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Określenie  obecnego poziomu wykorzystania e-administracji
w Polsce 

o obszary interakcji G2C i G2B

Dane: Eurostat 2013-2015, ONZ, OECD

Raport DELab UW
E-administracja w Polsce na tle UE



E-administracja:

o Oszczędności czasu obywateli, 
o Uproszczenie procedur 
o Zmniejszenie kosztów
o Dostęp do danych publicznych (rozwój innowacyjnych 

usług) 

Raport DELab UW
E-administracja w Polsce na tle UE



E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej



Interakcja cyfrowa obywateli z instytucjami publicznymi (wykluczając e-mail), 
odsetek osób w wieku 25-64 (2015)



Cel kontaktu lub interakcji obywateli z instytucjami publicznymi za pośrednictwem 
Internetu na potrzeby prywatne w ciągu ostatnich 
12 miesięcy, odsetek osób w wieku 25-64 lat (2015)



Cel korzystania ze stron internetowych instytucji publicznych na potrzeby prywatne 
w Polsce, odsetek osób w wieku 25–64 lat (2013)



Metody kontaktu z administracją publiczną inne niż za pośrednictwem strony 
internetowej, odsetek osób w wieku 25–64 (2013)



Korzystanie ze stron internetowych instytucji publicznych w co najmniej jednym 
celu prywatnym – podział ze względu na wykształcenie, odsetek osób w wieku 25–
64 lat (2015)



Powody nieskładania wniosków przez Internet – odsetek osób, które nie składały 
wniosków przez Internet (2015)



Powody niewypełniania wniosków przez Internet z podziałem na wykształcenie 
(2015)



Powody niewypełniania wniosków przez Internet wśród osób z wyższym 
wykształceniem– odsetek osób, które nie wypełniały wniosków przez Internet 
(2015)



Problemy napotykane podczas korzystania z e-administracji, odsetek osób w wieku 
25–64 lat (2013)



Liczba złożonych e-deklaracji ogółem i PIT-37 w latach 2011–2015



Odsetek MŚP komunikujących się elektronicznie z instytucjami publicznymi, 
wykluczając e-maile, z podziałem na państwa (2013)



Odsetek MŚP korzystających z publicznych stron internetowych w celu uzyskiwania 
informacji oraz formularzy (2013)



Odsetek MŚP korzystających z publicznych stron internetowych w celu wysyłania 
deklaracji VAT i składek społecznych w pełni elektronicznie (2013)



Udział MŚP poszukujących dokumentów związanych z przetargami i ich specyfikacji 
poprzez systemy elektronicznych zamówień publicznych, z podziałem na państwa 
(2013)



Udział MŚP poszukujących dokumentów i specyfikacji związanych z przetargiem 
poprzez systemy elektronicznych zamówień publicznych (2013)



Udział MŚP korzystających z Internetu do oferowania dóbr i usług poprzez systemy 
elektronicznych zamówień publicznych (e-przetargi), z podziałem na państwa 
(2013)



Udział MŚP korzystających z Internetu do oferowania dóbr i usług poprzez systemy 
elektronicznych zamówień publicznych (e-przetargi), z podziałem na przetargi 
krajowe i zagraniczne (2013)



Wyniki dla poszczególnych indeksów ONZ – Polska w porównaniu do EU15 i 
NMS12 (2014)



Indeks OURdata mierzący otwartość i użyteczność danych publicznych, OECD 
(2014)



Średni czas trwania rządowych projektów ICT o budżecie przekraczającym 10 mln 
USD (2014)



Odsetek osób śledzących wpisy premierów lub prezydentów krajów Unii 
Europejskiej na Twitterze (10 najpopularniejszych)



Odsetek osób śledzących na Twitterze wpisy najważniejszych osób i instytucji 
państwowych w Polsce (15 najpopularniejszych)



Wnioski:
o Polacy dużo rzadziej niż obywatele 

innych krajów Unii Europejskiej 
korzystają z usług e-administracji.

o W odróżnieniu od niewielkiego 
wykorzystania e-administracji 
przez obywateli, polskie firmy 
często używają kanału cyfrowego 
w relacjach z administracją.

o Z każdym kolejnym rokiem coraz 
więcej zeznań podatkowych 
składanych jest za pomocą aplikacji 
e-deklaracja.

o Wśród najczęściej wskazywanych 
powodów niekorzystania przez 
Polaków z bardziej zaawansowanych 
usług e-administracji są: brak 
dostatecznych kompetencji oraz troska 
o bezpieczeństwo danych osobistych.

o Według Indeksu EGDI ONZ, Polska 
znajduje się na podobnym poziomie co 
inne kraje naszego regionu (NMS12).

o Polska znajduje się na ostatnim 
miejscu wśród przebadanych krajów 
OECD pod względem otwartości i 
użyteczności danych publicznych.



! Polska znajduje się na ostatnim miejscu wśród przebadanych krajów 
OECD pod względem otwartości 
i użyteczności danych publicznych.

o Sytuacja ta bardzo ogranicza zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne 
oraz jest istotną barierą w rozwoju innowacyjnych firm, zwłaszcza w sektorze 
usług.
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