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Dotacje UE na informatyzację urzędów publicznych
Poziom zaawansowania rozwoju internetowych usług publicznych w Polsce jest o prawie
połowę niŜszy niŜ średni poziom rozwoju tych usług w Unii. Według Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji większość gmin nie stworzyła specjalnego systemu
przesyłania dokumentów elektronicznych do interesantów.
Istotą postępu w budowie społeczeństwa informacyjnego jest
konsekwentne
rozszerzanie
zbioru
zadań
publicznych
udostępnianych drogą elektroniczną. Postęp ten nie będzie
moŜliwy bez ścisłego współdziałania systemów informacyjnych
jednostek administracji publicznej we wzajemnych relacjach oraz
w relacjach z osobami fizycznymi, w szczególności obywatelami,
oraz podmiotami nie naleŜącymi do administracji publicznej, w
szczególności przedsiębiorcami.

W opracowanej w 2005 strategii rządowej wśród celów informatyzacji kraju do roku 2013
wyróŜniono przede wszystkim:


wzrost dostępu do szerokopasmowego Internetu;



ciągłe wzmacnianie infrastruktury teleinformatycznej nauki umoŜliwiające aktywne
uczestnictwo wszystkich jednostek naukowych w wirtualnym świecie, np. wirtualne
organizacje naukowe;



stworzenie wewnętrznej sieci administracji publicznej (centralnej i samorządowej)
docierającej do wszystkich jednostek administracji w całym kraju;



stworzenie ogólnokrajowych platform świadczenia usług elektronicznych administracji
wykorzystujących podpis cyfrowy i identyfikator elektroniczny;



wdroŜenie systemu identyfikacji
dokumentach osobistych;



zapewnienie bezpiecznego i skutecznego dostępu on-line do wszystkich rejestrów
państwowych i systemów ewidencyjnych administracji publicznej;



stworzenie warunków dla powszechności edukacji teleinformatycznej.

obywatela

bazującego

na

wielofunkcyjnych
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W celu realizacji strategii rozwoju informatyzacji administracji publicznej przygotowano
projekt Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, funkcjonującej pod nazwą ePUAP, który ma za zadanie pośredniczyć pomiędzy usługobiorcami a usługodawcami w
zakresie realizacji usług administracji publicznej. Platforma umoŜliwi m. in. generowanie,
wypełnianie i przesyłanie do właściwych jednostek administracji publicznej odpowiednich
formularzy, podpisywanie elektroniczne wypełnionych formularzy, sprawdzanie danych z
rejestrów państwowych czy obsługę płatności elektronicznych za czynności administracyjne .
W pierwszej kolejności w ramach e-PUAP będą wdraŜane następuj ą ce usługi dla obywateli:


podatek dochodowy dla osób fizycznych, - umówienie wizyty lekarskiej,



głosowanie przez portal internetowy,



wypoŜyczanie publikacji z biblioteki,



pośrednictwo pracy,



obsługa ubezpieczeń społecznych,



składanie podania o przyjęcia na studia,



uzyskiwanie wymaganych dokumentów z urzędu stanu cywilnego,



obsługa forum publicznego.

Zgodnie z załoŜeniami strategii obywatel powinien mieć elektroniczny dostęp do wszystkich
usług administracyjnych w Polsce do końca 2013 r.
W okresie 2007-2013 na informatyzację urzędów administracji publicznej, w tym urzędów
gminnych, istnieje moŜliwość pozyskania bezzwrotnych dotacji w ramach programów
operacyjnych.
W kaŜdym z regionalnych programów operacyjnych (RPO) uwzględniono środki na
dofinansowanie projektów zakładających stworzenie m.in. systemu teleinformatycznego do
przekazywania i otrzymywania dokumentów urzędowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
DuŜe projekty majce na celu stworzenie systemu teleinformatycznego mogą ubiegać się o
dotacje z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w priorytecie V - Dobre rządzenie, jak
równieŜ z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W tym ostatnim szczególny
nacisk połoŜono na utworzenie sytemu przesyłania dokumentów urzędowych do
przedsiębiorstw, miałby on przede wszystkim pomóc w rozwoju przedsiębiorczości na
szczeblu lokalnym i w regionie.
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Na ten rodzaj przedsięwzięć przeznaczone będzie w formie dofinansowania około 300 mln
euro w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W tym przypadku chodzi
o jednostki samorządu terytorialnego z pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego,
podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko- mazurskiego.
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