiedza i doświadczenie. Jest to szczególnie istotne w przypadku
podmiotów małych, które nie posiadają odpowiednich zasobów ludzkich.

Rekomendacja:
Kosztem kwalifikowanym powinien być koszt eksperta/doradcy nadzorującego zamówienie
publiczne i jego realizację na podobieństwo inżyniera kontraktu w pracach budowlanych.
Należy jasno zdefiniować zakres czynności i produkty jakie będą się kwalifikowały do
dofinansowania. Rolą doradcy byłoby zasadniczo przygotowanie dokumentacji przetargowej
i odbiór końcowy dostawy/usługi. Wartością dodaną z punktu widzenia systemu wdrażania
byłoby wyeliminowanie lub przynajmniej zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez
beneficjentów przy zamawianiu usług i dostaw.

Ostateczny kształt prezentowanych powyżej rekomendacji został wypracowany na
warsztacie ewaluacyjnym z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację RPO
WP 2014-2020. W trakcie warsztatu podkreślono wpływ uwarunkowań zewnętrznych, które
mogą wpłynąć na wdrożenie rekomendacji. Uwarunkowania te dotyczą:
•

Szczegółowych krajowych wytycznych programowych w nowej perspektywie
finansowej, w tym np. rozwiązań w zakresie kwalifikowalności kosztów (na przykład
koszt doradcy – informatyka nie powinien budzić zastrzeżeń i wątpliwości - mógłby
być uwzględniony w kategorii „zarzadzanie projektem”, a co za tym idzie – rozliczany
za pomocą stawki ryczałtowej do kosztów pośrednich – o ile stawka będzie zasadna i
dopuszczona w ww. projektach, podobnie jak zakup sprzętu do organizacji
helpdesków),

•

Rozwiązań systemowych usankcjonowanych odpowiednimi regulacjami prawnymi
dotyczącymi obszarów wdrażanych e-usług. Istotą sprawy jest tu wyraźna demarkacja
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zakresu działań szczebla krajowego i regionalnego, po to żeby nie dublować działań i
tworzyć rozwiązania komplementarne w całym kraju. Przykładem może być przejęcie
na szczebel krajowy rozwiązań związanych z e-skierowaniem, czy e-receptą.
Podobnie w przypadku pracy zdalnej - praca zdalna powinna w pierwszej kolejności
zostać uregulowana w krajowych przepisach prawa a dopiero potem można wdrażać
konkretne rozwiązania u beneficjentów.
Brak przygotowania takich rozstrzygnięć na poziomie krajowym może znacznie utrudnić
wdrażanie powyższych rekomendacji.
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Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego
Efekty wsparcia zastosowań TIK dla usług publicznych
Instytucja zlecająca badanie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Lp.
Treść wniosku
1

2
166

Treść
rekomendacji

Adresat
rekomen
dacji

Sposób wdrożenia
Ustanowienie w
konkursach kryterium
premiującego W
kryteriach premiujących
wnioski dodatkowe
punkty powinny być
przyznawane nie za liczbę
uruchomionych e-usług
lecz za liczbę
potencjalnych
użytkowników.

Realizowane powinny być projekty
komplementarne realizowane
w partnerstwie wielu podmiotów. Aby
spełniały warunek efektywności,
muszą być skierowane do jak
największej liczby potencjalnych
użytkowników. Sprzyjać temu będzie
realizacja projektów partnerskich
obejmujących większe obszary
terytorialne (region, podregion, duże
miasto) (rozdział 3.2)

Należy wysoko premiować w
konkursach projekty
realizowane w partnerstwie
wielu podmiotów szczebla
powiatowego i gminnego.

IZ RPO
WP
20212027

Klasa rekomendacji

Rekomendacja programowa

Podklasa rekomendacji

Obszar tematyczny

Społeczeństwo informacyjne

Konieczne jest przeorganizowanie
obsługi klienta. Większe zasoby

Wsparcie RPO WP 2021-2027
powinno uwzględniać

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Nowa
perspektywa
finansowa
2021-2027

Rekomendacja operacyjna
Regionalny Program
Program operacyjny
Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 2021-2027
IZ RPO
Dopuszczenie w
Nowa
WP
konkursach możliwości
perspektywa

ludzkie i techniczne powinny być
alokowane na tzw. help deski –
komórki organizacyjne zajmujące się
wyłącznie pomocą klientom mającym
problemy w wypełnieniu formularzy.
(rozdział 2.5)
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Klasa rekomendacji

inwestycje w wyposażenie
techniczne help desków oraz
wykorzystanie rozwiązań
sztucznej inteligencji (w
najprostszej postaci
wykorzystanie tzw. chat
bot’ów, lub voice bot’ów)
Rekomendacja programowa

Obszar tematyczny

Społeczeństwo informacyjne

Program operacyjny

Inwestycje w rozwiązania
umożliwiające pracę zdalną
pracowników podmiotów
świadczących e-usługi powinny
być kosztem kwalifikowalnym
w ramach instrumentów
wsparcia RPO WP 2021-2027

Dopuszczenie w
konkursach możliwości
IZ RPO
finansowania rozwiązań
WP2021- sprzętowych i
2027
sofware’owych
dotyczących pracy zdalnej
pracowników

Rekomendacja programowa

Podklasa rekomendacji

Pandemia uświadomiła decydentom,
że nie wystarczy infrastruktura
i oprogramowanie, ale musi być
jeszcze możliwa obsługa zdalna eusług przez pracowników urzędów
i placówek medycznych.
Doświadczenia z II kwartału 2020 r.
pokazały, że w związku z czasową
niedostępnością pomieszczeń
i urządzeń biurowych związaną
z pandemią koronawirusa, obsługa
zdalna e-usług nie była w ogóle
możliwa aż w co trzecim podmiocie
leczniczym (35%) i w co szóstym JST
(14%). (rozdział 2.5)
Klasa rekomendacji

finansowania rozwiązań
sprzętowych i
sofware’owych
dotyczących organizacji
helpdesk’ów

Podklasa rekomendacji

finansowa
2021-2027

Rekomendacja operacyjna
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 2021-2027

Nowa
perspektywa
finansowa
2021-2027

Rekomendacja operacyjna

Obszar tematyczny
4

5
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Pandemia pokazała, że kluczowe są
zdolności systemów opieki
zdrowotnej do elastycznego
reagowania na kryzysy zdrowotne.
Dlatego rozwijane powinny być
wszystkie usługi zdrowotne, łączące
elementy telekomunikacji,
informatyki oraz medycyny
(telemedycyna, telerehabilitacja,
teleopieka, domowe urządzenia
monitorujące). (rozdział 3.2)
Klasa rekomendacji

Społeczeństwo informacyjne

Preferencje w konkursach
skierowanych do podmiotów
leczniczych powinny mieć eusługi telemedyczne, zdalnej
diagnostyki i monitorowania
oraz prowadzące do
automatyzacji i robotyzacji
procesów leczniczych.
Rekomendacja programowa

Obszar tematyczny

Społeczeństwo informacyjne

Bariery techniczne są niejako wpisane
w obszar jakim są projekty
informatyczne niezależnie, czy
wdrażane są w skali województwa,
czy małej gminy. Dostawcy
wykorzystują niejednokrotnie swoją
przewagę kompetencyjną oferując
rozwiązania zamknięte i nie troszcząc
się o ich kompatybilność z
posiadanymi przez zamawiającego
zasobami. Beneficjenci muszą zwracać

Wśród możliwych do
sfinansowania kosztów
powinno się dopuszczać koszt
doradcy-informatyka, który
będzie nadzorował i
monitorował proces
przygotowania specyfikacji
technicznej, postępowanie
przetargowe i realizację
zamówienia na dostawy od
wybranego dostawcy

Program operacyjny

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 2021-2027

Premiowanie w
konkursach podmiotów
wdrażających
zaawansowane usługi
Nowa
IZ RPO
telemedyczne, w
perspektywa
WP2021- szczególności oparte na
finansowa
2027
nowoczesnych metodach
2021-2027
zdalnej diagnostyki i
prowadzące do robotyzacji
i automatyzacji procesów
medycznych.
Podklasa rekomendacji
Rekomendacja operacyjna
Regionalny Program
Program operacyjny
Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 2021-2027

IZ RPO
WP
20212027

Dopuszczenie w
konkursach możliwości
finansowania kosztów
doradców technicznych –
informatyków
współpracujących z
beneficjentem przy
wdrożeniu e-usługi.

Nowa
perspektywa
finansowa
2021-2027
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uwagę na takie zachowania
wykonawców, do czego potrzebna
jest odpowiednia wiedza
i doświadczenie. (rozdział 1.3)
Klasa rekomendacji

(podobnie jak inżynier
kontraktu w pracach
budowlanych)
Rekomendacja programowa

Podklasa rekomendacji

Obszar tematyczny

Społeczeństwo informacyjne

Program operacyjny

Rekomendacja operacyjna
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 2021-2027

Table: Implementing evaluation study recommendations
Impacts of supporting ICT applications in public services
Study Contracting Institution: Podkarpackie Voivodship Marshal's Office

No
.
1
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Finding
Complementary projects operated in
partnership by numerous entities
should be implemented. In order to
meet required efficiency, supported
projects must be targeted at the
largest possible numbers of potential
users. This will be facilitated by the
implementation of partnership based
projects involving larger territories
(region, sub-region, large city)
(section 3.2.).

Recommendation

Projects implemented in
partnership between
numerous entities at powiat
and gmina levels should be
encouraged in calls for
proposals through bonus
scoring mechanisms.

Address
ee

Implementation

Timing
(quarter)

MA PV
20212027
ROP

Use of bonus scoring
criterion. Such criteria
should reward project
proposals by an allocation
of additional points not
for numbers of launched
e-services, but for
numbers of potential
beneficiaries.

New financial
perspective
2021-2027

Recommendation category

Programme recommendation

Recommendation
subcategory

Thematic area

Information society

Operational Programme

Operational
recommendation
Podkarpackie Voivodship
2021-2027 Regional
Operational Programme

2

3
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It is necessary to reorganise
customer services. More human and
technical resources should be
allocated towards helpdesks organisational units devoted to
supporting clients who have
difficulties with filling in the required
forms (section 2.5.).

Support under PV ROP should
include investments in the
technical equipment for
helpdesks and artificial
intelligence solutions (in their
simplest forms involving the
use of chat bots or voice bots).

MA PV
2021-2027
ROP

Recommendation category

Programme recommendation

Recommendation
subcategory

Thematic area

Information society

Operational Programme

The pandemic has made it clear to
decision makers, that infrastructure
and software do not suffice, remote
operation of e-services by selfgovernment officers and healthcare
employees is also required.
Experience gathered during the
second quarter of 2020 showed, that
due to the temporary closure of
office facilities as a result of the
coronavirus pandemic, remote
operations of e-services was not
possible in every third healthcare
entity (35%) and every sixth local
self-government unit (14%) (section
2.5.).

Investment spend into remote
work capacities of employees
of entities implementing eservices should be included
among eligible costs under PV
2021-2027 ROP support
instruments.

MA PV
2021-2027
ROP

Inclusion in calls for
proposals of financing
for equipment and
software solutions for
helpdesks

New financial
perspective
2021-2027

Operational
recommendation
Podkarpackie Voivodship
2021-2027 Regional
Operational Programme

Inclusion in calls for
proposals of financing
for equipment and
software solutions for
remote work

New financial
perspective
2021-2027

Recommendation category

Programme recommendation

Thematic area

Information society

The pandemic has shown that the
capacities for flexible reaction to
health crises are key. Hence all
healthcare services linking
telecommunication, information
technology and medicine should be
further developed (telehealth,
telerehabilitation, telecare, home
monitoring devices) (section 3.2.).

Calls for proposals targeting
healthcare entities should
encourage e-services telehealth, remote diagnosis
and monitoring, and those
leading to the automation and
robotisation of healthcare
processes.

Recommendation category

Programme recommendation

Thematic area

Information society

Technical barriers are an expected
issue in such an area as IT projects,
regardless of whether they are
implemented at the level of the
voivodship or of a small gmina.
Suppliers will often take advantage

Among eligible costs the costs
of advisers/IT experts should
be included, who will oversee
and monitor the development
of the technical specification,
tender procedure and

4

5
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Recommendation
subcategory

Operational
recommendation
Podkarpackie Voivodship
Operational Programme 2021-2027 Regional
Operational Programme
Bonus scoring in calls
for proposals for
entities implementing
advanced telehealth
services, in particular
MA PV
New financial
those based on modern
2021-2027
perspective
remote diagnosis
ROP
2021-2027
methodologies and
leading to the
automation and
robotisation of
healthcare processes.
Recommendation
Operational
subcategory
recommendation
Podkarpackie Voivodship
Operational Programme 2021-2027 Regional
Operational Programme
MA PV
2021-2027
ROP

Inclusion in calls for
proposals of financing
for technical advisers IT experts cooperating
with the benefciary

New financial
perspective
2021-2027
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of their competitive position and
propose closed solutions, without
concern about their compatibility
with the resources already available
to the contracting party.
Beneficiaries must take notice of
such behaviours on the side of
suppliers, which requires access to
appropriate knowledge and
experience (section 1.3.).

implementation of the supply
contract by the selected
supplier (in a similar fashion to
a contract engineer during
construction)

during the launching of
the e-service.

Recommendation category

Programme recommendation

Recommendation
subcategory

Thematic area

Information society

Operational Programme

Operational
recommendation
Podkarpackie Voivodship
2021-2027 Regional
Operational Programme

Materiały źródłowe
•

Pakiet rozporządzeń UE w sprawie polityki spójności 2014-2020:
o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i
zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1006/2009 z dnia 16
września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 808/2004 w sprawie
statystyk Wspólnoty dotyczących społeczeństwa informacyjnego;
o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych);
o Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1515 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie
wykonania rozporządzenia (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego za
rok referencyjny 2018;

•

Projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027:
o Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych
funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz;
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o Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności;
o Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające
program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027;
•

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 – Założenia;

•

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

•

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych;

•

Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020;

•

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020;

•

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.

•

Standardy dostępności Web Content Accessibility Guidelines (WCAG);

b) Dokumenty strategiczne i programowe:
•

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu - Strategia „Europa 2020”;

•

Strategia - Jednolity Rynek Cyfrowy;

•

Nowy Program strategiczny na lata 2019-2024, Rada Europy, czerwiec 2019

•

Konkluzje w sprawie przyszłości wysoce ucyfrowionej Europy po roku 2020:
„Stymulowanie cyfrowej i gospodarczej konkurencyjności i spójności cyfrowej w całej
Unii”

•

Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia programu Cyfrowa Europa na lata
2021-2027

•

Projekt rozporządzenia Establishing a European Union Recovery Instrument to support
the recovery in the aftermath of the COVID-19 pandemic COM(2020) 441

•

Komunika KE i PE Budżet UE napędza plan odbudowy Europy, COM(2020) 442

•

Plan działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020;

•

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030r.)

•

Program Zintegrowanej Informacji Państwa;

•

Strategia Sprawne i Nowoczesne Państwo 2020, z perspektywą do 2030;

•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
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•

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

•

Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020;

•

Projekt Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030;

•

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 –
założenia.

•

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - katalog definicji dla Celów
Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej, Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju; Warszawa 2014

•

Raport Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r., GUS, Warszawa 2019

•

Nowy Program strategiczny na lata 2019-2024, Rada Europy, czerwiec 2019

•

Konkluzje w sprawie przyszłości wysoce ucyfrowionej Europy po roku 2020:
„Stymulowanie cyfrowej i gospodarczej konkurencyjności i spójności cyfrowej w całej
Unii”

•

The European Union's Digital Strategy and COVID-19, 19 maj 2020

c) Badania ewaluacyjne i ekspertyzy:
•

Ewaluacja ex-ante Regionalnego
Podkarpackiego na lata 2014-2020;

•

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania;

•

Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020;

•

Ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP 2007-2013 na rozwój
społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim;

•

Efekty polityki spójności 2007-2013 w Polsce;

•

Wpływ polityki spójności perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczeństwa
informacyjnego;

•

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018;

•

E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model rzeczywistości na przykładzie
województwa podkarpackiego;

•

E-administracja w oczach internautów 2016;

•

Wpływ cyfryzacji na działanie administracji publicznej w Polsce;

c) Literatura przedmiotu:

176

Programu

Operacyjnego

Województwa

•

Arduini, D., & Zanfei, A. (2014). An overview of scholarly research on public e-services?
A meta-analysis of the literature. Telecommunications Policy, 38(5-6).

•

Axelsson, K., Melin, U., & Lindgren, I. (2013). Public e-services for agency efficiency and
citizen benefit—Findings from a stakeholder centered analysis. Government
Information Quarterly, 30(1).

•

Bogucki, D. (2005). e-Government w Unii Europejskiej. Elektroniczna Administracja.

•

Drobiazgiewicz, J. (2015). Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w
świadczeniu administracyjnych usług publicznych. Zeszyty Naukowe. Problemy
Transportu i Logistyki/Uniwersytet Szczeciński

•

Drgas, K. (2019). Przesłanki wdrażania cyfryzacji jednostek samorządu lokalnego
finansowanej ze środków unijnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny,
81(1).

•

Koćwin, L. (2019). Wyzwania i problemy kreacji społeczeństwa informacyjnego w
Polsce. [w:] Praktyki komunikacyjne, red. Jolanta Kędzior, Wrocław.

•

Paprocki, W. (2016). Koncepcja Przemysł 4.0 i jej zastosowanie w warunkach
gospodarki cyfrowej. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieregud (red.). Cyfryzacja
gospodarki i społeczeństwa. Szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych.
Gdańsk: Europejski Kongres Finansowy.

•

Perdał, R. (2014). Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie
lokalnym w Polsce.

•

Wilk S. (2014). E-administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a
rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego, Rzeszów: Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

•

Wilk, S. (2015). Perspektywy rozwoju elektronicznej administracji w województwie
podkarpackim w opinii mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji
publicznej. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 2(44).

•

Wilk, S. (2018). "Rozwój elektronicznej administracji w województwie podkarpackim
w perspektywie finansowej 2007–2013". Nierówności Społeczne a Wzrost
Gospodarczy 53

•

Standard opisu elektronicznej usługi publicznej w działaniu 2.1 Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”,
Centralny Ośrodek Informatyki, Warszawa 2018

•

Śledziewska, K., & Zięba, D. (2016). E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej.
Jak z niej (nie) korzystamy.

•

Śliwiński, M. (2008). Modele biznesowe e-usług. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości.

177

Załączniki:
1. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii i narzędzia badawcze,
2. Syntetyczna informacja nt. wyników badania dla decydentów
3. Tabela prezentująca syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze wraz ze
wskazaniem odniesienia do części raportu stanowiących rozwinięcie tematu
4. Raport z badania delfickiego
5. Studia przypadku
6. Legenda do rysunku Rysunek 23. Komplementarność projektów realizowanych
w ramach OP II
7. Wykresy i tabele w plikach excel
8. Pliki źródłowe z badań terenowych
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