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WYKAZ SKRÓTÓW 

 

Tabela 1. Wykaz skrótów 

Skrót Rozwinięcie 

A2A Administration to administration (usługa wewnątrz-administracyjna) 

A2B Administration to business (e-usługa skierowana do przedsiębiorców) 

A2C Administration to citizen (e-usługa skierowana do mieszkańców) 

CATI Computer Aided Telephone Interview (ankieta realizowana drogą telefoniczną) 

CAWI Computer Assisted Web Interview (ankieta realizowana drogą internetową)  

EDM Elektroniczna dokumentacja medyczna 

e-PUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IZ Instytucja Zarządzająca 

JST Jednostka samorządu terytorialnego 

MChE Małopolska Chmura Edukacyjna 

MSIM Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) 

OP Oś priorytetowa 

RPO WM Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

SUS System Usability Scale (skala użyteczności systemu) 

UPO Urzędowe Potwierdzenie Odbioru 

WoD Wniosek o dofinansowanie 

Woj Województwo  

Źródło: opracowanie własne 
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STRESZCZENIE 

 

Cel badania i metodyka 

Głównym celem badania była ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach 2 osi RPO WM 2014-

2020 „Cyfrowa Małopolska” na zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do informacji 

sektora publicznego, e-usług, e-kultury i e-zdrowia w województwie małopolskim. Do celów 

szczegółowych należały: 

• Ocena efektów zrealizowanych projektów i ich wpływu na podniesienie jakości i dostępności 

e-usług publicznych w obszarach o priorytetowym znaczeniu dla mieszkańców, 

przedsiębiorców i osób odwiedzających Małopolskę, 

• Ocena wpływu realizowanych działań na usprawnienie procesów wewnętrznych i 

zewnętrznych w administracji publicznej, 

• Wskazanie rekomendowanych działań mających na celu dalszy rozwój e-usług w 

województwie małopolskim w perspektywie 2021-2027. 

Badanie zrealizowano z wykorzystaniem szerokiego wachlarza metod o jakościowym i ilościowym 

charakterze. Przeprowadzono łącznie 37 wywiadów m.in z przedstawicielami IZ RPO WM, ekspertami 

oceniającymi wnioski, beneficjentami, partnerami projektów. Zrealizowano 148 ankiet z 

przedstawicielami małopolskich jednostek samorządu terytorialnego, 660 ankiet z mieszkańcami 

województwa, 396 ankiet z małopolskimi przedsiębiorcami, 269 ankiet z użytkownikami e-usług oraz 

810 ankiet z uczniami – uczestnikami projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. W końcowej fazie 

badania zorganizowano zogniskowany wywiad grupowy oraz warsztat. 

 

Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie małopolskim 

Poziom rozwoju e-usług publicznych w województwie małopolskim w dużej mierze odzwierciedla 

średnią krajową, zazwyczaj nieco ją przekraczając na korzyść regionu. Dotyczy to zarówno 

wewnętrznej cyfryzacji urzędów, jak i zakresu usług oferowanych dla obywateli. Pod względem 

korzystania z usług administracji publicznej za pomocą Internetu woj. małopolskie także zajmuje 

pozycję zbliżoną do średniej krajowej (osiągając wynik 39,5% wobec średniej krajowej na poziomie 

41,9%1). Warto w tym kontekście przywołać także średnią dla Unii Europejskiej, która jest jednak 

znacznie wyższa i w 2020 r. wynosiła 57% (dane EUROSTAT). 

 

Stan wdrażania i przebieg wdrażania działania 2.1 

Z Działania 2.1 Cyfrowa Małopolska do czerwca 2021 r. kwotą 587,3 mln zł dofinansowano realizację 

96 projektów. Zakontraktowano tym samym 97% alokacji. Niemal 58% zakontraktowanych środków 

przypada na projekty pozakonkursowe, z których zdecydowanie najbardziej kosztochłonnym jest 

projekt z poddziałania 2.1.5 „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”. W wymiarze 

ilościowym głównymi odbiorcami wsparcia były jednostki samorządu terytorialnego. 

W momencie realizacji badania zakończyło się 44% realizowanych projektów (stan na czerwiec 2021). 

Większość zakończonych projektów to projekty wybrane do realizacji w ramach naborów z 2016 r. 

oraz nieliczne projekty z późniejszych konkursów. Poza poddziałaniem 2.1.4 dotyczącym e-usług w 

 
1 Według danych badania GUS „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach 
administracji publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych” 
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informacji przestrzennej, w Osi II nie odnotowano większych problemów z realizacją projektów. 

Początkowe problemy w realizacji ww. poddziałania były spowodowane brakiem odpowiedniej 

podaży usług informatycznych, wynikającej z równoczesności składania zamówień przez urzędy 

(starostwa powiatowe) głównie w regionie a także w całym kraju. Problemy te doprowadziły do 

wydłużenia realizacji umów o dofinansowanie w tym poddziałaniu. Niemniej jednak, ani w 

poddziałaniu 2.1.4, ani na poziomie działania 2.1 nie przewiduje się trudności w realizacji 

zaplanowanych wskaźników produktu i rezultatu. Przeciwnie, docelowe wartości wybranych 

wskaźników będą zrealizowane w stopniu wyższym od planowanego.  

 

Wpływ projektów na rozwój e-usług 

Wsparcie z działania 2.1 miało istotny, pozytywny wpływ na rozwój e-usług w województwie 

małopolskim. Według stanu na czerwiec 2021 r. beneficjenci zadeklarowali uruchomienie 936 usług 

publicznych świadczonych on-line z czego uruchomili już 429. Średnio w jednym projekcie 

przewidziano wdrożenie niemalże dwunastu  

e-usług. Dofinansowane e-usługi zostały/zostaną uruchomione w 92 małopolskich jednostkach 

samorządu terytorialnego tj. 45% ogółu małopolskich JST. Dzięki udzielonemu wsparciu dostęp do 

nowych e-usług świadczonych przez urzędy gmin i miast uzyskało 60% mieszkańców województwa. 

Wśród uruchomionych e-usług dominowały usługi skierowane zarówno do mieszkańców jak i 

przedsiębiorców (A2B/A2C). Beneficjenci najczęściej uruchamiali usługi w obszarach: „podatki i 

opłaty lokalne” oraz „geodezja i kartografia”. Jeżeli chodzi o e-usługi dofinansowane z poddziałania 

2.1.2 dotyczące udostępniania zasobów cyfrowych to najwięcej, bo 9 projektów polegało na 

przekształceniu do postaci cyfrowej i udostępnieniu szeroko rozumianych danych o charakterze 

piśmienniczym (dokumenty, książki, czasopisma). 

56% e-usług zostało/zostanie uruchomionych na najwyższych – czwartym i piątym poziomie 

dojrzałości. Usługi tego rodzaju były dotychczas słabo rozpowszechnione w województwie. Oferuje je 

też relatywnie niewielki odsetek tych JST, które nie skorzystały ze wsparcia z działania 2.1. 

Jeżeli chodzi o funkcjonalności e-usług to beneficjenci najczęściej decydowali się na udostępnienie 

elektronicznych kont klienta (83%), funkcji szybkich płatności elektronicznych (74%) oraz funkcji 

powiadamiania klientów np. o upływających terminach (65%). Rzadko uruchamiano funkcjonalności, 

które można by określić mianem innowacyjnych takie jak interfejsy API, funkcje chatu czy elementy 

automatyzacji i sztucznej inteligencji. 

 

Wpływ projektów na funkcjonowanie instytucji sektora publicznego 

Zdecydowana większość beneficjentów poddziałań 2.1.1 i 2.1.4 (e-administracja) biorących udział w 

badaniach ilościowych potwierdza, że udział w projekcie przyczynił się do wzrostu informatyzacji 

instytucji w takich aspektach jak unowocześnienie posiadanych systemów teleinformatycznych 

(96%), integrację wewnętrzną systemów teleinformatycznych funkcjonujących w instytucji (78%) i 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego instytucji (67%). Większość beneficjentów 

poddziałania 2.1.4. potwierdza także, że projekt pozwolił na integrację systemów 

teleinformatycznych w instytucji z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi (60%). Beneficjenci 

twierdzą także, że konsekwencją wdrożenia nowych systemów teleinformatycznych był wzrost 

kompetencji cyfrowych pracowników (79%). 
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W badaniach beneficjenci potwierdzili wysoki stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie infrastruktury 

teleinformatycznej. Nie oznacza to, że proces cyfryzacji urzędu się zakończył. Zgłaszane są dalsze 

potrzeby w zakresie cyfryzacji procesów i zasobów informacyjnych, ale nie będzie to wymagać 

znaczących inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną. Nowoczesność zmodernizowanych i nowo 

wdrożonych systemów teleinformatycznych pozwala sądzić, że będą one spełniały rosnące 

wymagania związane z cyfryzacją e-usług przynajmniej w najbliższych latach. Takiego zdania jest 77% 

beneficjentów działania 2.1.1 i 80% beneficjentów działania 2.1.4. objętych badaniami ilościowymi. 

W badaniach jakościowych beneficjenci wskazują 5 letni okres trwałości projektu jako horyzont 

czasowy po którym konieczne będzie ponowne unowocześnianie i uzupełnianie posiadanego sprzętu 

i oprogramowania. 

 

Wpływ projektów na wykorzystanie e-usług 

Realizacja projektów w osi priorytetowej 2 RPO WM 2014-2020 przełożyła się na wzrost 

wykorzystania e-usług. Jest to efekt tyleż oczywisty co oczekiwany. Jego skala jest jednak mniej 

oczywista. Zdaniem beneficjentów zainteresowane e-usługami jest raczej umiarkowane – tak 

twierdzi połowa respondentów. 25% wskazuje na wysokie zainteresowanie, a jedynie 5% na 

zainteresowanie bardzo wysokie. 

Realizacja projektów w ramach 2 osi RPO WM 2014-2020 przyniosła szeroki katalog korzyści dla ich 

(potencjalnych) użytkowników. Beneficjenci badania ankietowego wskazują przede wszystkim na 

następujące korzyści: brak konieczności stawienia się w instytucji, żeby załatwić daną sprawę (98% 

wskazań), szybszą obsługę (85%), oraz możliwość załatwienia sprawy poza godzinami pracy urzędu 

(81%). Wyniki analizy skala użyteczności systemu (System Usability Scale) wskazują, że 

zaprojektowane usługi są przyjazne w korzystaniu i dostosowane do potrzeb i możliwości większości 

użytkowników. Blisko 83% respondentów twierdzi, że oferowane e-usługi są łatwe w użyciu. 

W okresie epidemii COVID-19 nastąpił wyraźny wzrost liczby spraw urzędowych załatwianych drogą 

elektroniczną. Taki wzrost potwierdzają deklaracje 80% beneficjentów projektów w ramach osi 2 RPO 

WM 2014-2020. Respondenci badania ankietowego są także dość zgodni co do tego, że rozwiązania 

wdrożone w realizowanych projektach (dotyczących e-edukacji) ułatwiły funkcjonowanie placówek 

oświatowych w czasie epidemii COVID-19. 

 

Przyszłe potrzeby i wyzwania 

 

Perspektywa popytowa 

Jakkolwiek w ostatnich latach wzrósł odsetek osób kontaktujących się z administracją publiczną przez 

Internet tak nadal większość wybiera tradycyjne sposoby załatwienia sprawy. Wpływ na taką sytuację 

mają przede wszystkim ograniczone kompetencje cyfrowe mieszkańców – w oparciu o dane GUS 

dotyczące poziomu kompetencji cyfrowych w różnych grupach wiekowych oszacowano, że liczba 

mieszkańców województwa nieposiadających umiejętności wystarczających do korzystania z  

e-usług wynosi niemal 1,5 miliona co stanowi 52% ogółu mieszkańców województwa powyżej  

16-go roku życia.  

 

Głównym powodem niezałatwiania sprawy przez Internet wśród osób posiadających wystarczające 

kompetencje cyfrowe był brak takiej możliwości (45% wskazań) co świadczy o potrzebie dalszego 
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rozwoju e-usług. Co piąty badany deklarował, że potrzebował potwierdzenia złożenia formularza co 

może wskazywać na brak zaufania do potwierdzeń elektronicznych (tzw. UPO) lub niehonorowanie 

dokumentów elektronicznych w innych instytucjach (w jednym z wywiadów za przykład podano 

sądy). 17% badanych potrzebowało pomocy przy wypełnieniu formularza. 28% badanych nie 

zdecydowało się na załatwienie sprawy on-line, ponieważ obawiało się bądź o bezpieczeństwo 

swoich danych bądź o to, że formularz złożony przez Internet może nie trafić do adresata, bądź że 

załatwienie sprawy on-line będzie trwało dłużej. Odpowiedzi te wskazują na problem jakim jest brak 

zaufania części obywateli do e-usług. 

 

Katalog spraw urzędowych, które mieszkańcy chcieliby móc załatwić drogą on-line jest dosyć szeroki, 

aczkolwiek najczęściej wymienianymi były: „wydanie/wymiana dokumentów tożsamości”, 

„rejestracja pojazdu lub jego wyrejestrowanie” oraz „podatki/opłaty lokalne”. Mieszkańcy 

województwa zainteresowani są nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu e-administracji. 70% byłoby 

skłonne używać aplikacji na telefon za pomocą, której mogłoby załatwić sprawy urzędowe a 81% 

chciałoby otrzymywać powiadomienia np. mailem lub smsem np. o zbliżających się terminach. 

Spośród tych mieszkańców, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przynajmniej jedną sprawę 

próbowali załatwić w pełni on-line 53% napotkało na problemy w trakcie jej załatwiania. Najczęściej 

wskazywano na: dłuższy od oczekiwanego czas załatwienia sprawy, problemy techniczne, 

konieczność dostarczenia niektórych dokumentów w postaci papierowej oraz brak wiedzy jak 

poprawnie wypełnić formularz.  

 

Aż 93% ankietowanych mieszkańców województwa małopolskiego jest zainteresowanych usługami  

e-zdrowia. Zainteresowanie poszczególnymi rodzajami usług jest w niewielkim stopniu zróżnicowane. 

Mieszkańcy najbardziej zainteresowani są dostępem do wyników badań (66%), pozyskiwaniem  

on-line recept na kontynuację leczenia (61%) i e-rejestracją (61%). 

 

Perspektywa podażowa 

Ponad 90% małopolskich JST dostrzega potrzebę realizacji w przyszłości w ich jednostkach 

przedsięwzięć polegających na uruchomieniu e-usług dla klientów. Większość JST chce też wdrażać  

e-usługi w podległych im jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną, 

instytucjach edukacyjnych oraz instytucjach kultury. Najczęściej wskazywanym obszarem 

uruchamiania e-usług były podatki i opłaty lokalne (55%), za nim znalazły się: ochrona środowiska 

(36%), geodezja i kartografia (31%) oraz drogownictwo i transport (30%). Na szczególną uwagę 

zasługuje odnotowany w badaniu znaczny zakres niezaspokojonych jeszcze potrzeb na szczeblu 

lokalnym w obszarze aktualizacji i cyfryzacji danych przestrzennych (o szacowanej wartości ok. 300 

mln zł. Nadal aktualne pozostają zatem istotne potrzeby zidentyfikowane w ramach bieżącej 

perspektywy. Mają one charakter strategiczny dla regionu z uwagi na wagę dla procesów 

inwestycyjnych i są uzasadnione przez prowadzoną politykę regionalną. Są częścią kompleksowego i 

wieloletniego przedsięwzięcia, koordynowanego przez samorząd regionalny. Ponadto w badaniu 

zidentyfikowano dodatkowe potrzeby, które mogą się pojawić w przyszłości w związku z 

planowanymi zmianami w zakresie treści i sposobu udostępniania danych przestrzennych 

wynikających z przepisów prawa geodezyjnego. 

 



 
 

8 
 

Tylko 7% badanych JST kategorycznie stwierdziło, że w ich podmiotach nie ma nierozwiązanych 

problemów związanych ze świadczeniem e-usług. Do problemów najczęściej wskazywanych należały: 

niedostatecznie rozwinięta oferta e-usług skierowanych do obywateli (41%), niepełna integracja 

systemów dziedzinowych funkcjonujących w jednostce (34%) oraz brak lub niedostatecznie 

rozwinięty system elektronicznego obiegu dokumentów (30%). 

 

Czynnikami utrudniającymi wdrażanie e-usług w małopolskich urzędach są: brak wystarczających 

środków finansowych do inwestowania w nowe e-usługi (62%), specyfika klientów, którzy preferują 

tradycyjne formy kontaktu z urzędem (54%) lub mają niedostateczne kompetencje cyfrowe (49%), 

brak wystarczających środków finansowych do bieżącego utrzymania systemów informatycznych 

(40%), brak odpowiedniego zaplecza sprzętowego (37%) oraz niedostateczne kompetencje cyfrowe 

pracowników (32%).  

 

E-kultura pozostaje ważnym obszarem procesu cyfryzacji. Wynika to głównie z braku możliwości 

prowadzenia tego procesu przez instytucje kultury z własnych środków. Obszar ten jawi się zatem 

jako ważny interes społeczny. W przyszłej perspektywie finansowej warto zwrócić uwagę na 

interoperacyjność repozytoriów i platform regionalnych w zakresie obiektów kulturalnych z 

krajowymi systemami, w tym szczególnie KRONIK@ - Krajowym Repozytorium Obiektów Nauki i 

Kultury. Wprawdzie w badaniu beneficjenci poddziałania 2.1.2 deklarowali pełną interoperacyjność w 

ramach aktualnie dostępnych krajowych i międzynarodowych repozytoriów, jednak doświadczenia z 

poprzednich perspektyw w obszarze e-usług oraz e-zdrowia nakazują zachować czujność wobec 

dużych planowanych działań, prowadzonych na szczeblu krajowym. Nie zawsze beneficjenci na 

poziomie lokalnym byli poinformowani o realizacji takich inicjatyw na szczeblu krajowym. 

 

Pomimo, że MSIM objął prawie wszystkie placówki szpitalne działające w województwie 

małopolskim, liczba aktywnych podmiotów leczniczych w regionie jest znacznie większa – jest ich 

ponad 2000. Z badania ogólnopolskiego podmiotów leczniczych przeprowadzonego przez Centrum  

e-Zdrowia w 2021 r. wynika, że nadal jedna trzecia placówek podstawowej opieki zdrowotnej (32%) i 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (35%) nie posiada systemów teleinformatycznych 

pozwalających na tworzenie i udostępnianie EDM. W wyniku realizacji projektu MSIM powstanie 

regionalne repozytorium danych medycznych, które może być wykorzystane jako system gromadzący 

i wykorzystujący dane medyczne w celach zarządzania zdrowiem publicznym na poziomie regionu. 

Takie wykorzystanie powstałych w ramach platformy regionalnej funkcjonalności MSIM wpisuje się w 

trendy rozwoju e-usług publicznych, które powinny się skupiać na gromadzeniu, strukturyzacji i 

przetwarzaniu danych. 

 

Kluczowe rekomendacje 

 

W oparciu o wyniki badań sformułowano m.in. następujące rekomendacje: 

• Wsparcie rozwoju e-usług w podmiotach publicznych (w szczególności JST) powinno być 

kontynuowane w perspektywie finansowej 2021-2027, 

• W perspektywie finansowej 2021-2027 należy skoncentrować się na wsparciu e-usług na 

najwyższych – czwartym i piątym – poziomach dojrzałości, 
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• Należy wspierać różne formy podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie e-edukacji. 

• Rekomenduje się dalszą kontynuację działań w zakresie digitalizacji i udostępniania zasobów 

cyfrowych (obszar e-kultura) z uwagi na dalej istniejące zapotrzebowanie w tym zakresie i 

niską zdolność finansową jednostek kultury do samodzielnego prowadzenia procesów 

inwestycyjnych w tym obszarze, 

• Koszty inwestycji w środki trwałe, zakup sprzętu i wyposażenia powinny pozostać kosztami 

kwalifikowalnymi, 

• Warto premiować wykorzystywanie w projektach innowacyjnych rozwiązań dotyczących 

funkcjonalności/sposobów dostępu do e-usług, 

• Należy kontynuować rozwój platformy regionalnej e-zdrowia w celu zarządzania systemem 

ochrony zdrowia w Małopolsce, 

• W ramach kontynuacji poddziałania 2.1.4 a także tam, gdzie oferta e-usług jest 

wystandaryzowana, należy premiować projekty realizowane systemowo lub w partnerstwie 

jako efektywnych kosztowo a zarazem odpowiednio skoordynowanych przedsięwzięć. 

Warunkiem realizacji tego postulatu jest gotowość samorządów i/lub instytucji będących 

potencjalnymi beneficjentami do współpracy.  

 
Pełen katalog rekomendacji został zawarty w rozdziale 11. Tabela rekomendacji. 
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SUMMARY 

 

Study objective and methodology 

The main objective of the study was to provide an assessment of the impact achieved through the 

supports provided under 2014-2020 Małopolska Voivodship Regional Operational Programme (2014-

2020 MV ROP) priority axis 2 "Digital Małopolska" targeted at improved access for society and 

entrepreneurs to public sector information, e-services, e-culture and e-health in Małopolska 

Voivodship. Specific objectives included: 

• Assessment of the results of implemented projects and of their impact on improved quality 

and accessibility of public e-services in priority areas for inhabitants, entrepreneurs and 

visitors to Małopolska; 

• Assessment of the impact of the implemented measures on the improvement of internal and 

external processes in the public administration; 

• Identification of recommended actions for the further development of e-services in 

Małopolska Voivodship in the 2021-2027 perspective. 

 

The study has been implemented utilising a wide spectrum of qualitative and quantitative methods. 

In total 37 interviews were held with among others representatives of the MV ROP Managing 

Authority, experts involved in evaluating project proposals, beneficiaries, project partners. 148 

survey responses were obtained from local self-government units, 660 from voivodship inhabitants, 

396 from entrepreneurs, 269 from e-services end users and 810 from school students - participants 

of the Małopolska Education Cloud project. During the final stage of the study a focus group and 

workshop were organised. 

 

Level of development of the information society in Malopolska Voivodship 

The level of development of public e-services in the Małopolska Voivodeship largely reflects the 

national average, usually slightly outperforming it. This applies to both the internal digitisation of 

institutions, and the range of services offered to the public. In terms of using public administration 

services via the Internet, Małopolska Voivodship also occupies a position close to the national 

average (reaching the result of 39.5% against the national average of 41.9%2). In this context, it is 

also worth recalling the average for the European Union, which, however, is much higher and 

amounted to 57% in 2020 (EUROSTAT data). 

 

Status and overview of implementation of measure 2.1. 

In the period up to June 2021 under measure 2.1. Digital Małopolska a total of 96 projects have been 

co-financed to the value of 587.3 million PLN. Almost 58% of the contracted resources covers 

projects identified without competitive procedures, of which the project under sub-measure 2.1.5 

"Małopolska Medical Information System" is by far the most cost-intensive. In quantitative terms the 

main recipients of the support were local government units. 

 

 
2 Based on GUS study „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji 
publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych” (Use of ICT in public administration units, 
enterprises and households) 
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At the time of the study, 44% of the implemented projects were completed (as of June 2021). Most 

of the completed projects are projects selected for implementation under the 2016 calls for 

proposals and only a few projects from subsequent competitions. Apart from the sub-measure 2.1.4 

concerning e-services in spatial information, no major problems with project implementation were 

noted in axis 2. Initial problems in the implementation of the above-mentioned sub-measure were 

the result of the inadequate supply of IT services in view of the simultaneous ordering by local 

government units (powiat level), mainly on the regional but also national markets. These problems 

led to the extension of the implementation periods for the grant contracts under this sub-measure. 

However, both under sub-measure 2.1.4 and at the level of measure 2.1 difficulties are not expected 

in terms of the attainment of the planned output and result indicators. On the contrary, the values of 

selected indicators will be attained at higher levels, than planned. 

 

Impact of projects on the development of e-services 

Support provided under measure 2.1. had a significant, positive impact on the development of e-

services in Małopolska Voivodship. As at June 2021 beneficiaries have declared plans to introduce 

936 on-line public services, of which 429 have already been started. On average the implementation 

of almost 12 services has been declared per project. Co-financed e-services have been or will be 

initiated in 92 Małopolska local government units i.e. in 45% of their total number. Thanks to the 

support 60% of the voivodship's overall population has gained access to new e-services provided by 

gmina and city level administrations. 

 

Among the initiated services the most common areas involved services targeting inhabitants and 

entrepreneurs (A2B/A2C). Project beneficiaries most frequently initiated services in the areas of: 

"taxes and local duties" and "geodesy and cartography". In terms of e-services co-financed under 

sub-measure 2.1.2. involving access to digital resources, the highest number - 9 - of projects involved 

the digitalisation and provision of wide-ranged data of a written nature (documents, books, 

magazines). 

 

56% of e-services were/will be initiated at the highest - fourth and fifth - maturity levels. Previously 

these types of services were poorly available throughout the voivodship. They are also being 

provided by only a limited percentage of those local governments, which had not availed of measure 

2.1. supports. In terms of e-services functionalities the beneficiaries most often opted to provide   

electronic customer accounts (83%), the function of quick electronic payments (74%), and the 

function of notifying customers, e.g. about deadlines (65%). The functionalities that could be 

described as innovative, such as API interfaces, chat functions or elements of automation and 

artificial intelligence, were rarely introduced. 

 

Impact of projects on the operations of public sector institutions 

The vast majority of beneficiaries of sub-measures 2.1.1. and 2.1.4. (e-administration) participating in 

the survey confirmed, that participation in the project contributed to increased computerisation of 

their institution in such aspects as modernisation of ICT systems used (96%), integration of internal 

ICT systems in operation in the institution (78%) and improved IT security (67%). A majority of the 

beneficiaries of sub-measure 2.1.4 also confirmed, that the project lead to the integration of ICT 



 
 

12 
 

systems used in the institution with external ICT systems (60%). beneficiaries have also stated, that 

as a consequence of the introduction of new ICT systems there has been a growth in the digital 

competences of employees (79%). 

 

In the research, the beneficiaries confirmed the high degree of satisfaction of the needs in the field 

of ICT infrastructure. This does not mean that the digitisation process of the institution is complete. 

Further needs are reported in the digitisation of information processes and resources, but this will 

not require significant investments in ICT infrastructure. The advanced nature of the modernized and 

newly implemented ICT systems justifies the assumption, that they will meet the growing 

requirements related to the digitisation of e-services at least in the coming years. This is the opinion 

of 77% of the beneficiaries of measure 2.1.1 and 80% of the beneficiaries of measure 2.1.4. covered 

by the quantitative research. In the qualitative research, the beneficiaries indicate the 5-year project 

sustainability period as the time horizon after which it will be necessary to modernise and 

supplement the existing hardware and software. 

 

Impact of projects on the uptake of e-services 

The implementation of projects under the 2014-2020 MV ROP priority axis 2 has impacted on 

increased uptake of e-services. Such an impact is both obvious and expected. It's scale however is 

less evident. In the opinion of the beneficiaries the existing demand for e-services is rather moderate 

- this has been stated by half of the respondents. 25% indicated high demand, and only 5% very high 

demand. 

The implementation of projects under the 2014-2020 MV ROP priority axis 2 has brought a wide 

catalogue of benefits for their (potential) users. The beneficiaries of the survey mainly indicate the 

following benefits: no need to visit the institution to deal with a particular issue (98% of responses), 

faster service (85%), and the possibility of solving the issue outside of office hours (81%). The results 

of the System Usability Scale analysis show that the designed services are user-friendly and adjusted 

to the needs and capabilities of the majority of users. Nearly 83% of respondents say that the e-

services offered are easy to use.  

During the COVID-19 epidemic, there was a clear increase in the number of official matters handled 

electronically. Such an increase is confirmed by declarations of 80% of project beneficiaries under the 

2014-2020 MV ROP priority axis 2. The respondents of the survey are also quite unanimous that the 

solutions implemented in ongoing projects (related to e-education) have facilitated the functioning 

of educational institutions during the COVID-19 epidemic. 

 

Future needs and challenges 

 

Demand side 

Even though during the last few years the share of people contacting the public administration via 

the Internet has grown, a majority still opts for traditional solutions. This is a result, in the first 

instance, of the limited digital competences of the population - based on GUS data on digital 

competence levels among the various age groups it has been assessed, that the number inhabitants 

of the voivodship who do not possess the competences to access e-services totals almost 1.5 million 

people, which constitutes 52% of the overall population above 16 years of age. 
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The main reason for not using the Internet in dealing with administrative issues among people with 

sufficient digital competences was the lack of such possibility (45% of responses), which proves the 

need for further development of e-services. Every fifth respondent declared that they needed 

written confirmation of submitting the form, which may indicate a lack of trust in electronic 

confirmations (official acknowledgments of receipt) or an existing disregard for electronic documents 

in other institutions (courts were given as an example in one of the interviews). 17% of the 

respondents needed help with filling in the form. 28% of respondents did not decide to settle the 

matter on-line because they were afraid either about the security of their data or that the form 

submitted via the Internet might not reach the addressee, or that it would take longer to settle the 

matter on-line. These responses indicate the problem of the lack of trust with respect to e-services 

among sections of the population. 

 

The catalogue of administrative matters that residents would like to be able to settle on-line is quite 

wide, although the most frequently mentioned were: "issuing / replacing identity documents", 

"vehicle registration or deregistration" and "local taxes / duties". The inhabitants of the voivodeship 

are interested in modern e-administration solutions. 70% would be willing to use a telephone 

application with which they could settle administrative matters, and 81% would like to receive 

notifications, by e-mail or text message, e.g. about upcoming deadlines. Among those residents who 

during the last 12 months tried to settle at least one matter fully online, 53% encountered problems 

while handling it. The most frequently mentioned cases were: longer than expected time of settling 

the matter, technical problems, the need to provide some documents in paper form and the lack of 

knowledge on how to correctly fill in the form. 

 

As many as 93% of the respondents among Małopolska Voivodship inhabitants are interested in e-

health services. There are only small differences in the expressed levels of interest with respect to 

the various types of services. Greatest demand has been expressed in the area of access to the 

results of health examinations (66%), on-line access to prescriptions for on-going treatment (61%) 

and e-registration (61%). 

 

Supply side 

More than 90% of Małopolska local self-governments have identified the need to implement in the 

future of actions involving the introduction of e-services for their clients. A majority of the local 

governments want to introduce e-services within subsidiary incorporated entities, educational and 

cultural institutions. The most frequently indicated areas for launching e-services were taxes and 

local duties (55%), followed by: environmental protection (36%), geodesy and cartography (31%), 

and road construction and transport (30%). Particular attention should be paid to the significant 

scope of unmet needs at the local level in the area of updating and digitisation of spatial data 

(estimated value of approximately PLN 300 million), noted in the study. Therefore, the key needs 

identified under the current perspective still remain valid. They are of a strategic nature for the 

region due to their importance for investment processes, and are justified by the regional policy 

under implementation. They are part of a comprehensive and long-term undertaking, coordinated by 

the regional government. In addition, the study identified additional needs that may arise in the 
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future in connection with the planned changes in the content and method of sharing spatial data 

resulting from the provisions of the geodetic law. 

 

Only 7% of the local self-government units surveyed categorically stated that their entities had no 

unresolved problems related to the provision of e-services. The most frequently indicated issues 

included: insufficiently developed e-services addressed to citizens (41%), incomplete integration of 

domain-specific specialist systems operating in the unit (34%) and the lack or insufficiently developed 

system of electronic document circulation (30%). 

 

Factors hindering the implementation of e-services in Małopolska local governments are: lack of 

sufficient financial resources to invest in new e-services (62%), the specific nature of clients who 

prefer traditional forms of contact with the administration (54%) or have insufficient digital 

competences (49%), lack of sufficient financial resources for the ongoing maintenance of IT systems 

(40%), lack of adequate hardware facilities (37%) and insufficient digital skills of employees (32%). 

 

E-culture continues as an important area of digitalisation. This is mainly due to the inability of 

cultural institutions to conduct this process from their own resources. Therefore, this area appears to 

be an important public interest. In the future financial perspective, it is worth paying attention to the 

interoperability of repositories and regional platforms in the field of cultural facilities with national 

systems, in particular KRONIK @ - the National Repository of Science and Culture Facilities. Although 

in the study the beneficiaries of sub-measure 2.1.2 declared full interoperability within the currently 

available national and international repositories, the experience from previous perspectives in the 

field of e-services and e-health calls for particular attention towards large-scale planned activities 

carried out at the national level. The beneficiaries at the local level were not always informed about 

the implementation of such initiatives at the national level. 

Even though the Małopolska Medical Information System (MMIS) covered almost all of the hospitals 

operating in Małopolska Voivodship, the number of active healthcare entities in the region is far 

greater - these number more than 2000 units. A nationwide survey of healthcare entities conducted 

by the e-Health Centre in 2021 shows that still a third of primary health care (32%) and outpatient 

specialist care (35%) units do not have ICT systems that would allow for the creation and provision of 

electronic health records. As a result of the MMIS project, a regional medical data repository will be 

created, which can be used as a system for collecting and using medical data for public health 

management at the regional level. Such use of the MMIS functionalities created as part of the 

regional platform is in line with the trends in the development of public e-services, which should 

focus on collecting, structuring and processing data. 

 

Key recommendations 

Based on the conclusions of the study the following recommendations are highlighted: 

• Support to the development of public sector e-services (especially within local self-

government) should be continued in the 2021-2027 financial perspective; 

• In the 2021-2027 financial perspective there is a need to concentrate on supporting e-

services at the highest - fourth and fifth - maturity levels; 
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• Various forms of improving teaching competences in the field of e-education should be 

supported; 

• It is recommended to continue activities in the field of digitisation and digital resources 

access provision (e-culture area) due to the continued demand in this area and the low 

financial capacity of cultural units to independently conduct investment processes in this 

area;  

• Costs of investment in fixed assets, purchase of equipment and fittings should remain 

eligible;  

• It is worthwhile to promote the use of innovative solutions regarding functionality / methods 

of access to e-services during project selection;  

• Further development of the regional e-health platform to manage the health care system in 

Małopolska should take place;  

• As a continuation of sub-measure 2.1.4 and also where the e-service offer is standardised, 

promoting during project selection of systemic or partnership based projects, as cost-

effective and at the same time appropriately coordinated actions. The condition for the 

implementation of this postulate is the openness to cooperation of local governments and / 

or other potential beneficiary institutions. 

 

The full catalogue of recommendations is presented in chapter 11. Table of recommendations. 
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1. WPROWADZENIE (cel, zakres i metodyka badania) 

 

Cel i zakres badania 
 

Głównym celem badania była ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach 2 osi RPO WM 2014-

2020 „Cyfrowa małopolska” na zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do informacji 

sektora publicznego, e-usług, e-kultury i e-zdrowia w województwie małopolskim.  

 

Do celów szczegółowych należały:  

1. Ocena efektów zrealizowanych projektów i ich wpływu na podniesienie jakości i dostępności 

e-usług publicznych w obszarach o priorytetowym znaczeniu dla mieszkańców, 

przedsiębiorców i osób odwiedzających Małopolskę; 

2. Ocena wpływu realizowanych działań na usprawnienie procesów wewnętrznych i 

zewnętrznych w administracji publicznej; 

3. Wskazanie rekomendowanych działań mających na celu dalszy rozwój e-usług w 

województwie małopolskim w perspektywie 2021-2027.  

 

Przedmiot badania stanowiły wszystkie instrumenty wsparcia oferowane w ramach działania 2.1 RPO 

WM 2014-2020 tj.: 

• 2.1.1 Elektroniczna administracja – w ramach poddziałania wspierano przedsięwzięcia 

służące rozwojowi elektronicznej administracji, poprzez wdrażanie i upowszechnianie: 

o e-usług publicznych w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli 

(A2C); 

o usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) wspierających dla e-usług publicznych, 

o nowych rozwiązań IT w administracji; 

• 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne - wsparciem były objęte przedsięwzięcia polegające na 

przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego, a także zasobów 

kultury i dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki – wraz z 

udostępnieniem w celu ponownego wykorzystania; 

• 2.1.3 E-usługi w edukacji - wsparciem objęto przedsięwzięcie dotyczące małopolskiej chmury 

edukacyjnej (infrastrukturalne wyposażenie szkół oraz uczelni); ponadto analizowano także 

komplementarne działania miękkie realizowane w ramach osi 10, ukierunkowane na 

przekazywanie wiedzy oraz przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych, przy 

wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, uczniom w Małopolsce; 

• 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej – przedmiotem wsparcia w ramach poddziałania był 

rozwój cyfrowych rejestrów publicznych oraz narzędzi informatycznych do ich przeglądania i 

udostępniania. Wsparcie obejmowało również rozwój infrastruktury informacji 

przestrzennej, a także cyfryzację informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych 

gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym; 

• 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia – w poddziałaniu wspierano rozwój regionalnego systemu 

informacji medycznej, służącego zapewnieniu elektronicznej wymiany danych medycznych 

oraz zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla pacjentów, w 

sposób zintegrowany z centralnymi platformami informacji w ochronie zdrowia. 
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Metodyka 

 

Badanie zrealizowano z wykorzystaniem szerokiego zestawu technik o ilościowym i jakościowym 

charakterze, do których należały: 

• Analiza danych zastanych – analizą objęto w szczególności dokumentację programową RPO 

WM w zakresie w jakim dotyczyła priorytetu inwestycyjnego 2c, dokumentacje konkursowe 

wszystkich analizowanych poddziałań, wszystkie wnioski aplikacyjne tych projektów, które 

otrzymały dofinansowanie, dane o charakterze monitoringowym z systemu SL, dane ze 

statystyki publicznej, dane pozyskane z Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz literaturę 

przedmiotu; 

• Wywiady indywidualne – wywiadami objęto następujące grupy respondentów: 

o Przedstawicieli IZ RPO WM 2014-2020 – przeprowadzono 1 wywiad w Zespole ds. 

Wyboru Projektów Departamentu Funduszy Europejskich, triadę w Zespole ds. 

Realizacji Projektów DFE oraz diadę w Departamencie Zarządzania Programami 

Operacyjnymi; 

o Członków Komisji Oceny Projektów – zrealizowano 5 wywiadów z ekspertami 

zewnętrznymi oceniającymi wnioski pod kątem kryteriów merytorycznych. Do 

wywiadów wybrano osoby, które oceniły największą liczbę wniosków; 

o Partnerzy/podmioty zaangażowane w realizację projektów: Małopolski System 

Informacji Medycznej (MSIM) oraz Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) – 

zrealizowano 10 wywiadów z podmiotami o zróżnicowanych charakterystykach (np. 

wielkościowych); 

o Jednostkami samorządu terytorialnego będącymi beneficjentami 2 osi priorytetowej 

RPO WM 2014-2020 – zrealizowano 3 wywiady z beneficjentami poddziałania 2.1.1, 

1 z beneficjentem poddziałania 2.1.2,2 z beneficjentami poddziałania 2.1.4 i  

1 z beneficjentem poddziałania 2.1.5; 

o Beneficjentami 2 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020, innymi niż jednostki 

samorządu terytorialnego – zrealizowano 11 wywiadów z różnymi typami 

podmiotów: instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami 

pozarządowymi; 

• Badania ilościowe – zrealizowano ankiety z następującymi grupami respondentów: 

o Ankieta CAWI/CATI z jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego i 

powiatowego województwa małopolskiego – zrealizowano 148 ankiet osiągając tym 

samym 69% poziom zwrotu3. W próbie JST znalazło się 54 beneficjentów działania 

2.1 i 94 podmioty, które ze wsparcia nie skorzystały; 

o Ankieta CAWI z mieszkańcami i przedsiębiorcami z terenu województwa 

małopolskiego – zrealizowano 1056 ankiet z czego 660 z osobami fizycznymi 

nieprowadzącymi działalności gospodarczej i 396 z podmiotami gospodarczymi. 

Struktura próby odzwierciedlała strukturę populacji, jeżeli chodzi o liczbę osób 

mieszkających w gminach miejskich, miejsko wiejskich i wiejskich. W próbie znaleźli 

się respondenci ze wszystkich gmin województwa Małopolskiego; 

 
3 Względem wymaganych 65% 
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o Ankieta CAWI z ostatecznymi odbiorcami wsparcia – zrealizowano 810 ankiet z 

uczniami będącymi uczestnikami projektów dofinansowanych z poddziałania 10.1.4 

Małopolska Chmura Edukacyjna oraz 269 ankiet z użytkownikami e-usług 

uruchamianych w ramach dofinansowanych z działania 2.1 projektów. 

• Zogniskowany wywiad grupowy – wywiad przeprowadzono w końcowej fazie realizacji 

badania a jego głównym celem była dyskusja nad głównymi wnioskami z badania i 

propozycjami rekomendacji. W wywiadzie wzięło udział 7 osób reprezentujących środowiska 

administracji publicznej, sektora nauki oraz przedsiębiorców; 

• Warsztat – został zorganizowany po przekazaniu Zamawiającemu wstępnej wersji raportu 

końcowego. Przedmiotem dyskusji była treść, stanowiącej element raportu końcowego, 

tabeli rekomendacji. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO 

WM 2014-2020.
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2. STAN ROZWOJU E-USŁUG W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 

 

 

Według danych z 2020 r. – i z godnie ze zdroworozsądkowymi oczekiwaniami – w zasadzie wszystkie 

jednostki administracji publicznej zarówno w województwie małopolskim, jak i w Polsce miały dostęp 

do Internetu. Czynnikiem różnicującym była natomiast jakość łącza internetowego. Dla około połowy 

jednostek administracji publicznej standardem było łącze o prędkości nie większej niż 100 Mbit/s, 

jedynie nieliczne jednostki miały dostęp do łącza o dużej przepustowości (powyżej 500 Mbit/s). Pod 

tym względem sytuacja w woj. małopolskim jest porównywalna ze średnią krajową. 

 

Wykres 1. Odsetek jednostek administracji publicznej według prędkości najszybszego połączenia 
internetowego, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Sytuacja jednostek administracji publicznej w woj. małopolskim jest porównywalna ze średnią 

krajową w wielu innych wymiarach. Jednym z nich jest posiadanie przez jednostki administracji 

publicznej intranetu. W woj. małopolskim intranet posiada 59,3% urzędów, przy średniej krajowej 

wynoszącej 57,8% (por wykres niżej). 

 

Sytuacja jednostek administracji publicznej w woj. małopolskim jest porównywalna ze średnią 

krajową w wielu innych wymiarach. Jednym z nich jest posiadanie przez jednostki administracji 

publicznej intranetu – definiowanego jako wewnętrzna, wydzielona sieć przedsiębiorstwa oparta na 

rozwiązaniach stosowanych w Internecie, tj. tych samych standardach, protokołach i programach, 
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obejmująca swym zasięgiem wszystkie jednostki przedsiębiorstwa (biuro, zakłady, filie). W woj. 

małopolskim intranet posiada 59,3% urzędów, przy średniej krajowej wynoszącej 57,8% (por wykres 

niżej).  

Wszystkie dane przywoływane w tej części raportu, chyba że opisano je inaczej – pochodzą z badania 

GUS „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji 

publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2020 roku” zrealizowanego w 2021 r. 

 

Wykres 2. Odsetek jednostek administracji publicznej posiadających intranet, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Większy odsetek jednostek administracji publicznej w woj. małopolskim, jak również w ujęciu 

ogólnopolskim, deklaruje korzystanie z jakiegoś systemu elektronicznego zarządzania dokumentami. 

W przypadku woj. małopolskiego było to 85,3%, przy średniej krajowej na poziomie 81,2% (por. 

wykres niżej). 
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Wykres 3. Odsetek jednostek administracji publicznej, które korzystały z systemu elektronicznego 
zarządzania dokumentami, 2020 r. [w %] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Również w przypadku korzystania z usług przetwarzania w chmurze wykorzystywanego przez 

jednostki administracji publicznej woj. małopolskie jest zbieżne ze średnią krajową. W woj. 

małopolskim omawiany wskaźnik wynosi 39,7% i jest większy od średniej krajowej o jedynie 0,1 

punktu procentowego (por. wykres niżej). 

 

Wykres 4. Odsetek jednostek administracji publicznej, które zakupiły usługi przetwarzania w 
chmurze, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Posiadanie strony internetowej przez urząd publiczny już od wielu lat jest podstawowym 

standardem. Czynnikiem różnicującym jest jakość strony. Przykładowo nie wszystkie urzędy mają 

strony dostosowane do obsługi przez urządzenia mobilne. W 2020 r. średnia krajowa tego wskaźnika 

wynosiła 89,2%. Natomiast w woj. małopolskim wskaźnik był nieco niższy i wynosił 87,3% (por. 

wykres niżej). 

 

Wykres 5. Odsetek jednostek administracji publicznej, których strona internetowa była dostosowana 
do obsługi przez urządzenia mobilne, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Nie wszystkie urzędy mają dostosowane strony internetowe do wymagań ustawy o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, tzn. dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. Średnia krajowa odsetka jednostek administracji publicznej 

z dostosowanymi stronami wynosi 91,8%, natomiast w przypadku małopolski jest to 86,3%. Jest to 

wartość zbliżona do średniej krajowej, jednak należy zauważyć, że jest to zarazem najgorszy wynik 

spośród polskich województw. 
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Wykres 6. Odsetek jednostek administracji publicznej, których główna strona internetowa spełniała 
wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Jeszcze mniej rozpowszechnione było dostosowanie strony internetowej dla obcokrajowców – co 

należy rozumieć jako przede wszystkim posiadanie angielskojęzycznej wersji strony. W 2020 r. w 

województwie małopolskim 32,8% urzędów miało stronę internetową dostosowaną dla 

obcokrajowców. Był to wynik nieco niższy od średniej krajowej (34,9%) (por. wykres niżej). 

 

Wykres 7. Odsetek jednostek administracji publicznej, których strona internetowa była dostosowana 
dla obcokrajowców, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Podobnie jak standardem w ostatnich latach stało się posiadanie przez urzędy stron internetowych, 

tak również w zasadzie wszystkie urzędy udostępniają jakieś usługi dla obywateli przez Internet. 

W skali ogólnopolskiej dotyczy to 99,3% urzędów, w woj. małopolskim wskaźnik wynosi równe 100%. 

Także w tym przypadku czynnikiem różnicującym nie jest fakt udostępniania e-usług, ale ich zakres 

i jakość. W zakresie udostępniania online danych z rejestrów publicznych lub innych zasobów danych 

gromadzonych w urzędzie woj. małopolskie, z wartością wskaźnika wynoszącą 56,9%, znowuż jest 

zbieżne ze średnią krajowa (54,1%) (por. wykres niżej). 
 

Wykres 8. Odsetek jednostek administracji publicznej, które udostępniały online dane z rejestrów 
publicznych lub innych zasobów danych gromadzonych w urzędzie, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Również w przypadku odsetka jednostek administracji publicznej, które umożliwiały obywatelom 

elektroniczne złożenie wniosku Rodzina 500+ (w formie liku do portalu empatia), woj. małopolskie 

lokuje się nieco powyżej średniej krajowej: 67,6% wobec średniej na poziomie 62% (por. wykres 

niżej). 
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Wykres 9. Odsetek jednostek administracji publicznej, które umożliwiały obywatelom elektroniczne 
złożenie wniosku Rodzina 500+, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Zdecydowanie mniej rozpowszechnione jest umożliwianie obywatelom udziału w głosowaniach i 

konsultacjach społecznych on-line. W skali ogólnokrajowej dotyczy to co czwartego urzędu. W woj. 

małopolskiemu sytuacja jest nieco lepsza – odsetek wynosi 30,4% (por. wykres niżej).  

 

Wykres 10. Odsetek jednostek administracji publicznej, które umożliwiały obywatelom udział w 
głosowaniach i konsultacjach społecznych on-line, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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urządzenia mobilne, oferujące e-usługi to kolejny wskaźnik, w którym woj. małopolskie jest zbieżne 
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ze średnią krajową. Wskaźnik dla woj. małopolskiego wynosi 26,5%, podczas gdy średnia krajowa to 

24,9% (por. wykres niżej). 

 

Wykres 11. Odsetek jednostek administracji publicznej, które udostępniały aplikacje możliwe do 
pobrania na urządzenia mobilne, oferujące e-usługi, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Ciekawym przypadkiem jest udostępnianie on-line danych przestrzennych. Tu wskaźniki dla całego 

kraju są stosunkowo wysokie, średnia wynosi 78,3%. Natomiast województwo małopolskie w 2020 r. 

zanotowało najlepszą w kraju pozycję w omawianym zakresie, ze wskaźnikiem na poziomie 89,2% 

(por. wykres niżej). Na tej podstawie można postawić hipotezę, że może być to efekt realizacji działań 

dotyczących geodezji w ramach projektów realizowanych w osi 2 RPO WM 2014-2020. 

 

Wykres 12. Odsetek jednostek administracji publicznej, które udostępniały dane przestrzenne 
obywatelom, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Pozycja woj. małopolskiego jest dobra również pod względem odsetka urzędów, które korzystały z 

map numerycznych: średnia krajowa to 85,4%, a wartość dla małopolskiego to 89,2%. Jednakże w 

tym przypadku woj. małopolskie zostało wyprzedzone przez cztery inne regiony (por. wykres niżej). 

 

Wykres 13. Odsetek jednostek administracji publicznej, które korzystały z map numerycznych 
(cyfrowych i dostępnych danych przestrzennych), 2020 r. [w %] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Kolejnym powszechnie stosowanym w administracji rozwiązaniem jest elektroniczna skrzynka 

podawcza. Prawie wszystkie urzędy korzystają ze skrzynki na platformie e-PUAP (99,1% w skali 

krajowej, 100% w woj. małopolskim). Także w tym przypadku czynnikiem różnicującym nie jest fakt 

implementacji rozwiązania, ale zakres jego wykorzystywania. W skali krajowej mniej więcej co piąty 

dokument wysyłany z jednostek administracji publicznej, jest wysyłany w formie elektronicznej. W 

woj. małopolskim wskaźnik ten jest nieco wyższy niż średnia krajowa: wynosi 19,8%. Taki poziom 

wykorzystania elektronicznej formy wysyłanych dokumentów świadczy dobitnie o tym, że proces 

cyfryzacji urzędów, i prowadzonych przez nie procesów, nie jest jeszcze bliski końca. 
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Wykres 14. Odsetek dokumentów elektronicznych wysłanych z jednostek administracji publicznej 
(z wyłączeniem urzędowego poświadczenia odbioru) w ogóle liczby wysłanych dokumentów, 2020 r. 
[w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Co ciekawe, jedynie co trzeci urząd administracji publicznej w Polsce monitoruje liczbę spraw 

załatwianych elektronicznie. W woj. małopolskim odsetek jest nieco wyższy i wynosi 37,3% (por. 

wykres niżej). 

 

Wykres 15. Odsetek jednostek administracji publicznej, które monitorowały liczbę spraw 
załatwianych elektroniczne, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Jeszcze gorzej wygląda sytuacja pod względem monitorowania poziomu satysfakcji obywateli z 

poziomu świadczonych usług elektronicznych. W skali krajowej taką aktywność zadeklarowało 

jedynie 7,9% jednostek administracji publicznej. W woj. małopolskim wskaźnik był nieco wyższy i 

wynosił 9,3% (por. wykres niżej). 

 

Wykres 16. Odsetek jednostek administracji publicznej, które monitorowały poziom satysfakcji z 
usług elektronicznych, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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ogólnokrajowej, korzystanie z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 

12 miesięcy według badania z 2020 r. zadeklarowało 41,9% osób. W woj. małopolskim wskaźnik ten 

był jedynie nieco niższy, wynosił 39,5% (por. wykres niżej). Zatem małopolskie ponownie zajmuje 
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Wykres 17. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Szczegółowe kategorie korzystania z usług administracji publicznej za pomocą Internetu potwierdzają 

diagnozę o zbieżność wyników woj. małopolskiego ze średnią krajową. Odsetek osób deklarujących 

korzystanie z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w celu wyszukiwania informacji na 

stronach administracji publicznej w woj. małopolskim był zbliżony do średniej krajowej (por. rys. 

niżej), ale zdecydowanie niższy niż średnia Unii Europejskiej wynosząca 48%. Natomiast w przypadku 

pobierania formularzy ze stron urzędów, odsyłania wypełnionych formularzy, wysyłania przez 

Internet deklaracji podatkowych woj. małopolskie plasuje się jednak wyraźnie poniżej średniej 

krajowej, i w końcówce rankingu województw (por. kolejne wykresy niżej), a także zdecydowanie 

poniżej średniej europejskiej (wynoszącej odpowiednio: pobieranie formularzy – 35%, odsyłanie 

formularzy – 38%) 

 

Wykres 18. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy w celu wyszukiwania informacji na stronach administracji publicznej, 2020 r. [w 
%] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Wykres 19. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy w celu pobierania formularzy urzędowych, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Wykres 20. Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania wypełnionych formularzy, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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deklarujące działania w zakresie wspierania umiejętności cyfrowych obywateli tak właśnie określają 

swoją aktywność w tym zakresie – w woj. małopolskim dotyczy to 94,5% urzędów, przy średniej 

krajowej na poziomie 88,9% (por wykresy niżej). 

 

Wykres 21. Odsetek jednostek administracji publicznej, które wspierały rozwój umiejętności 
cyfrowych wśród obywateli, 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Wykres 22. Odsetek jednostek administracji publicznej, które wspierały rozwój umiejętności 

cyfrowych wśród obywateli poprzez udzielanie porad/instrukcji w zakresie korzystania z usług e-

administracji (w % jednostek, które wspierały umiejętności cyfrowe wśród obywateli), 2020 r. [w %] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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3. DZIAŁANIE 2.1 – PODSTAWOWE INFORMACJE 

3.1. Logika interwencji 

 

Oś priorytetowa 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA finansowana jest z polityki spójności 2014-2020 

w ramach PI 2c „Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia 

społecznego, e-kultury i e-zdrowia”.  

Uzasadnieniem podjęcia interwencji w osi 2. RPO WM 2014-2020 były następujące problemy 

i potrzeby w zakresie usług publicznych4: 

• niższy niż średnia europejska poziom wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych,  

• zbyt niska podaż e-usług publicznych i fragmentaryczność rozwiązań w tym zakresie, 

• niezadowalający popyt na te usługi (odsetek osób korzystających z e-usług).  
 

Celem głównym osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska jest zwiększenie poziomu wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań 

publicznych. Cel szczegółowy mówi o zwiększonym dostępie obywateli i przedsiębiorców do 

informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji 

Cel osi ma zostać osiągnięty dzięki realizacji działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby oraz 

wchodzących w jego zakres poddziałań: 2.1.1 Elektroniczna administracja, 2.1.2 Cyfrowe zasoby 

regionalne, 2.1.3 E-usługi w edukacji, 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej, 2.1.5 E-usługi w 

ochronie zdrowia.  

Interwencja polegała na wsparciu inwestycyjnym podmiotów wdrażających nowe e-usługi publiczne. 

Preferowane były usługi na 4 poziomie dojrzałości. Wsparcie dotyczyło infrastruktury informatycznej 

zarówno front-office jak i back-office5. Wsparcie infrastruktury innej niż informatyczna, było możliwe 

w ograniczonym i uzupełniającym zakresie, tylko w przypadku, gdy był to element towarzyszący w 

ramach projektów, których głównym celem jest rozwój i udostępnianie e-usług publicznych. 

Wsparciem objęte zostały ponadto interwencje służące udostępnianiu danych i informacji 

gromadzonych przez instytucje sektora publicznego, ale także regionalnych zasobów kultury i 

dziedzictwa regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki. W tej grupie projektów 

zaplanowano wsparcie związane z digitalizacją zasobów, rozwijaniem repozytoriów i platform 

dystrybucji treści cyfrowych oraz zapewnieniem warunków bezpiecznego udostępniania i 

przechowywania danych. 

 
4 RPO WM 2014-2020 s.6.  
5 Funkcjonowanie e-usług można rozpatrywać w dwóch komplementarnych wymiarach: front-office, czyli 
interakcji między usługodawcą i usługobiorcą (w tym przypadku jest to interfejs elektroniczny, w tym jego 
ergonomia i przyjazność) i back-office, czyli zaplecze techniczne, organizacyjne, kadrowe, informacyjne 
umożliwiające świadczenie usług. Drobiazgiewicz, J. (2015). Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w 
świadczeniu administracyjnych usług publicznych. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i 
Logistyki/Uniwersytet Szczeciński 
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Możliwe było uzupełniające wsparcie dla rozwijania kompetencji i umiejętności kadr, w szczególności 

w zakresie związanym z wdrożeniem i obsługą realizowanych systemów informatycznych (przez 

zastosowanie mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-financing)). 

Oczekiwanym rezultatem interwencji w ramach PI 2c było zwiększenie podaży publicznych usług 

świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnianie w sieci informacji sektora publicznego. 

W RPO WM 2014-2020 założono, że podaż usług publicznych zwiększy się o 81 nowych e-usług 

publicznych co najmniej na poziomie 3-dwustronnej interakcji oraz 37 podmiotów udostępni on-line 

informacje sektora publicznego (wskaźniki produktu).  

Założono, że zwiększenie podaży (liczba usług) i ich dostępności (poziom dojrzałości) będzie 

podstawą, ale też i stymulatorem dla użytkowników do korzystania z e-usług publicznych. Przyjęto, że 

w okresie realizacji RPO WM 2014-2020 odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach 

z administracją publiczną wzrośnie z 29,5% w 2012 do 53,5% w 2023 r (wskaźnik rezultatu 

strategicznego). 

W ewaluacji ex-ante jak i mid-term RPO WM 2014-2020 potwierdzono słuszność przyjętej logiki 

interwencji w OP 2. RPO WM.
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Rysunek 1 Schemat logiki interwencji OP 2 RPO WM 2014-2020  

 
Źródło: Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i 
rezerwy wykonania, UMWM, 2019
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3.2. Stan i przebieg wdrażania 

 

Z Działania 2.1 Cyfrowa Małopolska do czerwca 2021 r. kwotą 597 mln zł dofinansowano realizację 96 

projektów. Zakontraktowano tym samym praktycznie całą alokację6. Warto podkreślić, że od 

początku okresu programowania alokacja na działanie 2.1 została jedynie nieznacznie zmniejszona 

(ze 140 mln EUR do 134,4 mln EUR) co świadczy o trafnym oszacowaniu potrzeb finansowych z 

zakresu cyfryzacji.  

 

Charakterystycznym jest, iż z zakontraktowanych środków aż 58,4% przypada na projekty 

pozakonkursowe, z których zdecydowanie najbardziej kosztochłonnym jest projekt z poddziałania 

2.1.5 „Małopolski System Informacji Medycznej”, którego całkowita wartość przekracza 209 mln zł 

przy kwocie dofinansowania UE wynoszącej 175,9 mln zł7. 

 

Jeżeli chodzi o rozkład liczby projektów i zakontraktowanych środków w podziale na poddziałania to 

najwięcej projektów dofinansowano z poddziałania 2.1.1 natomiast najwyższa sumaryczna wartość 

wsparcia charakteryzuje poddziałanie 2.1.4. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

Tabela 2 Dane na temat liczby i wartości wspartych projektów 

 
Liczba 

dofinansowanych 

projektów 

Udział w ogóle 

wspartych z 

działania 2.1 

projektów 

Wartość 

zakontraktowanych 

środków 

Udział w całkowitej 

kontraktacji w 

działaniu 2.1 

2.1.1 53 55% 156 013 521 27% 

2.1.2 18 19% 35 530 073 6% 

2.1.3 1 1% 50 766 663 9% 

2.1.4 23 24% 178 856 431 30% 

2.1.5 1 1% 175 914 062 29% 

 96 100% 597 080 750 100% 

Źródło: opracowanie własne 

 

Głównymi beneficjentami wsparcia, w wymiarze ilościowymi i finansowym, były jednostki samorządu 

terytorialnego.  

 

Problemy/bariery podczas wdrażania i realizacji projektów w ramach 2 osi RPO WM 2014-2020 

 
W badanym okresie, tj. od początku wdrażania projektów w ramach Osi 2 do 15 czerwca 2021 (na 

podstawie danych SL), zakończyły się 42 projekty (44% wszystkich projektów). W poddziałaniu 2.1.1 

zakończyło się 29 projektów (55% projektów w tym działaniu), poddziałaniu 2.1.2 zakończyło się 9 

projektów (50% projektów w tym działaniu), a w poddziałaniu 2.1.4 zakończyły się 4 projekty (17% 

 
6 Do przeliczeń z EUR na PLN przyjęto średni kurs za czerwiec 2021 r. wynoszący 4,5015 
7 Dofinansowanie tego projektu odpowiada za połowę wartości dofinansowania wszystkich projektów 
pozakonkursowych wspartych w działaniu 2.1 
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projektów w tym działaniu). Nadal toczy się realizacja projektów pozakonkursowych w ramach 

poddziałań 2.1.3 oraz 2.1.5.  

We wszystkich poddziałaniach zasadniczo populację projektów zakończonych tworzą projekty z 

naborów przeprowadzonych w 2016 r8. W poddziałaniu 2.1.1 nie zakończyły się tylko dwa projekty z 

tego naboru, w 2.1.2 tylko jeden projekt. Natomiast w poddziałaniu 2.1.4 nadal w realizacji pozostaje 

19 projektów z naboru 2016, który był zresztą jedynym konkursem w tym działaniu. Należy jednak 

zaznaczyć, że ze względu na ambitny zakres rzeczowy realizacji tych projektów, obejmujący często 

aktualizację zasobów rejestrów geodezyjnych (w tym cyfryzację dokumentów analogowych, 

modernizację jednostek ewidencyjnych w ramach szeregu rejestrów geodezyjnych itp.) oraz 

wdrożenie przeciętnie kilkunastu e-usług, skierowanych do środowisk profesjonalnych, projekty w 

tym działaniu były zaplanowane z góry na okres kilku lat. 

Przytoczone powyżej liczby odzwierciedlają do pewnego stopnia przebieg realizacji projektów w 

poszczególnych poddziałaniach, co potwierdzają także wyniki naszych badań terenowych 

(ilościowych i jakościowych). Wyniki badań ilościowych zrealizowanych wśród beneficjentów działań 

2.1.1 i 2.1.4 wskazują na najczęściej występujące przyczyny utrudnień w realizacji projektów (Wykres 

23): 

• trudności w przygotowaniu i rozstrzygnięciu przetargu, 50% respondentów wskazało na ten 

problem, przy czym 41% respondentów ankietowanych w działaniu 2.1.1 oraz 73% 

respondentów ankietowanych w działaniu 2.1.4. 

• dłuższy od zakładanego we wniosku o dofinansowanie czas realizacji konkretnych zadań -  

50% respondentów wskazało na ten problem, przy czym 44% respondentów ankietowanych 

w działaniu 2.1.1 oraz 67% respondentów ankietowanych w działaniu 2.1.4. 

• niedostateczne zasoby kadrowe do realizacji projektu 37% respondentów wskazało na ten 

problem, a odpowiedzi w obu działaniach rozkładały się podobnie: 36% respondentów 

ankietowanych w działaniu 2.1.1 oraz 40% respondentów ankietowanych w działaniu 2.1.4. 

Należy zauważyć, że realizacja i nadzór nad inwestycjami w obszarze informatyzacji są bardzo 

trudne. Respondenci badania wyjaśniają, że ich służby nie posiadają wystarczających 

kompetencji, aby samodzielnie prowadzić procedury przetargowe (specyfikacja zamówień 

publicznych), a niekiedy też prowadzić nadzór nad realizacją inwestycji. W związku z tym 

popularnym sposobem radzenia sobie z tym problemem był outsourcing tego zadania.  

• wyższy od zakładanego we wniosku o dofinansowanie koszt realizacji konkretnych zadań 30% 

respondentów wskazało na ten problem, przy czym 18% respondentów ankietowanych w 

działaniu 2.1.1 i aż 60% respondentów ankietowanych w działaniu 2.1.4. 

 

Wskazane problemy w realizacji działań, w szczególności działania 2.1.4 stanowiły najczęstszą 

przyczynę zmian harmonogramu realizacji projektów.  

 

 

 

 

 

 
8 Z nielicznymi przykładami zakończonych projektów, wybranych do realizacji w kolejnych naborach. 



 
 

38 
 

Wykres 23. Rodzaje trudności w realizacji projektów wskazane przez beneficjentów poddz. 2.1.1 i 
2.1.4 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród JST będących beneficjentami 

działania 2.1, N=54 

 

W działaniu 2.1.4 głównym problemem związanym z terminową realizacją projektu była tzw. 

ścieżka krytyczna, tj. fakt, że niemal każde zadanie miało charakter krytyczny w sekwencji czynności 

w projekcie (tj. musiało się zakończyć, aby kolejna czynność mogła się rozpocząć). Oznaczało to, że 

pierwsze trudności związane z wyłonieniem firm dokonujących cyfryzacji zasobów geodezyjnych (bez 

której nie można było przystąpić do modernizacji tych zasobów) spowodowały już poważne 

opóźnienia w realizacji projektów i znaczący wzrost kosztów. W województwie małopolskim projekty 

te były realizowane przez 22 powiaty, ale także w ramach innych RPO były podejmowane podobne 

działania, które rozpoczęły się niemal w tym samym czasie. Spowodowało to istotne problemy ze 

strony podażowej. Warto zwrócić uwagę na pomoc, jaką IZ RPO WM oferowało beneficjentom tego 

działania. Miała ona charakter systemowy. Z beneficjentami podpisano specjalne porozumienie, 

powstało swoiste „e-forum geodezji”, na którym odbywają się regularne spotkania beneficjentów 

realizujących projekty w tym formacie w celu dzielenia się wiedzą oraz ogólnej koordynacji działań. W 

przypadku jednego powiatu Zarząd Województwa zgodził się wyjątkowo na zmniejszenie zakresu 

rzeczowego projektu, zachowując pierwotny budżet.  Był to wyjątek w realizacji całego programu 

RPO WM, uzasadniony opisaną sytuacją rynkową. Wielu beneficjentów starało się przeczekać okres 
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szczególnego nasycenia rynku i ponownie przystąpić do procedur przetargowych, co przyniosło 

pozytywne efekty.  

W związku z problemami w realizacji projektów (nadal w dużym stopniu nie ukończonych) 

zapytaliśmy beneficjentów działań 2.1.1 oraz 2.1.4 o przewidywany wpływ napotkanych problemów 

na zakładane wartości wskaźników (Wykres 24) 

 

Wykres 24. Problemy w osiąganiu wartości docelowych wskaźników wskazane przez beneficjentów -
Czy problematyczne było lub będzie dla Państwa osiągnięcie zakładanej wartości docelowej 
przynajmniej jednego wskaźnika z wniosku o dofinansowanie- poddz. 2.1.1 i 2.1.4 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród JST będących beneficjentami 

działania 2.1, N=54 

 

Jak pokazuje wykres, mimo barier w realizacji projektów, nastroje projektodawców są raczej 

optymistyczne. 91% beneficjentów nie przewiduje kłopotów z realizacją wskaźników (suma 

odpowiedzi ”raczej nie” i „zdecydowanie nie”). Nieco bardziej optymistyczni są beneficjenci działania 

2.1.1 (92%) niż 2.1.4 (87%).  

W badaniu ankietowym odnotowaliśmy pojedynczy przypadek problemów z realizacją wskaźników 

po zakończeniu projektu. Problem dotyczył dwóch wskaźników: 

• Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego,  

• Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), 

a jako przyczynę wskazano „nie wystarczające zainteresowanie mieszkańców i dystans do usług 

cyfrowych”. Dodatkowo zapytaliśmy beneficjentów działań 2.1.1 oraz 2.1.4 o perspektywę 

użytkowników końcowych i faktyczne lub spodziewane powody, dla których część obywateli nie 

skorzysta z uruchomionych w ramach projektu e-usług (Wykres 25). 

Najczęściej wskazywano na aspekty, które są istotne nie tylko w Małopolsce, ale i w skali kraju, czyli: 

• brak odpowiednich kompetencji cyfrowych (80% wskazań), 

• brak zaufania do e-usług (60% wskazań), 

• przyzwyczajenie do tradycyjnego sposobu załatwiania spraw (88% wskazań). 

Należy jednocześnie odnotować, że 50% ankietowanych instytucji planuje znaczne zmniejszenie 

zakresu usług oferowanych w sposób tradycyjny i spodziewa się w związku z tym pozytywnych 

efektów w obszarze zmniejszenia obciążeń administracyjnych. 
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Wykres 25. Powody niekorzystania z uruchomionych e-usług przez obywateli wskazane przez 
beneficjentów poddz. 2.1.1 i 2.1.4 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród JST będących beneficjentami 

działania 2.1, N=54 
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załatwiania spraw w tym papierowych potwierdzeń

złożenia wniosku, dokonania opłaty

9.       Inny powód (jaki?...........)

Nie wiem/trudno powiedzieć

razem beneficjenci 2.1.1 beneficjenci 2.1.4
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postrzegana przez beneficjentów jako bariera w realizacji założonego harmonogramu projektu, ale 

jednocześnie szansa na zwiększenie zainteresowania oferowanymi e-usługami w przyszłości. 

Zakłada się, że obserwowane w pandemii naturalne zwiększone zainteresowanie usługami zdalnymi 

przynajmniej częściowo utrzyma się w okresie post-pandemicznym. W przyszłości wpłynie zatem 

pozytywnie na korzystanie z efektów realizacji projektów. To zdanie podzielają także ankietowani. 

87% respondentów dostrzega pozytywny wpływ rozwiązań wdrożonych w projekcie na efektywność 

swojej instytucji w trakcie pandemii, a 84% obserwuje wzrost liczby spraw załatwiany drogą 

elektroniczna od połowy marca 2020 r.  
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4. WPŁYW PROJEKTÓW NA ROZWÓJ E-USŁUG 

 

4.1. Ilość i rodzaj wdrożonych e-usług 

 

Wpływ wsparcia na wzrost ilości usług publicznych świadczonych on-line 

 

Celem szczegółowym drugiej osi priorytetowej był zwiększony dostęp obywateli i przedsiębiorców do 

informacji sektora publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji. Warunkiem osiągnięcia 

tego celu było uruchamianie przez beneficjentów w ramach realizowanych projektów usług 

publicznych świadczonych on-line. Równocześnie należy zauważyć, że zakres przedmiotowy wsparcia 

udzielanego z drugiej osi priorytetowej obejmował również projekty nie zawierające komponentu 

związanego z e-usługami.  

Z przeprowadzonych analiz wynika, że wskaźniki dotyczące uruchomienia e-usług zadeklarowano w 

80 projektach (tj. 83,3% spośród ogółu dofinansowanych) w tym wszystkich z poddziałań 2.1.3, 2.1.4 i 

2.1.5, 96% z poddziałania 2.1.1 i tylko co piątym z poddziałania 2.1.2, które było ukierunkowane 

przede wszystkim na udostępnianie zasobów cyfrowych. Łącznie beneficjenci zadeklarowali 

uruchomienie 936 usług publicznych świadczonych on-line z czego uruchomili już 429. Średnio w 

jednym projekcie przewidziano wdrożenie niemalże dwunastu e-usług, tylko w dwóch projektach 

zadeklarowano ponad 20 e-usług.  

 

Warto zauważyć, że dofinansowane e-usługi zostały/zostaną uruchomione w 92 małopolskich 

jednostkach samorządu terytorialnego w tym 70 gminach i 21 powiatach i miastach na prawach 

powiatu. Wśród nich 1/3 miała status partnera w projekcie. Ogółem wsparcie z działania 2.1 trafiło 

zatem do 45% małopolskich JST. Obliczono, że w gminach, które były beneficjentami Działania 2.1 

mieszka ponad 2 mln osób co oznacza, że dzięki udzielonemu wsparciu dostęp do nowych e-usług 

świadczonych przez urzędy gmin i miast uzyskało 60% mieszkańców województwa9. Pod uwagę 

wzięto najniższy poziom samorządu terytorialnego, ponieważ jest on niejako najbliżej obywateli i to 

właśnie w urzędach gmin/miast najczęściej załatwiają oni swoje sprawy. Z badań ankietowych 

wynika, że 49% mieszkańców województwa małopolskiego spośród tych, którzy w ciągu ostatnich 12 

miesięcy załatwiali sprawę urzędową przez Internet załatwiało ją właśnie w urzędzie gminy/miasta. 

Była to najczęściej wskazywana odpowiedź. Gdyby w obliczeniach uwzględnić również powiaty to 

okazałoby się, że w zasięgu e-usług uruchomionych dzięki wsparciu z działania 2.1 znaleźli się 

praktycznie wszyscy mieszkańcy województwa.  

Zbadano również jak relacja liczby JST, które otrzymały w województwie małopolskim wsparcie na 

rozwój e-usług w relacji do ogółu JST z terenu regionu wygląda na tle innych województw, które w 

ramach RPO dofinansowywały tego rodzaju projekty. Biorąc pod uwagę, iż nie są ogólnie dostępne 

dane pozwalające na identyfikację partnerów w projektach dla celów porównawczych posłużono się 

 
9 Dla porównania w województwie podkarpackim w „zasięgu” projektów realizowanych przez gminy znalazło 
się 46% mieszkańców regionu a w województwie warmińsko-mazurskim 76% 



 
 

43 
 

wskaźnikiem pokazującym jaki odsetek JST był beneficjentem (liderem) projektu dotyczącego 

cyfryzacji. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

Tabela 3. Odsetek JST, które otrzymały wsparcie na rozwój e-usług w poszczególnych województwach 
Województwo Odsetek JST z danego województwa 

będących beneficjentami działania 

RPO dotyczącego cyfryzacji 

dolnośląskie 29% 

kujawsko-pomorskie 1%10 

lubelskie 6% 

lubuskie 20% 

łódzkie 14% 

małopolskie 30% 

mazowieckie 13% 

opolskie 8% 

podkarpackie 18% 

podlaskie 2%11 

pomorskie 0%12 

śląskie 22% 

świętokrzyskie 15% 

warmińsko-mazurskie 83% 

wielkopolskie 15% 

zachodniopomorskie 1%13 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych z systemu SL 

 

Biorąc pod uwagę zaprezentowane w tabeli dane należy uznać, że województwo małopolskie 

charakteryzowało się jednym z najwyższych odsetków JST, które otrzymały dofinansowanie na 

realizację projektów dotyczących cyfryzacji i rozwoju e-usług. Niekwestionowanym liderem jest 

województwo warmińsko-mazurskie z odsetkiem wynoszącym 83%. 

 

W tym kontekście warto przytoczyć wyniki badania wśród tych JST z terenu województwa, które nie 

były beneficjentami działania 2.1. Z przeprowadzonych wśród nich badań ilościowych wynika, że 

głównym powodem nieaplikowania o wsparcie był brak wiedzy o takim instrumencie – tylko 47% 

badanych JST zadeklarowało, że słyszało o możliwości otrzymania z RPO WM dotacji na realizację 

projektów dotyczących e-usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Wśród tych JST, które 

nie złożyły wniosku mimo braku wiedzy o takiej możliwości najczęściej wskazywanymi powodami 

 
10 W ramach działania 2.1 RPO WK-P realizowany jest projekt pozakonkursowy samorządu województwa 
obejmujący 109 JST z terenu regionu 
11 W ramach działania 8.1 RPO WP realizowane są 3 projekty, których beneficjentami są JST oraz projekt, 
którego beneficjentem jest Związek Powiatów Województwa Podlaskiego 
12 W RPO Województwa Pomorskiego nie wspierano rozwoju e-usług w JST 
13 W ramach działania 9.10 RPO WZP realizowany jest 1 projekt pozakonkursowy samorządu województwa 
obejmujący 21 JST 
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braku aplikowania był brak środków na wkład własny (4 odpowiedzi) oraz brak potrzeb/planów 

dotyczących wdrażania e-usług (3 odpowiedzi)14. 

 

Podsumowując zaprezentowane informacje należy uznać, że wsparcie z RPO WM 2014-2020 

przyczyniło się bezpośrednio i wyraźnie do wzrostu ilości e-usług publicznych świadczonych on-line. 

Co ważne wysoka liczba e-usług szła w parze z szerokim zakresem terytorialnym interwencji – nie 

doszło do koncentracji wsparcia na niewielkiej liczbie JST uruchamiających dużą liczbę e-usług. Dzięki 

temu w zasięgu dotychczasowych i spodziewanych efektów projektów znajduje się znacząca część 

mieszkańców województwa. Równocześnie należy mieć na uwadze fakt, iż ponad połowa 

małopolskich JST w perspektywie finansowej 2014 – 2020 nie realizowała żadnego projektu 

dotyczącego rozwoju e-usług. 

 

Rodzaje e-usług wdrożonych w projektach dofinansowanych z działania 2.1 

 

Analizy dotyczące rodzaju e-usług stanowiących przedmiot dofinansowanych projektów warto 

przeprowadzić w ujęciu podmiotowym oraz przedmiotowym. To pierwsze pozwoli na określenie 

adresatów e-usług, to drugie polegać będzie na scharakteryzowaniu rodzaju (tematu) spraw, których 

załatwienie jest/będzie możliwe dzięki uruchomionym e-usługom. 

 

Ujęcie podmiotowe 

 

W ujęciu podmiotowym e-usługi podzielić można na 4 kategorie: 

• A2A (administration to administration) – usługi o charakterze wewnątrzadministracyjnym 

wykorzystywane np. do załatwiania spraw między urzędami; 

• A2B (administration to business) – usługi, których adresatami są podmioty gospodarcze 

dotyczące stricte spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

• A2C (administration to citizen) - usługi, których adresatami są obywatele, niedotyczące spraw 

związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

• A2B/A2C – usługa, która dotyczy sprawy o uniwersalnym charakterze tj. taka której 

adresatem może być zarówno przedsiębiorca jak i osoba fizyczna nieprowadząca działalności 

gospodarczej. 

 

Z danych z systemu monitoringu wynika, że wskaźnik: „Liczba udostępnionych usług 

wewnątrzadministracyjnych (A2A)” został zadeklarowany w 34 projektach tj. 35% ogółu 

dofinansowanych. Dominowały wśród nich projekty z poddziałań 2.1.1 (17) i 2.1.4 (14). Dotychczas w 

realizowanych projektach udostępniono 15 tego rodzaju e-usług natomiast zaplanowana przez 

beneficjentów łączna wartość docelowa to 107.  

Jeżeli chodzi o e-usługi skierowane do przedsiębiorców i obywateli to system monitoringu nie 

dostarcza danych pozwalających na ustalenie odsetka projektów, w których takie e-usługi się 

pojawiały oraz ich liczby (wskaźniki dotyczą e-usług ogółem bez ich podziału z uwzględnieniem 

 
14 Spośród jedenastu odpowiedzi ogółem udzielonych na pytanie: Dlaczego nie próbowali Państwo ubiegać się z 
RPO WM 2014-2020 o dotację na realizację projektu dotyczącego e-usług 
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kryterium podmiotowego). Konieczne było zatem przeprowadzenie szczegółowej analizy treści 

wniosków o dofinansowanie w oparciu, o którą ustalono, że wśród uruchamianych e-usług wyraźnie 

dominowały usługi skierowane zarówno do obywateli jak i przedsiębiorców – patrz poniższy wykres. 

Te tzw. usługi „mieszane” dotyczyły spraw, które z uwagi na swój charakter mogły być załatwiane w 

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jak również być od niej niezależne. Przykładem 

takiej e-usługi jest np. uiszczanie opłat za wywóz odpadów komunalnych.  

 

Wykres 26. Rodzaje e-usług uruchomionych w ramach projektów dofinansowanych z działania 2.1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy danych z wniosków o dofinansowanie 

 

Pozytywnie należy ocenić to, że beneficjenci w ramach realizowanych projektów adresowali zarówno 

potrzeby mieszkańców jak i przedsiębiorców związane z załatwianiem spraw urzędowych drogą on-

line. 

 

Ujęcie przedmiotowe 

 

Jeżeli chodzi o usługi A2A to ich zakres tematyczny był bardzo zróżnicowany – żadna z nich nie 

występowała na tyle często w różnych projektach by zasługiwała na szczególne wyróżnienie w 

niniejszym raporcie. Wśród uruchamianych e-usług A2A można przykładowo wymienić następujące: 

• e-korespondencja z ZUS; 

• potwierdzenie udziału członków OSP w szkoleniach i działaniach ratowniczo-gaśniczych; 

• transfer danych BDOT 500 do zasilenia rejestrów infrastruktury informacji przestrzennej 

stopnia wojewódzkiego i centralnego; 

• wewnętrzna usługa przesyłania ważnych komunikatów do użytkowników systemu;  

• licencja E-portal finansowo – budżetowy (A2A); 

• wnioski o stypendia dla uczniów za szczególne osiągniecia w nauce, artystyczne i sportowe;  

• korespondencja między Starostwem z Urzędem Wojewódzkim; 

• e-usługa zasilania baz danych małopolskiej infrastruktury informacji przestrzennej; 

22%

9%

69%

A2B A2C A2B/A2C
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• śledzenie stanu sprawy (wewnątrz administracyjnych); 

• usługa archiwum cyfrowego dla partnerów projektu; 

• eWysyłka tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych;  

• automatyczna wysyłka PIT do Ministerstwa Finansów; 

• eUsługa eTożsamość;  

• przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie. 

 

W celu określenia jaki był zakres tematyczny e-usług A2B i A2C uruchamianych w ramach 

dofinansowanych projektów posłużono się klasyfikacją e-usług przedstawioną w opracowaniu: 

System monitorowania usług publicznych – koncepcja SMUP, które zostało przygotowane przez 

MSWiA, GUS oraz 3 organizacje zrzeszające JST15. Klasyfikacja obejmuje 12 rodzajów e-usług. Katalog 

na użytek niniejszego badania rozszerzono o kategorie: 

• „informacja publiczna” bowiem zidentyfikowano szereg e-usług związanych z dostępem 

mieszkańców do danych o charakterze publicznych; 

• „inne” – kategorię wykorzystywano w momencie, gdy w oparciu o informacje zawarte we 

wniosku o dofinansowanie nie było możliwe jednoznaczne przyporządkowanie danej usługi 

do któregoś z dwunastu obszarów tematycznych. 

 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że wśród uruchomionych e-usług zdecydowanie dominowały e-

usługi z kategorii „podatki i opłaty lokalne” oraz „geodezja i kartografia”. Warto nadmienić, że 

podobna sytuacja wystąpiła w województwach warmińsko-mazurskim i podkarpackim, w których 

również przeprowadzono tego rodzaju analizy. Szczegółowe dane zawiera poniższy wykres. 

 

Wykres 27. Odsetek e-usług uruchomionych w poszczególnych obszarach tematycznych 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy danych z wniosków o dofinansowanie 

 
15 Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. 
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Koncentrację JST na uruchamianiu e-usług związanych z podatkami i opłatami lokalnymi należy 

ocenić pozytywnie. Z wypowiedzi rozmówców, z którymi prowadzono wywiady indywidualne wynika, 

że właśnie tego obszaru najczęściej dotyczą załatwiane przez mieszkańców sprawy. Nie powinno to 

stanowić zaskoczenia – każdy mieszkaniec gminy jest zobowiązany chociażby do uiszczania podatku 

od nieruchomości czy ponoszenia opłat za wywóz odpadów komunalnych. Tym samym z punktu 

widzenia beneficjentów wdrażanie e-usług dotyczących podatków/opłat było trafioną strategią, 

stwarzało bowiem największe szanse na osiągnięcie efektu w postaci wzrostu liczby osób 

załatwiających sprawy urzędowe on-line. 

Jeżeli chodzi o konkretne e-usługi jakie beneficjenci uruchamiali w ramach kategorii „podatki i opłaty 

lokalne” to do najczęściej wskazywanych należały e-usługi dotyczące: 

• podatku od nieruchomości od osób fizycznych; 

• podatku od nieruchomości od osób prawnych; 

• podatku rolnego od osób fizycznych; 

• podatku rolnego od osób prawnych; 

• podatku leśnego od osób fizycznych; 

• podatku leśnego od osób prawnych; 

• podatku od środków transportowych; 

• opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Drugim obszarem, w którym najczęściej uruchamiano e-usługi była „geodezja i kartografia”. E-usługi z 

tego zakresu przedmiotowego dofinansowywano w ramach poddziałania 2.1.4, którego 

beneficjentami były przede wszystkim16 starostwa powiatowe i urzędy miast na prawach powiatu, 

czyli te jednostki, do których ustawowych zadań należy prowadzenie spraw z zakresu geodezji. 

Adresatami uruchamianych e-usług było kilka rodzajów podmiotów: oprócz geodetów i mieszkańców 

beneficjenci wskazywali na inwestorów, projektantów, komorników sądowych i rzeczoznawców 

majątkowych. Jeżeli chodzi o konkretne e-usługi jakie zostały uruchomione to dotyczyły one 

najczęściej kompleksowej obsługi on-line wymienionych wyżej grup w tym elektronicznego 

pobierania danych z konkretnych baz – w szczególności EGiB17, GESUT18, BDOT50019 oraz BDSOG20. 

 

Pozostałe rodzaje e-usług wyróżnionych ze względu na ich zakres przedmiotowy wskazywane były 

przez nie więcej niż 10% respondentów. Wśród nich do najczęściej wskazywanych e-usług należały: 

 

• zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (zarządzanie nieruchomościami); 

• złożenie wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości (zarządzanie 

nieruchomościami); 

• zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (drogownictwo i transport); 

 
16 Beneficjentem jednego projektu był Samorząd Województwa 
17 Ewidencja gruntów i budynków 
18 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 
19 Baza danych obiektów topograficznych 
20 Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych 
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• wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (inwestycje i 

budownictwo); 

• wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest (ochrona środowiska); 

• udział w konsultacjach społecznych (sprawy obywatelskie); 

• udostępnienie informacji o mieniu gminy (informacja publiczna). 

 

Z badań jakościowych wynika, że beneficjenci przed podjęciem decyzji o uruchomieniu konkretnych 

e-usług przeprowadzali mniej lub bardziej sformalizowaną diagnozę potrzeb celem identyfikacji tych, 

które mają największy potencjał zarówno, jeżeli chodzi o usprawnienie pracy urzędu jak i 

zainteresowanie ze strony klientów. 

 

„Głównym kryterium była właśnie ta potencjalna liczba użytkowników, no po prostu analizowaliśmy 

to, w którym wydziale jaka e-usługa ma, że tak powiem szansę największe zainteresowanie” (cytat z 

wywiadu z beneficjentem). 

 

„Gmina [nazwa gminy] to jest 5 tysięcy mieszkańców, my się wszyscy tu znamy, więc wiemy, jakie są 

potrzeby, bo generalnie rozmawiamy z tymi ludźmi, widzimy się więc po prostu szkoda wydawać 

pieniądze na badania, które są niejako oczywiste” (cytat z wywiadu z beneficjentem). 

 

Oprócz wymienionych wyżej rodzajów e-usług uruchamianych przede wszystkim przez jednostki 

samorządu terytorialnego i dotyczących załatwiania spraw urzędowych przez Internet należy również 

wspomnieć o e-usługach, których istota polegała na udostępnieniu zasobów cyfrowych. Ich wsparciu 

dedykowane było poddziałanie 2.1.2. W oparciu o analizę treści wniosków o dofinansowanie 

pogrupowano projekty w zależności od rodzaju digitalizowanych danych. Najwięcej, bo 9 projektów 

polegało na przekształceniu do postaci cyfrowej i udostępnieniu szeroko rozumianych danych o 

charakterze piśmienniczym (dokumenty, książki, czasopisma). W pięciu projektach digitalizowanym 

zasobem były zdjęcia, w czterech eksponaty muzealne (np. rzeźby, obrazy). Dwa projekty polegały na 

digitalizacji obiektów historycznych. Trzech beneficjentów przewidziało udostępnienie w postaci 

cyfrowej innego rodzaju materiałów (np. rycin, treści muzycznych). Materiały były udostępniane 

przede wszystkim przez instytucje kultury: muzea, biblioteki, fundacje działające w obszarze kultury. 

 

Ujęcie funkcjonalne 

 

Analiza rodzaju uruchamianych e-usług może zostać przeprowadzona również z perspektywy ich 

funkcjonalności. W badaniach ankietowych zadano beneficjentom pytanie, którego celem było 

określenie jakie funkcje posiadały wdrożone przez nich e-usługi. Najczęściej beneficjenci oferowali 

swoim klientom elektroniczne konta, na których po zalogowaniu można sprawdzić np. stan 

załatwienia sprawy czy stan należności. Niemal w ¾ projektów udostępniono funkcję szybkich 

płatności elektronicznych tj. płatności bezpośrednio z poziomu strony internetowej, na której 

uruchomiona została e-usługa. Trzecią najczęściej oferowaną funkcjonalnością były automatyczne 

powiadomienia klientów (np. o terminach na dokonanie płatności). Szczegółowe dane zawiera 

poniższy wykres. 
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Wykres 28. Rodzaje funkcjonalności jakie posiadają e-usługi uruchamiane przez JST będące 
beneficjentami działania 2.1 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród JST będących beneficjentami 

działania 2.1, N=54 

 

Z powyższego wykresu wynika, że beneficjenci rzadko decydowali się na funkcjonalności, które 

można by określić mianem innowacyjnych takich jak interfejsy dla programistów, funkcje chatu czy 

elementy automatyzacji i sztucznej inteligencji. Należy mieć na uwadze, że tego rodzaju rozwiązania 

są kosztochłonne co może tłumaczyć, dlaczego ich wykorzystanie w dofinansowanych projektach było 

ograniczone. Z drugiej strony są już dość rozpowszechnione w sektorze prywatnym (w szczególności 

chaty czy bezpośrednie połączenia telefoniczne) co każe zakładać, że inwestycja w nie jest opłacalna. 

Warto też nadmienić, że beneficjenci działania 2.1 oferują różnego rodzaju funkcjonalności 

zwiększające użyteczność/atrakcyjność e-usług dla użytkowników zdecydowanie częściej aniżeli JST, 

które nie otrzymały wsparcia. Tylko 27% nie-beneficjentów oferuje funkcję szybkich płatności 

elektronicznych, 22% umożliwia założenie elektronicznego konta klienta a 16% udostępniło funkcję 

powiadamiania klientów. Taki sam odsetek urzędów przygotował aplikację na urządzenia mobilne. 

Nie powinno zatem stanowić zaskoczenia, że beneficjenci generalnie wyżej oceniają poziom 

nowoczesności uruchomionych przez siebie e-usług aniżeli podmioty, które nie korzystały ze wsparcia 

z działania 2.1. Szczegółowe dane zawiera poniższy wykres. 
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Wykres 29. Ocena poziomu nowoczesności e-usług z perspektywy beneficjentów oraz podmiotów, 
które nie otrzymały wsparcia 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród małopolskich JST, N=148 

4.2. Rozkład przestrzenny dostępności do e-usług 

 

Według założeń realizacja projektów w 2 osi RPO WM 2014-2020 znacząco podniesie dostępność do 

e-usług na całym terenie woj. małopolskiego. W efekcie realizacji projektów w małopolskich gminach 

będą dostępne średnio 73 usługi. Przy czym widoczne jest duże zróżnicowanie między gminami: w 

najlepszych pod tym względem gminach liczba usług ma zwiększyć się o ponad 100, a w najsłabszych 

jedynie o około 60. Te ostatnie koncentrują się we wschodniej części województwa (por. mapa niżej). 

Mapa 1 Docelowa liczba usług dostępnych w gminach w wyniku realizacji projektów 2 osi RPO WM 
2014-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych monitoringowych. 
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Liczba planowanych do udostępnienia usług jest imponująca. Jednakże należy zaznaczyć, że według 

stanu na czerwiec 2021 r. poziom realizacji zamierzeń był niski. Liczba e-usług stworzonych w ramach 

analizowanych projektów to średnio jedynie około 6 e-usług na gminę. Także w przypadku już 

udostępnianych e-usług widoczne jest duże zróżnicowanie przestrzenne (por. mapa niżej). 

 

Mapa 2. Osiągnięta (według stanu na czerwiec 2021 r) liczba usług dostępnych w gminach w wyniku 
realizacji projektów 2 osi RPO WM 2014-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz danych monitoringowych. 

 

Duży spodziewany przyrost liczby dostępnych e-usług w gminach wynika przede wszystkim z 

projektów realizowanych na poziomie wojewódzkim. Natomiast różnice między gminami są 

pochodną realizacji projektów na poziomie powiatowym oraz gminnym. Widoczne jest to, że we 

wschodniej części województwa jest zdecydowanie mniej beneficjentów (wiodących) projektów na 

poziomie gminnym. Brak realizacji projektów w oczywisty sposób przekłada się na mniejszą 

osiągniętą (i planowaną) liczbę udostępnionych e-usług). 
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Mapa 3. Gminy będące beneficjentami (wiodącymi) projektów 2 osi RPO WM 2014-2020 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych monitoringowych. 

 

Udostępnianie wielu usług na poziomie wojewódzkim przekłada się na to, że są one dostępne na 

terenie całego regionu, a więc także na terenach wykluczonych cyfrowo. Widoczne jest jednak to, 

że w miejscach bardziej narażonych na wykluczenie cyfrowe jest (będzie) udostępniana mniejsza 

liczba e-usług w ramach projektów realizowanych przez gminy i powiaty. Można bowiem zauważyć, 

że gminy narażone na wykluczenie cyfrowe występują liczniej we wschodniej części województwa, 

czyli tam, gdzie zarazem realizowana jest mniejsza liczba projektów oraz zakładane jest 

udostępnienie mniejszej liczby e-usług. 
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Mapa 4 Obszary zagrożone wykluczeniem cyfrowym – liczba adresów bez dostępu do infrastruktury 
sieci szerokopasmowej na 100 osób w wieku 65+ 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

4.3. Poziom dojrzałości wdrożonych e-usług 

 

Wyróżnia się 5 poziomów dojrzałości e-usług publicznych: 

 

• Poziom 1: informacja – aby mówić o usłudze na tym poziomie, wystarczy wykazać, że w 

Internecie prezentowane są informacje niezbędne do wszczęcia jakieś procedury, wystarczy, 

że na stronie internetowej zawarte zostaną informacje o przebiegu procesu czy wymaganych 

dokumentach. Nie muszą nawet być publikowane formularze; 

• Poziom 2: jednostronna interakcja – o tym poziomie dojrzałości można mówić w przypadku 

usług, jeżeli na publicznie dostępnej stronie internetowej istnieje możliwość pobrania 

formularzy niezbędnych do wszczęcia procedury (np. dostępny wniosek o wydanie 

dokumentu, który obywatel lub przedsiębiorca może pobrać, ew. wypełnić i wydrukować). 

Sama sprawa (usługa) w przypadku tego poziomu dojrzałości może być realizowana drogą 

tradycyjną, a więc wymagać konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie; 

• Poziom 3: dwustronna 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. 

Dopuszczalne jest również dokonywanie płatności w postaci elektronicznej; 
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• Poziom 4: transakcja – ten poziom dojrzałości 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; 

• Poziom 5: personalizacja (indywidualizacja) – ten najwyższy poziom dojrzałości 

elektronicznej usługi publicznej zakłada, że: formularze wniosków w postaci elektronicznej 

będą wstępnie wypełniane będącymi w posiadaniu podmiotu świadczącego usługę danymi 

obywatela lub przedsiębiorcy (np. imię i nazwisko, dane adresowe, numer PESEL, REGON 

itp.), w przypadku usług, w których nie ma konieczności składania wniosku, urząd 

automatycznie załatwia sprawę (realizuje usługę) w zakresie odpowiednim do sytuacji 

życiowej usługobiorcy, w przypadku, gdy w procedurze istnieje konieczność dokonania 

płatności, usługodawca zapewni przekierowanie usługobiorcy do właściwego pośrednika dla 

dokonania płatności (operacja przekierowania musi zapewnić zachowanie kontekstu 

zdarzenia, tzn. wszystkie pola niezbędne do zdefiniowania i wykonania płatności, np. 

przelewu, są wypełniane automatycznie przez system usługodawcy)21. 

 

Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowych do działania 2.1 o wsparcie mogły ubiegać się 

projekty zakładające udostępnienie e-usług na najniższym, pierwszym poziomie dojrzałości22.  

Równolegle kryteria wyboru projektów w działaniu 2.1 premiowały udostępnianie  

e-usług na wyższych poziomach dojrzałości: 2 punkty otrzymywał wnioskodawca, który wykazał, że 

co najmniej jedna z e-usług będzie pozwalała na dwustronną interakcję, 3 punkty, jeżeli towarzyszyć 

jej będzie jedna e-usługa obejmująca transakcję lub personalizację a 4 punkty, jeżeli liczba takich  

e-usług wyniesie dwie lub więcej. 

 

Z analizy treści wniosków o dofinansowanie wynika, że w żadnym z dofinansowanych projektów, w 

których przewidziano uruchamianie e-usług nie zdecydowano się na ograniczenie ich funkcjonalności 

tylko do pierwszego lub drugiego poziomu dojrzałości a tylko w jednym uruchomiono wyłącznie  

e-usługi z poziomu trzeciego. We wszystkich pozostałych projektach przynajmniej jedna e-usługa 

obejmowała transakcję bądź personalizację.  

Spośród wszystkich uruchomionych/planowanych do uruchomienia e-usług większość (56%) 

stanowiły usługi na najwyższych, czwartym i piątym poziomie dojrzałości. Szczegółowe dane 

zawiera poniższy wykres. 

 

 

 

 

 

 
21 Standard opisu elektronicznej usługi publicznej w działaniu 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”; Centrum Kompetencyjne „POPC Wsparcie” Centralnego 
Ośrodka Informatyki Warszawa, wrzesień 2018 r. 
22 Nie dotyczy poddziałania 2.1.2, którego istotą było dofinansowanie przedsięwzięć polegających na 
przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego 
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Wykres 30. Poziom dojrzałości e-usług uruchomionych w ramach działania 2.1 

  
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy danych z wniosków o dofinansowanie 

 

Poziom dojrzałości uruchamianych e-usług należy uznawać za satysfakcjonujący, szczególnie jeżeli 

weźmie się pod uwagę fakt, że maksymalną liczbę punktów w kryterium „Udostępnienie e-usług o 

wysokim poziomie dojrzałości” można było otrzymać już w momencie zadeklarowania dwóch usług 

obejmujących transakcję podczas gdy średnia liczba e-usług przypadająca na dofinansowany projekt 

wyniosła dwanaście. Widać więc wyraźnie, że część wnioskodawców zaplanowała uruchomienie 

większej niż wymagana liczby e-usług na najwyższych poziomach dojrzałości. Trudno nie uznać, że 

leżało to w ich interesie, nawet jeżeli nie wiązało się z uzyskaniem dodatkowych preferencji na etapie 

oceny. Im wyższy poziom dojrzałości e-usługi tym większy jej wpływ na cyfryzację procesu 

załatwiania danej sprawy a tym samym większy jej potencjał do wygenerowania pozytywnych 

efektów zarówno po stronie dostawy usługi jak i jej odbiorcy. 

 

Zbadano również poziom dojrzałości e-usług w podmiotach, które otrzymały wsparcie z podmiotami, 

które nie były beneficjentami drugiej osi priorytetowej. Z badań ankietowych wynika, że średni 

poziom dojrzałości e-usług w grupie beneficjentów jest zdecydowanie wyższy niż w grupie nie-

beneficjentów co należy przypisywać faktowi otrzymania wsparcia z działania 2.1. Różnice są 

szczególnie widoczne w przypadku e-usług świadczonych na najwyższych – czwartym i piątym 

poziomie dojrzałości - beneficjenci oferują je średnio dwukrotnie częściej niż JST, które nie 

realizowały projektu. Należy spodziewać się, że w niedalekiej przyszłości wyniki zmienią się jeszcze 

bardziej na korzyść beneficjentów bowiem część projektów jest jeszcze w trakcie realizacji. 

Usługi z poziomów 1-3 są dość rozpowszechnione - również w grupie nie beneficjentów co stanowi 

argument za tym by w perspektywie finansowej 2021-2027 skoncentrować się na wsparciu e-usług z 

dwóch najwyższych poziomów dojrzałości. 
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Wykres 31. Poziomy dojrzałości e-usług oferowanych przez małopolskie JST – w podziale na 
beneficjentów działania 2.1 i nie-beneficjentów  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród małopolskich JST, N=148 

 

Na zakończenie warto zauważyć, że (zgodnie z danymi GUS23) jeszcze cztery lata temu w 

województwie małopolskim e-usługi na czwartym i piątym poziomie dojrzałości należały do 

absolutnej rzadkości. W niektórych kategoriach spraw w ogóle nie były dostępne, w innych odsetek 

urzędów je oferujących nie przekraczał kilku procent. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

Tabela 4 Poziom dojrzałości e-usług w województwie małopolskim w 2017 r. w podziale na rodzaje e-
usług 

Obszar tematyczny Odsetek JST udostępniających 

e-usługi w danym obszarze 

Odsetek JST udostępniających 

w danym obszarze e-usługi na 4 

i 5 poziomie dojrzałości 

Podatki i opłaty lokalne 73% 6,8% 

Zarządzanie nieruchomościami 45% 0,6% 

Drogownictwo i transport 43% 1% 

Geodezja i kartografia 43% 5,3% 

Edukacja 31% 0% 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Postęp jaki w ciągu ostatnich pięciu lat dokonał się na polu udostępniania e-usług na wysokich 

poziomach dojrzałości jest więc niebagatelny i z pewnością w dużym stopniu zawdzięczany wsparciu 

udzielanemu z działania 2.1 RPO WM, z którego skorzystała niemal połowa JST z terenu 

województwa małopolskiego.  

 

 

 

 

 
23 Pozyskanie wskaźników z zakresu e-administracji w celu wsparcia systemu programowania i monitorowania 
polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020; GUS; Warszawa 2018 r. 
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4.4. Wpływ na poprawę dostępności do usług/informacji/danych 

 

Wpływ zrealizowanych inwestycji na poprawę dostępności do usług, informacji publicznych i danych 

 

Należy stwierdzić, że inwestycje zrealizowane w ramach 2 osi RPO WM 2014-2020 przyczyniły się 

do zwiększenia i upowszechnienia dostępności do usług, informacji oraz danych gromadzonych 

przez instytucje sektora publicznego w województwie. Świadczą o tym następujące fakty: 

• Nowe e-usługi zostały uruchomione w niemal połowie małopolskich jednostek samorządu 

terytorialnego – zasięg interwencji był więc bardzo szeroki. Praktycznie każdy mieszkaniec 

województwa, niezależnie od tego, w której gminie mieszka może skorzystać z e-usługi 

uruchomionej bądź to na szczeblu gminnym bądź powiatowym (lub obu, jeżeli jego gmina 

również realizowała projekt); 

• Liczba uruchomionych e-usług jest wysoka – wynosi niemal 1000. Każdy beneficjent 

wdroży(ł) średnio 12 e-usług. Przekłada się to bezpośrednio na liczbę spraw, które można 

załatwić drogą elektroniczną; 

• Zakres przedmiotowy uruchamianych e-usług jest szeroki dzięki czemu zaadresowane są 

różne potrzeby, zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorców; 

• Dominują e-usługi z obszarów „podatki i opłaty lokalne” oraz „geodezja i kartografia”, które 

charakteryzuje duża liczba spraw załatwianych przez mieszkańców; 

• Większość e-usług oferowana jest na czwartym i piątym poziomie dojrzałości co ułatwia 

dostęp do usług administracji publicznej np. osobom o ograniczonej sprawności ruchowej; 

• Zgodnie z opisem kryterium „projekt służy wdrożeniu standardów funkcjonowania cyfrowego 

urzędu” beneficjenci byli zobowiązani do zapewnienia elektronicznej dostępności urzędu 

oraz usług dla osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem wytycznych Web Content 

Accessibility Guidelines 2.0 co również należy traktować w kategoriach zwiększenia 

dostępności do e-usług (np. dla osób z wadami wzroku); 

• Zgodnie z danymi z systemu monitoringu w 84% projektów przewidziano sfinansowanie 

kosztów racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami; 

• W 83% projektów z poddziałań 2.1.1 i 2.1.4 przewidziano uruchomienie e-usług na platformie 

e-PUAP, czyli ogólnopolskiej platformie do kontaktu z różnymi urzędami. Z punktu widzenia 

zwiększania dostępności obywateli do e-usług takie rozwiązanie należy oceniać pozytywnie 

bowiem e-PUAP jest platformą rozpoznawalną wśród obywateli cieszącą się coraz większą 

popularnością – w 2019 r. za jej pośrednictwem zrealizowano w formie e-usług 137 mln 

spraw podczas gdy w roku 2016 tylko 265 tysięcy24. Za wdrażaniem przez jednostki szczebla 

gminnego i powiatowego e-usług na e-PUAPie przemawia również ułatwienie dla obywateli 

jakim jest brak konieczności ponownego zakładania konta i potwierdzania tożsamości co 

musiałoby mieć miejsce w sytuacji udostępnienia e-usług na platformie lokalnej25. Obywatel 

może skorzystać z uruchomionych e-usług posługując się profilem zaufanym, który jest już 

coraz powszechniejszy – w połowie 2020 r. liczba obywateli dysponujących takim profilem 

 
24 Realizacja usług publicznych dla obywateli z wykorzystaniem platformy ePUAP. Informacja o wynikach 
kontroli; Najwyższa Izba Kontroli; Warszawa 2020 r. 
25 Alternatywą jest też uruchomienie e-usług na platformie regionalnej połączone z możliwością logowania 
poprzez e-PUAP. 
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wyniosła 7,2 mln26. Warto też dodać, że założenie profilu zaufanego jest relatywnie proste i 

możliwe nawet bez wychodzenia z domu co świadczy o wysokiej dostępności dla obywateli  

e-usług uruchamianych na platformie e-PUAP; 

• Zgodnie z danymi z systemu monitoringu w 87,5% projektów przewidziano udostępnienie on-

line informacji sektora publicznego. Docelowa liczba podmiotów, które mają udostępnić takie 

informacje wynosi 133; 

• Zgodnie z danymi z systemu monitoringu w poddziałaniu 2.1.2 założono digitalizację 373 377 

dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. 

 

Biorąc pod uwagę zaprezentowane wyżej informacje należy stwierdzić, że zrealizowane/realizowane 

w ramach 2 osi RPO WM 2014-2020 przyczyniły się do rozwoju elektronicznych usług świadczonych 

na terenie województwa małopolskiego i zwiększenia ich dostępności. Wniosek znajduje również 

potwierdzenie w wynikach badań ilościowych przeprowadzonych wśród mieszkańców i podmiotów 

gospodarczych z terenu województwa. Odpowiednio 72% i 85% zadeklarowało, że w ich odczuciu 

liczba spraw urzędowych jakie mogą załatwić drogą Internetową w swojej gminie lub powiecie w 

ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła.  

 

 
26 Informacja o wynikach kontroli. Realizacja usług publicznych dla obywateli z wykorzystaniem platformy  
e-PUAP; Najwyższa Izba Kontroli; Warszawa 2020 r. 
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5. WPŁYW PROJEKTÓW NA FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI SEKTORA PUBLICZNEGO 

 

Korzyści z realizacji projektów po stronie beneficjentów (w tym wpływ na poprawę infrastruktury 

teleinformatycznej i stanu zinformatyzowania) 

 

Wprowadzanie e-usług na wyższych poziomach dojrzałości wymaga gruntownej modernizacji 

zasobów teleinformatycznych. Modernizacja ta wymuszona jest nie tylko szybkim starzeniem się 

sprzętu TIK, ale także rosnącymi wymaganiami co do jego wydajności. Cyfryzacja zasobów wymaga 

coraz to większej przestrzeni w serwerowniach a praca na dokumentach cyfrowych w miejsce 

papierowych, wymaga nowoczesnego oprogramowania a to z kolei lepszych, bardziej wydajnych 

stacji roboczych. 

Interwencja w osi 2. „Cyfrowa Małopolska” polegała na wsparciu inwestycji w infrastrukturę 

teleinformatyczną podmiotów wdrażających nowe e-usługi publiczne.  

Infrastruktura informatyczna to cały hardware oraz software, czyli sprzęt i oprogramowanie 

połączone ze sobą siecią, które tworzą całokształt rozwiązań sprzętowo-programowych i 

organizacyjnych, stanowiących podstawę wdrożenia i eksploatacji systemów informatycznych 

umożliwiających świadczenie e-usług.  

Na typowy projekt teleinformatyczny służący uruchomieniu e-usług składa się, jeden lub kilka 

systemów teleinformatycznych wdrażanych u usługodawcy obejmujący swym zakresem zarówno 

back-office jak i front office27. Infrastruktura teleinformatyczna back-office to głównie serwery i 

urządzenia pomocnicze je obsługujące (fairwalle, zasilacze, przełączniki itp.) sieć komputerowa i 

urządzenia peryferyjne (stacje robocze, czytniki, drukarki, skanery, zdigitalizowane urządzenia 

pomiarowe itp.) wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym ich współpracę (w tym – 

służącym zarządzaniu procesami wewnętrznymi obsługi klienta np. elektroniczny obieg 

dokumentów). Infrastruktura teleinformatyczna front-office to przede wszystkim oprogramowanie 

umożliwiające komunikacje pomiędzy zewnętrznymi użytkownikami (klientami) a systemami 

teleinformatycznymi usługodawcy (portal, aplikacje mobilne, systemy powiadamiania (np. SMS)). 

W osi 2. „Cyfrowa Małopolska”, doposażenie w sprzęt informatyczny zostało przewidziane wyłącznie 

jako element niezbędny do realizacji celów projektu. Wnioskodawcy musieli także wykazać czy, a 

jeżeli tak, to w jakim stopniu projekt zakłada wykorzystanie / rozbudowę już istniejącej infrastruktury 

w celu optymalizacji wykorzystania dostępnych już zasobów28. Takie uzasadnienia były prezentowane 

we WoD, podlegały ocenie ekspertów a w niektórych przypadkach były poparte audytem 

informatycznym. Ze wskaźników prezentowanych w WoD wynika, że na 201 zmodernizowanych i 

 
27 Funkcjonowanie e-usług można rozpatrywać w dwóch komplementarnych wymiarach: front-office, czyli 
interakcji między usługodawcą i usługobiorcą (w tym przypadku jest to interfejs elektroniczny, w tym jego 
ergonomia i przyjazność) i back-office, czyli zaplecze techniczne, organizacyjne, kadrowe, informacyjne 
umożliwiające świadczenie usług. Drobiazgiewicz, J. (2015). Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w 
świadczeniu administracyjnych usług publicznych. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i 
Logistyki/Uniwersytet Szczeciński 
28 W ograniczonym i uzupełniającym zakresie, tylko w przypadku, gdy był to element warunkujący realizację 
projektu, dopuszczane były inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna. Załącznik 3. do SZOOP RPO WM 
2014-2020. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań. 
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nowo uruchomionych systemów teleinformatycznych w 110 (55%) to systemy istniejące u 

beneficjentów, rozbudowane lub zmodernizowane. 

W Tabeli 6 pokazano strukturę kosztów (dofinansowania) w projektach w podziale na poddziałania. 

Widać z niej, że zakup środków trwałych pochłonął średnio trzecią część dofinansowania (32%) a 

zakup wartości niematerialnych i prawnych (26%). Zatem dofinansowanie infrastruktury 

teleinformatycznej beneficjentów osi 2. „Cyfrowa Małopolska” stanowiło 58% dofinansowania 

projektów wybranych do dofinansowania29. 

Tabela 5. Wartość dofinansowania i udział poszczególnych typów kosztów projektowych30 w podziale 

na poddziałania. 

Poddziałanie Ogółem (zł) 

Infrastruktura teleinformatyczna 
Usługi 
/Wydatki 
osobowe 
merytorycz
ne 

Roboty 
budowlane  

Koszty 
pośrednie i 
inne 

Zakup środków 
trwałych 

Zakup wartości 
niematerialnych i 

prawnych 

02.01.01 146 467 390 47% 33% 15% 1% 4% 

02.01.02 36 415 407 14% 26% 49% 2% 9% 

02.01.03 53 730 593 87% 0% 7% 1% 5% 

02.01.04 189 414 370 6% 4% 83% 0% 7% 

02.01.05 175 956 972 33% 53% 6% 3% 5% 

 Razem 601 984 733 32% 26% 35% 2% 5% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych monitoringowych SL2014 16.06.2021 

 
29 Poza kosztem zakupu infrastruktury informatycznej (sprzęt i oprogramowanie) istotnym kosztem (35%) był 

koszt usług zewnętrznych związanych z montażem, instalacją, uruchomieniem konfiguracją sprzętu (hardware) i 
wdrożeniem, konfiguracją oprogramowania (software). Pozostałe składniki kosztów projektowych były mniej 
istotne. Największa część pozostałych kosztów stanowią koszty pośrednie (4-5%) związane z zarządzaniem 
projektem inwestycyjnym. Udział robót budowlanych związanych z przystosowaniem infrastruktury 
nieinformatycznej wyniósł 2%. Bardzo niewielki był udział kosztów szkoleń (cross-financing) (0,03%) i promocji 
w 2.1.1. i 2.1.2 (0,003%).  
30 Wymienione kategorie kosztów obejmują: 

• Zakup środków trwałych – elementy infrastruktury serwerowni, zasilacze, systemy zabezpieczające, 
dyski twarde, przełączniki, routery, drukarki, czytniki, skanery, stacje robocze itp., 

• Zakup wartości niematerialnych i prawnych – licencje na oprogramowanie i aplikacje związane z 
uruchamianymi e-usługami, (budowa interfejsów wymiany danych, oprogramowanie sieci LAN, i 
interfejsy dla użytkowników końcowych, itp.), 

• Usługi /Wydatki osobowe merytoryczne – usługi związane z audytami informatycznymi, budowa stron 
internetowych, digitalizacja zasobów, dostawa baz danych, modernizacja systemów dziedzinowych, 
instalacja i konfiguracja systemów informatycznych, opracowanie i wdrożenie e-usług, wdrożenie 
systemu elektronicznego obiegu dokumentów, koszty wewnętrzne związane z digitalizacją zasobów, 
itp. 

• Roboty budowlane – adaptacja pomieszczeń technicznych, 

• Koszty pośrednie i inne – koszty pośrednie (zryczałtowane i rzeczywiste) oraz pozostałe koszty 
(promocja, nadzór techniczny, inne),  
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Pomimo że struktura kosztów inwestycji różniła się w zależności od działań realizowanych w 

poszczególnych poddziałaniach, pogłębiona ich analiza przeprowadzona poniżej (Ramka 1.), prowadzi 

do wniosku, że koszt wdrożenia infrastruktury teleinformatycznej, niezależnie od typu projektu był 

bardzo podobny i kształtował się na poziomie około 800 tys. zł. Z jednej strony dowodzi to 

racjonalności ponoszonych przez beneficjentów kosztów a z drugiej potwierdza tezę wyjściową, że do 

uruchomienia jakichkolwiek e-usług konieczne jest zbudowanie podstawowej infrastruktury 

teleinformatycznej u świadczeniodawcy, której konfiguracja, a w konsekwencji koszt, są podobne, 

niezależnie od typu świadczonych e-usług.  

Ramka 1. Koszt infrastruktury teleinformatycznej w poddziałaniach działania 2.1 

W poddziałaniu 2.1.1. Elektroniczna administracja mieliśmy do czynienia z typową strukturą 

kosztów inwestycji teleinformatycznej prowadzącej do udostępnienie usług e-administracji na 

wysokim poziomie dojrzałości. Największym składnikiem kosztów jest zakup środków trwałych 

służących do utworzenia lub rozbudowy systemu teleinformatycznego back-office. Są to 

urządzenia sieciowe, serwery oraz stacje robocze i urządzenia peryferyjne (drukarki, skanery itp.) 

wraz z towarzyszącym oprogramowaniem oraz licencje oprogramowania związanego bezpośrednio 

i pośrednio ze świadczeniem samych e-usług. Łącznie oba składniki stanowią 80% wszystkich 

kosztów (dofinansowania). Średni koszt projektu wyłonionego w procedurze konkursowej 

(konkursy nr 22/15 i 26/19) wyniósł 1 448 tys. zł. Podobną skalę inwestycji w e-usługi i podobną 

strukturę kosztów obserwujemy w innych województwach. Na przykład w województwie 

warmińsko-mazurskim31, zakup infrastruktury teleinformatycznej stanowił 66% w projektach  

e-administracji a średnia wartość projektu wynosiła 1 502 tys. zł. 

W poddziałaniu 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne, w ramach którego wsparciem objęte zostały 

przedsięwzięcia polegające na przetwarzaniu na treści cyfrowe zasobów kultury i dziedzictwa 

regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki, istotnym kosztem (49%) okazał się 

nadzór merytoryczny i pozostałe koszty osobowe związane z procesem digitalizacji udostępnianych 

zasobów32. Zakup środków trwałych w przypadku tego typu projektów nie stanowił istotnego 

kosztu (14%) bo beneficjenci poddziałania 2.1.2 najczęściej nie decydowali się na tworzenie lub 

rozbudowę własnych pracowni digitalizacyjnych, a zlecali proces digitalizacji obiektów firmom 

zewnętrznym. 

W przypadku poddziałania 2.1.4. E-usługi w informacji przestrzennej udział zakupu środków 

trwałych i oprogramowania wynosi tylko 10%, podczas gdy usługi zewnętrzne związane 

dostarczeniem, modernizacją i uruchomieniem baz danych dotyczących danych geodezyjnych 

stanowił główny koszt projektów (83% - w tym 12 pkt. proc. stanowił koszt wykonania pomiarów 

terenowych). Koszt zakupu infrastruktury teleinformatycznej w wartościach bezwzględnych (917 

 
31 Ewaluacja RPO WiM 2014-2020 w kontekście rozwoju i wykorzystania e-usług w województwie warmińsko-
mazurskim, UMWWiM, 2021. 
32 Wynika to stąd, że digitalizowane obiekty objęte są najczęściej ochroną konserwatorską i stanowią część 
szerszego archiwum będącego w posiadaniu instytucji kultury. Z tego powodu proces selekcji, przygotowania, 
nadzoru oraz umiejscowienia zdigitalizowanych treści w archiwum instytucji kultury musi być objęty nadzorem 
konserwatorskim, archiwizacyjnym i dotyczącym bezpieczeństwa informacji. Zdigitalizowane treści muszą 
zostać opisane dla ich łatwego przeszukiwania. Portale służące do udostępniania zdigitalizowanych treści muszą 
zaprezentować je w sposób odpowiedni i przyjazny dla użytkownika (np. tworzenie treści kontekstowych, 
ścieżek tematycznych). 
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tys. zł - 10% ze średniego kosztu projektu wynoszącego 9 173 tys. zł) nie różni się zasadniczo od 

średniego kosztu wyposażenia w infrastrukturę teleinformatyczną back-office w poddziałaniu 

2.1.1. (1 158 tys. zł - 80% ze średniego kosztu projektu wynoszącego 1 448 tys. zł. ). Wysoki koszt 

zakupionych wartości niematerialnych i prawnych wynikał z konieczności zakupu specjalistycznego 

oprogramowania do obsługi danych geodezyjnych i kartograficznych. 

W projektach pozakonkursowych w poddziałaniach 2.1.3 i 2.1.5 koszt infrastruktury 

teleinformatycznej na poziomie regionalnym jest znacznie wyższy od przeciętnego na poziomie 

lokalnym, co wiąże się z funkcjonalnościami warstw regionalnych w projektach MChE i MSIM. W 

projekcie MChE w warstwie lokalnej nie mamy w zasadzie do czynienia z systemami 

teleinformatycznymi a z prostymi zestawami do wideokonferencji33. Natomiast w projekcie 

MSIM34 w warstwie lokalnej nie wyszczególniono w WoD wskaźnika dotyczącego liczby 

wdrażanych systemów teleinformatycznych. W tabeli poniżej przyjęto, że jest ich co najmniej tyle 

ilu partnerów projektu, ale analiza WoD i wywiady indywidualne z przedstawicielami szpitali 

skłaniają do opinii, że w istocie w każdym ze szpitali wdrożono po kilka systemów 

teleinformatycznych35. Można więc przyjąć, że nie odbiega on od typowego kosztu jednostkowego 

infrastruktury teleinformatycznej wspierającego e-usługi. 

 
33 W poddziałaniu 2.1.3. E-usługi w edukacji, koszt zakupu środków trwałych stanowi 87% kosztów 
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej (MChE), przy niewielkim udziale usług związanych z wdrożeniem systemu 
(7%). Związane jest to z charakterem tego projektu, który polega, w sferze technicznej, na doposażeniu w 
systemy teleinformatyczne i sprzęt do wideokonferencji szeregu instytucji zaangażowanych w ten projekt. 
Największy jednostkowy udział kosztowy w tej inwestycji ma infrastruktura teleinformatyczna Centrum 
Przetwarzania Danych (AGH) dla którego zakupiono serwery, urządzenia sieciowe, przełączniki, szafy 
teleinformatyczne itp. Centrum Przetwarzania Danych tworzy część centralną MChE, której zadaniem jest 
udostępnianie docelowej e-usługi edukacyjnej przez Portal edukacyjny stanowiący podstawowy element 
interfejsu użytkowników MChE. W ramach budowy platformy zakup środków trwałych dofinansowano kwota 
17,8 mln zł co stanowi 38% łącznego dofinansowania (46,5 mln zł) zakupu środków trwałych w MChE. Pozostałe 
środki trwałe – sprzęt do prowadzenia wideokonferencji - zakupiono na rzecz dziewięciu małopolskich uczelni, 
ponad 180 szkół, bibliotek pedagogicznych i oddziałów Małopolskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli (MCDN) 
biorących udział w projekcie 
34 W poddziałaniu 2.1.5. E-usługi w ochronie zdrowia kontynuowano projekt Małopolski System Informacji 

Medycznej (MSIM), który był w wersji pilotażowej rozpoczęty w perspektywie 2007-2013. Głównym celem 
projektu jest dostosowanie, rozbudowa i uruchomienie systemów teleinformatycznych w części centralnej 
(warstwa regionalna) i w podmiotach leczniczych (warstwa lokalna) niezbędnej do wytwarzania przez podmioty 
lecznicze Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) tak, aby mogła ona być następnie udostępniana i 
wymieniana za pośrednictwem platformy regionalnej MSIM i krajowej P1. Potrzeby partnerów – 38 szpitali 
działających na terenie województwa małopolskiego - w zakresie infrastruktury teleinformatycznej były 
zdiagnozowane w drodze audytu teleinformatycznego. Średni koszt inwestycji w infrastrukturę 
teleinformatyczną u partnerów projektu 3 233 tys. zł (średni koszt projektu „lokalnego” u partnera) jest 
znacznie wyższy niż w projektach realizowanych przez administrację w poddziałaniu 2.1.1. Wynika to m.in. z 
wielkości i kompleksowości podjętych działań modernizacyjnych. Szpitale objęte projektem to duże jednostki 
organizacyjne zatrudniające od kilkuset do kilku tysięcy osób. Wytwarzanie EDM wymaga z kolei objęciem 
systemami informatycznymi niemal wszystkich jednostek organizacyjnych i procesów w szpitalu. We wniosku o 
dofinansowanie podkreślono, że środki dostępne w ramach projektu nie zaspakajają wszystkich potrzeb w 
zakresie infrastruktury teleinformatycznej partnerów projektu zdiagnozowanych w audycie. 
35 O odrębnych systemach teleinformatycznych tworzących pewną zamkniętą całość można mówić w 
przypadku specjalistycznych jednostek organizacyjnych działających w ramach szpitala, jak np. laboratoria, 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych monitoringowych SL2014 16.06.2021 

Racjonalność ponoszonych kosztów na inwestycje w infrastrukturę teleinformatyczną można także 

ocenić na podstawie porównania jednostkowego kosztu zakupu infrastruktury teleinformatycznej 

(koszt infrastruktury teleinformatycznej odniesiony do deklarowanej we WoD liczby nowo 

uruchomionych i zmodernizowanych systemów teleinformatycznych36 (Tabela poniżej). W projektach 

konkursowych, w podziałaniach w poddziałaniach 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.4. koszty jednostkowe 

infrastruktury teleinformatycznej są bardzo zbliżone i oscylują wokół kwoty 800 tys. zł.  

Tabela 6. Koszty jednostkowe infrastruktury teleinformatycznej w poddziałaniach osi 2. 
 Uruchomione i 

zmodernizowane 
systemy 
teleinformatyczne 

Koszt jednostkowy 
infrastruktury 
teleinformatycznej 

Koszt 
jednostkowy – 
środki trwałe 

Koszt 
jednostkowy- 
wartości 
niematerialne i 
prawne 

2.1.1 Elektroniczna 
administracja 157 743 347 438 897 304 450 

2.1.2 Cyfrowe zasoby 
regionalne 19 768 967 267 402 501 565 

2.1.3 E-usługi w edukacji 
– warstwa regionalna 1 16 890 319 16 619 082 271 235 

2.1.4 E-usługi w 
informacji przestrzennej  23 842 768 482 059 360 708 

2.1.5 E-
usługi w 
ochronie 
zdrowia 

Warstwa 
lokalna 

38* 3 232 537 1 380 342 1 852 194 

 
Warstwa 
regionalna 1 28 766 968 5 498 280 23 268 688 

* w warstwie lokalnej nie wyszczególniono wskaźnika uruchomionych i zmodernizowanych systemów 
teleinformatycznych dlatego przyjęto, że jest ich minimum tyle ilu jest partnerów projektu. W 
rzeczywistości u każdego z partnerów wdrożono po kilka systemów teleinformatycznych. 
 
Zdecydowana większość beneficjentów poddziałań 2.1.1 i 2.1.4 (e-administracja) biorących udział w 

badaniach ilościowych potwierdza, że udział w projekcie przyczynił się do wzrostu informatyzacji 

instytucji w takich aspektach jak unowocześnienie posiadanych systemów teleinformatycznych 

(96%), integrację wewnętrzną systemów teleinformatycznych funkcjonujących w instytucji (78%) i 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa informatycznego instytucji (67%). Większość beneficjentów 

poddziałania 2.1.4. potwierdza także, że projekt pozwolił na integrację systemów 

teleinformatycznych w instytucji z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi (60%). Wynika to 

ze specyfiki projektów geodezyjno-kartograficznych w poddziałaniu 2.1.4, które w sferze 

narzędziowej musiały być spójne z e-usługami funkcjonującymi na poziomie kraju. Beneficjenci 

twierdzą także, pomimo, że koszt szkoleń w projektach był znikomy (0,03%), że konsekwencją 

 
oddziały specjalistyczne itp. Źródło – wywiady indywidualne z przedstawicielami szpitali – partnerów projektu 
MSIM 
36 Suma wartości wskaźników z WoD: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne i Liczba rozbudowanych lub zmodernizowanych systemów teleinformatycznych 
w podmiotach wykonujących zadania publiczne 
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wdrożenia nowych systemów teleinformatycznych był wzrost kompetencji cyfrowych pracowników 

(79%). 

Tabela 7. Wpływ zrealizowanego projektu na wzrost poziomu informatyzacji instytucji beneficjenta 

 2.1.1 2.1.4 Łącznie 

Wymiana sprzętu informatycznego na 

nowocześniejszy 

95% 100% 96% 

Wzrost kompetencji cyfrowych pracowników 79% 80% 80% 

Integrację systemów informatycznych 

funkcjonujących w instytucji 

87% 53% 78% 

Integracja systemów informatycznych 

funkcjonujących w instytucji z systemami 

informatycznymi innych instytucji 

36% 60% 43% 

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

informatycznego instytucji 

77% 40% 67% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród beneficjentów 2.1.1 i 2.1.4 

(n=54) 

Inwestycje w systemy teleinformatyczne przełożyły się na sprawność działania samej instytucji 

(Wykres poniżej). Skróceniu uległ czas obiegu dokumentów (57% beneficjentów wskazuje na ten 

efekt w badaniu ilościowym), usprawnienie komunikacji wewnątrz instytucji (46%) i z instytucjami 

zewnętrznymi (39%). Zmniejszyło się też obciążenie pracowników w komórkach obsługujących  

e-usługi (28%). Cyfryzacja prowadzi tez do zmniejszenia kosztów działań operacyjnych urzędu – 

ograniczono zużycie papieru wskutek wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów (70%) a w co 

trzecim JST (33%) zmniejszył się koszt wykonywania czynności związanych z obsługą interesantów. 

Prowadzi to do konkretnych efektów odczuwalnych dla klientów bowiem czas załatwiania spraw 

uległ skróceniu (70%) co przekłada się na częstsze korzystanie z usług on-line niż w sposób tradycyjny 

(spadek liczby klientów załatwiających sprawy w sposób tradycyjny – 83%) i korzyści wizerunkowe dla 

urzędu (lepsze postrzeganie naszego urzędu przez klientów – 72%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

65 
 

Wykres 32. Korzyści wynikające z wdrożenia systemów teleinformatycznych u beneficjentów 2.1.1. i 
2.1.4. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród beneficjentów 2.1.1 i 2.1.4 

(n=54) 

Inwestycje w systemy teleinformatyczne były kontynuacją wcześniej podejmowanych prac 

rozwojowych w tej dziedzinie. Z badania ankietowego wynika, że ponad połowa beneficjentów 2.1.1 

i 2.1.4. (56%) realizowała już wcześniej kompleksowe inwestycje w sprzęt informatyczny (komputery, 

serwery) lub oprogramowanie. Co czwarty beneficjent (25%) sfinansował te wcześniejsze inwestycje 

środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Potwierdza to cytowany już wcześniej wskaźnik 

produktu, zgodnie z którym (55%) wdrożonych systemów teleinformatycznych to systemy istniejące 

u beneficjentów - rozbudowane lub zmodernizowane.  

Nowoczesność zmodernizowanych i nowo wdrożonych systemów teleinformatycznych pozwala 

sądzić, że będą one spełniały rosnące wymagania związane z cyfryzacją e-usług przynajmniej w 

najbliższych latach. Takiego zdania jest 77% beneficjentów działania 2.1.1 i 80% beneficjentów 

działania 2.1.4. (Tabela poniżej).  
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Tabela 8. Opinia beneficjentów na temat potencjalnego zagrożenia dla utrzymania, e-usług 
wdrożonych w ramach projektu, z powodu niedostatków zakupionej/zmodernizowanej infrastruktury 
informatycznej (zbyt mało wydajne komputery, serwery etc.), w okresie trwałości projektu (5 lat od 
zakończenia).  

Odpowiedź 2.1.1. 2.1.4. 

Zdecydowanie tak 0% 7% 

Raczej tak 18% 7% 

Raczej nie 67% 60% 

Zdecydowanie nie 10% 20% 

Nie wiem/trudno 
powiedzieć 5% 7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród beneficjentów 2.1.1 i 2.1.4 

(n=54) 

W badaniach jakościowych beneficjenci 2.1.1.potwierdzili wysoki stopień zaspokojenia potrzeb w 

zakresie infrastruktury teleinformatycznej. Nie oznacza to, że proces cyfryzacji urzędu się zakończył. 

Zgłaszane są dalsze potrzeby w zakresie cyfryzacji procesów i zasobów informacyjnych, ale nie będzie 

to wymagać znaczących inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną. Respondenci wskazują 5 letni 

okres trwałości projektu jako horyzont czasowy po którym konieczne będzie ponowne 

unowocześnianie i uzupełnianie posiadanego sprzętu i oprogramowania. Braki najczęściej dotyczą w 

chwili obecnej stacji roboczych dla końcowych użytkowników. 

W 2.1.2. projekty polegały zasadniczo na digitalizacji posiadanych zasobów i nie wiązały się 

przeważnie z tworzeniem pełnej infrastruktury teleinformatycznej. Bowiem usługi digitalizacji były 

przeważnie zlecane zewnętrznym usługodawcom (zob. Ramka 1). Poza tym z wywiadów wynika, że 

placówki kultury nie rozpoznają działalności on-line jako ważnej części swojej działalności. Wiąże się 

to z głównymi strumieniami finansowania, którymi są - oprócz dotacji podmiotowych i celowych - 

opłaty wnoszone przez osoby odwiedzające wystawy stacjonarne. 

W poddziałaniu 2.1.3 w części infrastrukturalnej przedsięwzięcie obejmowało zakup i wdrożenie 

infrastruktury chmurowej, sprzętu komputerowego, multimedialnego i sieciowego dla 

zaangażowanych szkół wyższych oraz średnich w regionie. Stworzone wyposażenie infrastrukturalne 

jest nowoczesne, spełnia oczekiwania użytkowników. Istotne jest to, że cała infrastruktura (wraz z 

oprogramowaniem) jest objęta długoletnimi gwarancjami, co pozytywnie przekłada się na 

oczekiwaną trwałość projektu. Niemniej należy zaznaczyć, że na etapie wdrażania nowej 

infrastruktury zdarzały się problemy z jej funkcjonowaniem (najczęściej związane z problemami z 

konfiguracją lub z koniecznością nauczenia się obsługi nowego sprzętu). Problemy te nie były jednak 

poważne – w naszej ocenie nie wykraczały poza typowe trudności związane z implementacją 

złożonych systemów cyfrowych. Ponadto, należy podkreślić, że w początkowym okresie epidemii 

COVID-19 wystąpiła kolejna fala problemów, wynikająca przede wszystkim z przeciążenia łącz 

internetowych, co odczuły w szczególności szkoły średnie położone w bardziej peryferyjnych 

częściach regionu. Te problemy także miały przejściowy charakter i sytuacja z czasem się 

ustabilizowała. W aspekcie infrastrukturalnym projekt można zatem uznać za duży sukces. Ponadto, 

infrastruktura komputerowa i sieciowa, oraz doświadczenia z realizacji projektu, okazały się pomocne 

w sytuacji kryzysowej związanej z pandemią. 
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Z punktu widzenia świadczeniodawców biorących udział w projekcie MSIM (prawie wszystkich 

szpitali działających w województwie małopolskim), w ich opinii, projekt zapewnił wyposażenie 

w niezbędną infrastrukturę teleinformatyczną, która pozwoliła na integrację wewnętrzną 

jednostek organizacyjnych szpitali i stosowanych przez nie systemów informatycznych w 

jednolity system zarządzania i gromadzenia EDM, zgodny z wymogami obowiązującego prawa, 

pozwalając na wymianę danych medycznych za pośrednictwem krajowej Platformy P1. Z 

najnowszego ogólnopolskiego badania podmiotów leczniczych przeprowadzonego przez CeZ37 

wynika, że 81% szpitali w całej Polsce, posiada systemy teleinformatyczne niezbędne do 

wytwarzania i udostępniania dokumentacji medycznej (repozytorium EDM), pozwalające na 

wymianę dokumentacji z platformą P1. Jeszcze dwa lata temu ten odsetek wynosił 25%38.  

Potwierdzeniem racjonalności (w sensie zaspokojenia niezbędnych potrzeb) dokonanych 

inwestycji w ramach MSIM było określenie potrzeb w zakresie infrastruktury teleinformatycznej 

w audycie informatycznym przeprowadzonym na początkowym etapie realizacji projektu MSIM. 

W badaniach jakościowych beneficjenci – partnerzy projektu MSIM - przyznawali, że dzięki 

projektowi ich potrzeby w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, w kontekście potrzeb 

związanych z wymianą EDM, są na chwilę obecną zaspokojone. Niemniej jednak, już we WoD, 

komentując wyniki audytu, wskazywano, że budżet projektu nie pozwolił na zaspokojenie 

wszystkich zidentyfikowanych potrzeb. Poza tym proces informatyzacji jest procesem ciągłym, 

polegającym na permanentnej modernizacji i wymianie elementów środowiska 

informatycznego. Wynika to z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, które wymagają 

coraz większej wydajności, pojemności i mocy obliczeniowych. 

 
37 Badanie objęło 5060 podmiotów leczniczych. Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą. Wydanie V. Centrum e-Zdrowia. Warszawa, czerwiec 2021. r.  
38 Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wydanie IV. CIOZS. 
Warszawa, październik, 2019 r. 
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6. WPŁYW PROJEKTÓW NA WYKORZYSTANIE E-USŁUG 

 

Wzrost wykorzystania e-usług publicznych przez mieszkańców, przedsiębiorców i turystów w 

województwie w wyniku realizacji projektów z 2 osi RPO WM 2014-2020 

 

Realizacja projektów w osi priorytetowej 2 RPO WM 2014-2020 przełożyła się na wzrost 

wykorzystania e-usług. Jest to efekt tyleż oczywisty co oczekiwany. Jego skala jest jednak mniej 

oczywista. Zdaniem beneficjentów zainteresowane e-usługami jest raczej umiarkowane – tak 

twierdzi połowa respondentów. 25% wskazuje na wysokie zainteresowanie, a jedynie 5% na 

zainteresowanie bardzo wysokie. Widoczne jest to, że e-usługi w ramach poddziałania 2.1.4 cieszą się 

większym zainteresowaniem, niż usługi z poddziałania 2.1.1 (por. rys. niżej). 

 

Wykres 33. Jak oceniają Państwo zainteresowanie obywateli e-usługami uruchomionymi w ramach 

projektu? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród JST będących beneficjentami 

działania 2.1, N=54 

 

Pod względem liczby osób korzystających z wdrożonych przez beneficjentów e-usług widoczne jest 

bardzo duże zróżnicowanie. Z jednej strony około 1/3 beneficjentów wskazuje, że z ich e-usług 

skorzystało mniej niż 1000 osób, z drugiej, są beneficjenci, z których e-usług skorzystało więcej niż 10 

tys., 50 tys., a nawet powyżej 100 tys. osób. Duże zróżnicowanie liczby osób korzystających z e-usług 

jest oczywiście związane z charakterem tych usług, wśród których są usługi bardzo specjalistyczne 

(portal komornika, portal geodety), jak również takie o bardziej powszechnym charakterze (np. pismo 

ogólne e-PUAP, rekrutacja do szkół i przedszkoli). Widoczne jest m.in. to, że w ramach poddziałania 

2.1.4 liczba korzystających jest mniejsza, niż w ramach poddziałania 2.1.1 (por. wykres niżej). 
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Wykres 34. Proszę oszacować jaka liczba osób dotychczas skorzystała z wdrożonych przez Państwa w 

ramach projektu e-usług? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród JST będących beneficjentami 

działania 2.1, N=54 

 

Ocena wzrostu liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną dzięki uruchomieniu e-usługi jest 

złożoną kwestią – 30% respondentów nie było wstanie oszacować tego wzrostu. Najczęściej 

wskazywaną wartością jest wzrost o nie więcej niż 50% (33% odpowiedzi), wzrost o od 51% do 100% 

wykazuje mniej więcej co drugi beneficjent. Największy przyrost wystąpił w przypadku poddziałania 

2.1.4 – tutaj co trzeci beneficjent mówi o wzroście o ponad 1000% (czyli przyrost co najmniej 

dziesięciokrotny) (por. wykres niżej). 
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Wykres 35. Proszę oszacować o ile wzrosła liczba spraw załatwianych drogą elektroniczną dzięki 

uruchomieniu e-usługi 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród JST będących beneficjentami 

działania 2.1, N=54 

Biorąc pod uwagę grupy potencjalnych odbiorców e-usług poddziałania 2.1.4 największy wzrost 

zainteresowania dotyczy geodetów – tak wskazują wszyscy ankietowaniu beneficjenci. 75% wskazuje 

na wzrost zainteresowania wśród rzeczoznawców majątkowych, a 50% wśród komorników, 

najmniejszy wzrost zainteresowania dotyczy osób fizycznych (33%), projektantów (33%) oraz 

jednostek samorządu terytorialnego (25%). Takie wyniki są w dużej mierze odzwierciedleniem 

charakterystyk oferowanych usług. Np. portal geodety jest w zasadzie podstawowym narzędziem 

pracy geodety. Natomiast różne specjalistyczne e-usług z perspektywy przeciętnego obywatela są 

wykorzystywane sporadycznie. 
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Wykres 36. W przypadku, której z poniższych grup widzą Państwo największy wzrost zainteresowania 

załatwianiem sprawy drogą elektroniczną? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród JST będących beneficjentami 

działania 2.1, N=54 

 

39% beneficjentów poddziałania 2.1.1 deklaruje aktywność w zakresie e-usług związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc nakierowanych na przedsiębiorców. Ci z 

respondentów, którzy byli w stanie oszacować przyrost zainteresowania korzystaniem z e-usług w tej 

grupie (mniejszość respondentów) wskazywali na przyrosty w skali do 100%. Powszechniejsze były  

e-usługi niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – czyli takie, które można rozumieć 

jako skierowane do ogółu obywateli. Realizację takich e-usług deklaruje 64% beneficjentów 

poddziałania 2.1.1. Ci z respondentów, którzy byli wstanie oszacować przyrost zainteresowania 

korzystaniem z e-usług w tej grupie (mniejszość respondentów) wskazywali przede wszystkim na 

przyrosty w skali do 100%, jeden z beneficjentów wskazał na wzrost intensywniejszy, w widełkach 

201%-500%. Wzrosty korzystania z e-usług w woj. małopolskim w wyniku realizacji projektów w osi 2 

RPO WM dotyczył przede wszystkim mieszkańców i przedsiębiorców, turyści stanowią mały odsetek 

grupy docelowej. Wynika to w dużej mierze z tego, że jedynie mała część projektów (7% 

beneficjentów poddziałania 2.1.1) wskazała turystów jako grupę docelową e-usług. Ankietowani 

beneficjenci nie byli w stanie ocenić liczby turystów zainteresowanych korzystaniem z 

udostępnianych przez nich e-usług. 

 

Wpływ wprowadzenia stanu epidemiologicznego na rozwój e-usług i zwiększenie ich wykorzystania 

przez mieszkańców i przedsiębiorców 

 

W okresie epidemii COVID-19 nastąpił wyraźny wzrost liczby spraw urzędowych załatwianych 

drogą elektroniczną. Taki wzrost potwierdzają deklaracje 80% beneficjentów projektów w ramach 

osi 2 RPO WM. Większy wzrost uwidocznił się wśród beneficjentów poddziałania 2.1.4 (93% 

deklaracji) niż w przypadku poddziałania 2.1.1 (75%). Stworzenie e-usług w ramach realizowanych 

projektów pozwoliło zatem w łatwiejszy sposób poradzić sobie regionalnej społeczności z sytuacją 
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pandemiczną. Z drugiej strony, pandemia wsparła czynnik popytowy, tj. stworzyła warunki 

zachęcające do korzystania z e-usług (i odwrotnie: demotywujące do korzystania z usług w sposób 

tradycyjny). 

 

Wykres 37. Czy w trakcie pandemii koronawirusa tj. od połowy marca 2020 odnotowali Państwo 

wzrost liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród JST będących beneficjentami 

działania 2.1, N=54 

 

Respondenci badania ankietowego są także dość zgodni co do tego, że rozwiązania wdrożone w 

realizowanych projektach (dotyczących e-edukacji) ułatwiły funkcjonowanie placówek oświatowych 

w czasie epidemii COVID-19. Taką opinię wyraża 58% respondentów. Jedynie 14% twierdzi, że taki 

wpływ nie wystąpił. Przy czym warto podkreślić, że więcej niż co czwarty respondent nie był w stanie 

sformułować opinii w tym zakresie (por. wykres niżej). 
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Wykres 38. Czy wdrożone dzięki projektowi rozwiązania ułatwiły funkcjonowanie placówek 

oświatowych w czasie pandemii koronawirusa? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród JST będących beneficjentami 

działania 2.1, N=54 

 

Największe korzyści wynikające z realizacji projektów wspartych w ramach 2 osi RPO WM 2014-2020 

- korzyści po stronie użytkowników e-usług 

 

Realizacja projektów w ramach 2 osi RPO WM 2014-2020 przyniosła szeroki katalog korzyści dla ich 

(potencjalnych) użytkowników. Beneficjenci badania ankietowego wskazują przede wszystkim na 

następujące korzyści: brak konieczności stawienia się w instytucji, żeby załatwić daną sprawę (98% 

wskazań), szybszą obsługę (85%), oraz możliwość załatwienia sprawy poza godzinami pracy urzędu 

(81%). Kolejne dość powszechnie wskazywane korzyści to: dostęp on-line do informacji na temat 

stanu rozpatrywania sprawy (68%), oraz uzyskanie dostępu do aktualnych informacji na stronach 

internetowych (57%). Relatywnie najrzadziej wskazywane są korzyści w postaci: zmniejszenia 

obciążeń administracyjnych w wyniku uproszczenia procesów lub formularzy (42%) oraz zmniejszenie 

kosztów związanych z załatwianiem danej sprawy (40%). Najrzadziej wskazywaną korzyścią jest 

większe bezpieczeństwo danych osobowych (26%), co można interpretować wprost przeciwnie –  

e-usługi mogą zwiększać ryzyko w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych, 

przechowywanych i przesyłanych w masowy sposób. 
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Wykres 39. Jakie efekty projekt przyniósł / spodziewają się Państwo, że przyniesie z punktu widzenia 

obywateli? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród JST będących beneficjentami 

działania 2.1, N=54 

 

Wyniki analizy skala użyteczności systemu (System Usability Scale) wskazują, że zaprojektowane 

usługi są przyjazne w korzystaniu i dostosowane do potrzeb i możliwości większości użytkowników. 

Blisko 83% respondentów twierdzi, że oferowane e-usługi są łatwe w użyciu. 76% respondentów 

wskazuje, że często korzysta z możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną w ocenianej 

instytucji oferującej e-usługi. 73% respondentów wskazuje, że różne funkcje oferowanych e-usług są 

łatwo dostępne. 72% respondentów potwierdza, że czuje się bardzo pewnie korzystając z 

oferowanych e-usług, natomiast 71% zgadza się z twierdzeniem, że większość osób będzie w stanie 

bardzo szybko opanować oferowane e-usługi. Z drugiej strony jedynie 17% respondentów wskazuje, 

że potrzebowali wsparcia technicznego, aby skorzystać z e-usług, jedynie po 16% respondentów 

wskazuje na niepotrzebne skomplikowania oraz niespójności, a tylko około 15% twierdzi, że usługi są 

kłopotliwe w użyciu. 12% respondentów wskazało, że musiało opanować wiele rzeczy przed 

rozpoczęciem korzystania z oferowanych e-usług (por. rys. niżej). Podsumowując, dla większości 

użytkowników e-usług są proste i łatwe w użyciu i dostosowane do ich kompetencji cyfrowych. 

Pozytywna ocena użyteczności e-usług niewątpliwie jest czynnikiem pozytywnie przekładającym się 

na chęć korzystania z e-usług oraz w efekcie liczbę osób z nich korzystających. 
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Wykres 40. Proszę o ocenę poniższych stwierdzeń: 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród JST będących beneficjentami 

działania 2.1, N=54 

 

Wzrost wiedzy małopolskich uczniów na temat działalności uczelni wyższych 

 

Dalekosiężnym celem poddziałania 2.1.3 było zapoznanie uczniów szkół średnich z ofertą 

małopolskich szkół wyższych oraz wpłynięcie na ich decyzje dotyczące dalszej edukacji (w ramach 

komplementarności między projektami finansowanymi z osi 2 oraz osi 10). Wyniki badania 

ilościowego wskazują, że udało się osiągnąć te cele. 46% respondentów potwierdza, że udział w 

zajęciach pozwolił im na poznanie oferty edukacyjnej szkoły wyższej, która je przygotowała. 48% 

respondentów wskazuje, że udział w zajęciach pozwolił im dowiedzieć się o badaniach naukowych 

prowadzonych w woj. małopolskim. W przypadku 41% respondentów udział w zajęciach zainspirował 

ich do poszukiwania informacji o szkole wyższej, która je przygotowała. 37% respondentów twierdzi, 

że udział w zajęciach wpłyną na ich wybór kierunku studiów, a w przypadku 30% także na wybór 

uczelni. 26% respondentów twierdzi, że chce studiować na uczelni, która przygotowała zajęcia, w 

których uczestniczyli w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Przytoczone wartości 
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należy uznać za bardzo wysokie – trudno bowiem spodziewać się, że udział w jednym cyklu zajęć 

będzie wpływać na decyzje edukacyjne wszystkich ich uczestników. 

 

Wykres 41. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi zajęć w 

ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna" 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety z uczniami szkół średnich (n=800). 

 

14%

14%

15%

14%

11%

13%

32%

27%

33%

23%

19%

13%

25%

22%

24%

23%

23%

29%

19%

23%

15%

19%

23%

19%

10%

13%

13%

21%

23%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Udział w zajęciach pozwolił mi na poznanie oferty szkoły
wyższej, która je przygotowała

Udział w zajęciach zainspirował mnie do poszukiwania
informacji o szkole wyższej, która je przygotowała

Udział w zajęciach pozwolił mi dowiedzieć się o
badaniach naukowych prowadzonych w woj.…

Udział w zajęciach wpłyną na mój wybór kierunku
studiów

Udział w zajęciach wpłyną na mój wybór szkoły wyższej,
w której chcę studiować

Chcę studiować na uczelni, która przygotowała zajęcia,
w których uczestniczyłem(am) w ramach projektu…

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się zgadzam

Ani się zgadzam ani się nie zgadzam (trudno powiedzieć)

Raczej się nie zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam



 
 

77 

7. EFEKTYWNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ UDZIELONEGO WSPARCIA 

 

Efektywność 

 

Efektywność rozumiemy jako relację poniesionych nakładów do uzyskanych efektów, wyrażonych 

ilościowo za pośrednictwem wybranych wskaźników (rezultatu bezpośredniego, produktu itp.). W 

niemal każdym badaniu ewaluacyjnym efektywność jest w gruncie rzeczy bardzo problematyczną 

kategorią oceny. Także w przypadku tej ewaluacji porównanie efektywności poszczególnych 

poddziałań Osi 2 nie jest w pełni możliwe z uwagi na szereg warunków. Po pierwsze mamy do 

czynienia z nadal względnie „wczesnym” momentem realizacji programu na tego typu pomiary, tj. z 

sytuacją, gdy ponad połowa projektów w ramach osi 2 nie została jeszcze ukończona. Nadal brakuje 

zatem ostatecznych danych na temat stopnia wykonania wskaźników założonych w projektach. Mimo 

to, informacje płynące zarówno z wniosków o płatność jak i naszego badania trenowego pozwalają 

zakładać, że efektywność realizowanych projektów będzie wyższa od zakładanej, czyli wartości 

wskaźników faktycznie uzyskanych znacznie przekroczą wartości wskaźników zakładanych w 

projektach. Także z ewaluacji mid-term nt. oceny postępu rzeczowego i finansowego programu 

wynika, że stopień osiągnięcia m.in. wskaźnika ram wykonania („Liczba urzędów, które wdrożyły 

katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego”) już w przypadku zakładanej na 2018 r. 

wartości pośredniej przekroczyła 4,5 krotnie zakładane wartości. Szacowana jego wartość docelowa 

ma być co najmniej trzykrotnością szacunków zarówno w wariancie realistycznym jak i 

optymistycznym. Jest to zarówno bardzo pozytywna informacja, jak i sygnał, że szacunki przyjęte dla 

wskaźników mogły być wykonywane raczej ostrożnie lub że na wartość wskaźnika istotnie wpływały 

zmiany w metodologii jego obliczania (co miało zresztą miejsce). Na poziomie poszczególnych 

poddziałań nie zakłada się oczywiście pożądanych wartości docelowych wskaźników, więc odczyt 

końcowej efektywności jest możliwy przez porównanie wartości deklarowanych w wniosku 

aplikacyjnym z wartościami końcowymi.  

Drugim warunkiem utrudniającym porównanie efektywności w przekroju poddziałań Osi 2 jest brak 

wspólnych wskaźników, które takie porównanie umożliwiały. W zakresie wskaźników rezultatu 

bezpośredniego nie wskazano takich wskaźników, natomiast w zakresie wskaźników produktu 

możliwe jest porównanie jedynie poszczególnych działań, dla których pewne wskaźniki są wspólne. 

Takie porównanie można by przeprowadzić dla wskaźników: 

• Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego- 

wskaźnik występuje w poddziałaniach 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.4 (wskaźnik ram wykonania). 

Warto zwrócić uwagę, że według informacji z przytoczonego raportu ewaluacyjnego, struktura 

wskaźnika ram wykonania będzie prawdopodobnie następująca. W 84-88% będą zasilały go wartości 

uzyskane w poddziałaniu 2.1.1, niewielki wkład stanowić będą projekty z podziałania 2.1.4 (około 

14%), a udział projektów z poddziałania 2.1.2 będzie śladowy (około 1%).  

Podążając za ta logiką można wnioskować, że najbardziej efektywnie jest działanie 2.1.1, bo 

generuje najwyższe wartości jednostkowe we wskaźniku ram wykonania. 

• Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) - wskaźnik występuje w 

poddziałaniach 2.1.1 i 2.1.5, 

• Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna 

interakcja- wskaźnik występuje w poddziałaniach 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 
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• Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego- wskaźnik 

występuje w poddziałaniach 2.1.1, 2.1.2. 

Nie ma natomiast jednego wskaźnika, który byłby wspólny dla wszystkich działań, umożliwiając takie 

przekrojowe porównanie. Tymczasem, zważywszy na cel wszystkich działań osi 2, wyrażony w 

następujący sposób: „zwiększony dostęp obywateli i przedsiębiorców do informacji sektora 

publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji”, można sobie wyobrazić, że wskaźnikiem 

wspólnym dla wszystkich poddziałań (na poziomie projektów) mógłby być np. wskaźnik: „liczba 

osób korzystających z e-administracji/ e-usług” (który dobrze koresponduje z makrowskaźnikiem: 

„odsetek obywateli korzystających z e-administracji”). Propozycja przyjęcia takiego wskaźnika wydaje 

się sensowna także w perspektywie tańszych jednostkowo projektów konkursowych i bardziej 

kosztochłonnych projektów pozakonkursowych (por. rodz. 5 tego raportu). Dobrze odzwierciedla 

bowiem zasięg realizacji projektu, który w przypadku projektów pozakonkursowych dotyczy z reguły 

wszystkich mieszkańców województwa. W przypadku tego wskaźnika można mówić o jego 

odpowiedniej relatywizacji w zakresie oceny efektywności.  

 

Innym problemem w ocenie efektywności jest brak informacji, jakie koszty w jednostkowym 

projekcie (na wyższym poziomie agregacji odpowiednio w poddziałaniu) generuje realizacja 

poszczególnych wskaźników. Powoduje to, że wszystkie koszty w projekcie, przypisuje się 

automatycznie wygenerowanym w nim wskaźnikom. Nie można zatem precyzyjnie ustalić 

kosztochłonności poszczególnych wskaźników. Oznacza to, że analiza efektywności właściwie może 

się logicznie sprowadzać do wniosku, że im więcej pożądanych efektów (wskaźników oznaczonych 

w programie) wygeneruje projekt/ poddziałanie, tym wyższa jego efektywność. Najwięcej 

wskaźników przypisano w programie realizacji działania 2.1.1.  

W uzupełnieniu do tych refleksji, warto także zwrócić uwagę na względnie najmniejszą 

kosztochłonność infrastruktury teleinformatycznej wykazaną w poddziałaniu 2.1.1. na tle innych 

(por. rozdz. 5. tego raportu) oraz jego drugą najniższą kosztochłonność w zakresie wartości 

niematerialnych i prawnych. Wzmacnia to przekonanie, że spośród poddziałań osi 2, to właśnie 

poddziałanie 2.1.1 charakteryzowało się najwyższą efektywnością.  

 

Efekt deadweight – jałowej straty 

Jak dowodzą wyniki uzyskane przez nas w badaniu terenowym prowadzonym wśród podmiotów 

(n=22), które nie otrzymały dofinansowania i w związku z tym nie realizowały projektów w ramach 

poddziałań osi 2, 73% respondentów tego badania nie podjęło się realizacji działań w sytuacji braku 

wsparcia finansowego. W dwóch przypadkach na 22 badane, respondenci zrealizowali inwestycje w 

e-usługi, ale wpłynęło to w obu sytuacjach na wydłużenie czasu realizacji przedsięwzięć. W jednym 

przypadku właściciel projektu był zmuszony do ograniczenia zakresu realizacji w projektu. Także w 

jednym przypadku realizacja działań znacznie się opóźniła.  
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Trwałość 

Trwałość w naszym badaniu możemy ocenić także w perspektywie prognostycznej, bazując na 

czynnikach trwałości zinterpretowanych w naszym badaniu terenowym. Mają one charakter albo  

a priori (antycypowany), lub w przypadku niektórych beneficjentów posiadających doświadczenia 

projektowe z poprzedniej perspektywy, a posteriori, tj. bazujący na tzw. lessons learnt beneficjentów. 

Analizując wyniki badań terenowych (zwłaszcza jakościowych) z dużym prawdopodobieństwem 

można wnioskować, że wcześniejsze doświadczenie beneficjentów w procesie cyfryzacji zasobów 

lub wdrażania e-usług, może być ważnym czynnikiem pozytywnie oddziaływującym na 

przewidywaną trwałość aktualnie realizowanego projektu. Ich doświadczenia pozwalają uniknąć 

niektórych „pułapek” dla trwałości projektu informatycznego. Jak pokazały wyniki badania 

ilościowego jest to 24% badanych respondentów.  

Mimo, że podtrzymywalność finansowa (ang. sustainability) dużych projektów informatycznych jest 

częstym problemem dla ich trwałości, co ciekawe respondenci badania terenowego nie przewidują 

kłopotów w zakresie nakładów niezbędnych do eksploatacji tej infrastruktury (Wykres 39). Oznacza 

to, że największe wyzwanie finansowe, jakim jest modernizacja bazy informatycznej, zostało 

skutecznie zaspokojone przez poddziałania osi 2, natomiast eksploatacja nie stanowi tak poważnego 

problemu finansowego dla beneficjentów. W zakresie nakładów na przewidywaną modernizację 

bazy infrastrukturalnej (w tym m.in. wydajność istniejących serwerowni) beneficjenci, zwłaszcza 

doświadczeni, przyznawali, że taka modernizacja jest konieczna przynajmniej jednokrotnie w 

horyzoncie 5-7 letnim tj. pokrywającym się z perspektywą finansową. Większość platform cyfrowych 

uruchomionych dzięki środkom poprzedniej perspektywy MRPO 2007-2013 wymagała w aktualnej 

perspektywie m.in. znacznej przebudowy i modernizacji np. w zakresie silników stron internetowych. 

Problematycznym czynnikiem w kontekście pożądanych cech trwałości projektów informatycznych 

był w tym przypadku format archiwizacji danych. Odpowiedni format archiwizacji umożliwiał płynną i 

mniej kosztowną adaptację do koniecznych zmian technicznych. Jest to cecha, na którą beneficjenci 

mogli zwrócić uwagę dopiero na podstawie swoich negatywnych doświadczeń z poprzedniej 

perspektywy. Można założyć, że beneficjenci posiadający tego typu wiedzę mają większe szanse na 

zachowanie spodziewanej trwałości projektu lub korzystnych parametrów tej trwałości (np. niższych 

kosztów eksploatacyjnych). 
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Wykres 42. Przewidywane zagrożenia dla utrzymania e-usług w okresie trwałości (5 lat od 
zakończenia projektu) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród JST będących beneficjentami 

działania 2.1, N=54 

 

W badaniu jakościowym beneficjenci wyrażali przede wszystkim troskę o zasoby kadrowe i dalszy 

nakład pracy związany z utrzymaniem funkcjonalności projektu lub dalszą kontynuacją procesu 

cyfryzacji zasobów.  

W kontekście czynników antycypowanych, które ujawniły się w badaniu, negatywnie na trwałość 

projektu wpływa nieprzewidywalne otoczenie prawne i niedostateczna koordynacja procesu 

cyfryzacji na poziomie krajowym (informacje o realizowanych inicjatywach krajowych nie są 

przekazywane niższym szczeblom terytorialnym z dostatecznym wyprzedzeniem). Takie sytuacje 

miały miejsce już w przeszłości. Beneficjenci realizowali już na poziomie lokalnym indywidualne 

projekty w obszarze e-usług (np. w obszarze podatków), które po krótkim czasie stały się centralne i 

dostępne w ramach platformy e-PUAP. Taka sytuacja przekreśla trwałość projektu na poziomie 

lokalnym, ponieważ kończy się jego użyteczność (co pośrednio podkreśla fundamentalne znaczenie 

prawidłowej identyfikacji trafności inwestycji na początkowym etapie realizacji programu). W 

przypadku tej perspektywy podobnie istotnym problemem było rozgraniczenie działań lokalnych, 

regionalnych od inicjatyw na poziomie krajowym np.  w obszarze e-zdrowia39. 

Mniej groźnym, ale istotnym czynnikiem wpływającym niestety najczęściej negatywnie na trwałość 

projektów są zmiany prawne w zakresie treści podlegających cyfryzacji. W przypadku aktualnej 

 
39Platforma MSIM jest tworzona równolegle do będącej cały czas w budowie krajowej Platformy P1 
Realizatorzy MSIM na bieżąco monitorują postęp realizacji projektu P1 i jego wpływ na założenia projektu 
MSIM, aby uniknąć sytuacji w której funkcjonalności MSIM byłyby powieleniem funkcjonalności platform 
ogólnokrajowych. 
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perspektywy te zmiany zajdą prawdopodobnie dla poddziałania 2.1.4 dotyczącego regionalnego 

systemu cyfrowych rejestrów geodezyjnych i powiązanych z nim systemów powiatowych. Zmiany 

prawne na poziomie krajowym wpłyną na konieczność modyfikacji zakresu i/lub treści oferowanych 

e-usług w tym poddziałaniu.



 
 

82 

8. SKUTECZNOŚĆ INTERWENCJI – STOPIEŃ REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 

 

W pierwszej kolejności na poziom osiągnięcia celów założonych w poddziałaniach 2 osi priorytetowej 

można patrzeć przez pryzmat stopnia osiągnięcia założonych wartości docelowych wskaźników. Jako 

specyficzny wskaźnik rezultatu przyjęto odsetek obywateli korzystających z e-administracji, w pełni 

korespondujący z celem osi jakim było zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych. Założono, że do 

końca 2023 r. jego wartość wzrośnie do poziomu 53,5% (z 29,5% w roku 2014). Biorąc pod uwagę 

dotychczasowe tempo wzrostu wskaźnika, gdzie jego wartość wzrosła w ciągu ostatnich sześciu lat o 

10 p.p osiągnięcie zakładanej wartości docelowej może być problematyczne.  

 

Wykres 43. Odsetek obywateli korzystających z e-administracji w latach 2014-2020 w województwie 
małopolskim 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Z modelowania ekonometrycznego przeprowadzonego na użytek ewaluacji mid-term RPO WM 2014-

2020 wynika, że wartość wskaźnika w roku 2023 będzie mieścić się w przedziale 33-38%40. 

Równocześnie autorzy wskazują, że w przypadku zagadnień związanych z wykorzystaniem nowych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych opieranie się na trendach historycznych (a te są podstawą 

w modelowaniu ekonometrycznym) może być zawodne. Technologie te bowiem stwarzają potencjał 

do szybkich i znaczących zmian czego przykładem jest np. wprowadzenie możliwości rozliczenia 

zeznania podatkowego drogą elektroniczną – w 2018 z tej możliwości skorzystała połowa 

uprawnionych co z pewnością znalazło swoje odzwierciedlenie w wartości omawianego wskaźnika. 

Należy przyjąć, że zarówno działania podejmowane na szczeblu centralnym – w szczególności 

systematyczne poszerzanie zakresu spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną jak również 

 
40 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 
śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania; EGO, LB&E; Warszawa 2019 r. 

29,5 29,8

34,8

29,4

37,8

34,9

39,5

20

25

30

35

40

45

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



 
 

83 
 

rozwiązania przewidziane ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych41 - a 

także wzrost zainteresowania e-usługami spowodowany pandemią COVID i wynikającymi z niej 

ograniczeniami w stacjonarnym funkcjonowaniu urzędów przyczynią się do systematycznego i 

istotnego wzrostu odsetka obywateli korzystających z e-administracji. Przykładowo do połowy 2020 

r. poprzez e-PUAP załatwiono niemal 100 mln spraw podczas gdy w całym roku 2019 było ich 137 

mln; w roku 2020 r. 93,5% deklaracji podatkowych zostało złożonych drogą elektroniczną podczas 

gdy w roku 2014 stanowiły one jedynie 35% ogółu. Oczywiście pewien, aczkolwiek trudny do 

oszacowania udział we wzroście wartości wskaźnika powinny mieć e-usługi uruchamiane w ramach 

projektów dofinansowanych z działania 2.1. Należy zatem zgodzić się ze stwierdzeniem autorów 

ewaluacji mid-term, którzy wskazują, że można oczekiwać, że wartość wskaźnika w 2023 r. może być 

wyższa niż wynik modelowania, być może będzie to wartość na poziomie lub powyżej zakładanej 

wartości docelowej.  

 

W Programie przyjęto 3 wspólne i specyficzne wskaźniki produktu. Z przeprowadzonych analiz 

wynika, że wartości docelowe każdego z nich już zostały osiągnięte a po zrealizowaniu zgodnie z 

założeniami wszystkich dofinansowanych projektów będą jeszcze wyższe. Szczegółowe dane zawiera 

poniższa tabela. 

Tabela 9. Dotychczasowy i spodziewany poziom osiągnięcia wskaźników produktu w działaniu 2.1 
 Wartość 

docelowa 

(2023 r.) 

Wartość 

aktualnie 

osiągnięta 

(czerwiec 

2020 r.) 

Aktualny 

poziom 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej 

Spodziewana 

wartość 

osiągnięta po 

zrealizowaniu 

wszystkich 

projektów 

Spodziewany 

poziom 

osiągnięcia 

wartości 

docelowej 

Liczba urzędów, które wdrożyły 

katalog rekomendacji 

dotyczących awansu cyfrowego 

49 51 104% 75 153% 

Liczba podmiotów, które 

udostępniły on-line informacje 

sektora publicznego 

37 59 159% 133 359% 

Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości 3 – 

dwustronna interakcja 

81 183 226% 410 506% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL 

 
41 Ustawa obliguje też do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów 
elektronicznych: podmioty publiczne, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, przedsiębiorstwa wpisane do 
CEIDG oraz KRS. Ustawa wprowadza zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego, zgodnie z którymi 
Sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci w postaci papierowej lub elektronicznej. 
Pisma kierowane do organów administracji publicznej mogą być sporządzane na piśmie utrwalonym w postaci 
papierowej lub elektronicznej. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy albo na 
adres do korespondencji wskazany w bazie adresów elektronicznych.”. Ustawa wprowadza też zmianę w 
ustawie z dnia 13września13wrześniaz dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
zgodnie z którą deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być wysłane 
na adres do doręczeń elektronicznych 
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W świetle danych wskaźnikowych można mówić o spodziewanym osiągnięciu celów drugiej osi 

priorytetowej RPO WM. Na marginesie warto w kontekście okresu programowania 2021-2027 

zrezygnować z ostatniego z wymienionych w tabeli wskaźników. Zarówno w interesie twórców 

interwencji jak i interesie obywateli oraz administracji publicznej leży udostępnianie e-usług na jak 

najwyższych poziomach dojrzałości. Można hipotetycznie wyobrazić sobie sytuację, kiedy w działaniu 

2.1 uruchamiane byłyby przede wszystkim e-usługi z czwartego i piątego poziomu a tylko pojedyncze 

z poziomu trzeciego. Sytuację taką należałoby uznać za w pełni zgodną z intencjami twórców 

interwencji42. W takim przypadku nieosiągnięcie wartości docelowej wskaźnika trudno byłoby 

uznawać za stanowiące problem. Zaleca się zatem zmianę wskaźnika na: Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 lub powyżej 3. 

 

Jeżeli chodzi o stopień realizacji celów poszczególnych poddziałań to ocena tylko w ograniczonym 

stopniu może bazować na stopniu osiągnięcia zakładanych wartości docelowych z systemu 

monitoringu bowiem tylko w trzech poddziałaniach takie wartości określono. Z tego względu 

koniecznym będzie posiłkowanie się również danymi z badań terenowych. W dalszych analizach 

poddziałania 2.1.1 i 2.1.4 będą analizowane razem z uwagi na zbliżoną charakterystykę: projekty 

konkursowe realizowane przez JST dotyczące przede wszystkim udostępniania e-usług dla 

mieszkańców różniące się przede wszystkim zakresem tematycznym (informacja przestrzenna w 

poddziałaniu 2.1.4, e-usługi o dowolnym zakresie wchodzącym w zakres kompetencji danej instytucji 

– poddziałanie 2.1.1). 

 

E-usługi w administracji publicznej 

W poddziałaniach 2.1.1 i 2.1.4 osiągnięto podstawowy z oczekiwanych efektów tj. rozwój e-usług. 

Świadczy o tym zarówno szeroki zakres interwencji, którą objęto niemal połowę małopolskich JST (w 

tym wszystkie powiaty) oraz duża liczba e-usług zaplanowanych do uruchomienia w ramach 

projektów (prawie 1000). Co istotne katalog spraw jaki obywatele mogą załatwić dzięki 

uruchomionym e-usługom jest bardzo szeroki co świadczy o zaadresowaniu różnych potrzeb. 

Większość e-usług stanowiących przedmiot projektów charakteryzowała się 4 lub 5 poziomem 

dojrzałości dzięki czemu obywatele mają możliwość załatwienia sprawy całkowicie drogą 

elektroniczną co zdaniem większości z nich generuje korzyści w postaci oszczędności czasu i 

pieniędzy. Z danych z systemu monitoringu wynika, że z dotychczas uruchomionych w poddziałaniach 

2.1.1 i 2.1.4 e-usług skorzystało już ponad 700 tys. osób43 (mogły być wśród nich osoby powtarzające 

się) a liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego wyniosła 

745 tys.44.  

Projekty przyniosły pozytywne efekty po stronie beneficjentów takie jak spadek liczby klientów 

załatwiających sprawy w sposób tradycyjny, ograniczenie zużycia papieru czy lepsze postrzeganie 

 
42 w kryterium „udostępnienie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości” najwyższą liczbę punktów przyznawano 
wtedy gdy wnioskodawca wykazał, że co najmniej jedna z e-usług w ramach projektu będzie udostępniona na 
poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja) oraz wykazał dodatkowo dwie lub więcej e-usługi o 
udowodnionym poziomie dojrzałości 4 lub więcej, tj. na poziomie 4 (transakcja) lub na poziomie 5 
(personalizacja). 
43 Wskaźnik zadeklarowany w 49 projektach 
44 Wskaźnik zadeklarowany w 59 projektach 
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urzędu przez klientów. Dodatkowo zdecydowana większość beneficjentów dokonała inwestycji w 

środki trwałe takie jak np. serwery czy komputery/laptopy, bez których udostępnienie e-usług nie 

byłoby możliwe. W kontekście poddziałania 2.1.4 warto również wspomnieć o osiągnięciu efektu w 

postaci cyfryzacji danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – praktycznie każdy 

dofinansowany projekt stanowił odpowiedź na problem funkcjonowania danych w postaci 

analogowej (lub niedostosowania danych funkcjonujących w postaci cyfrowej do obowiązujących 

przepisów prawa – modeli pojęciowych odnoszących się do poszczególnych baz danych 

przestrzennych45). 

 

E-kultura 

Większość projektów wyłonionych w konkursach poddziałania 2.1.2 dotyczyła cyfryzacji zasobów 

muzeów i bibliotek publicznych. W momencie badania ewaluacyjnego zakończyła się realizacja 

dokładnie połowy tych projektów, tj. dziewięciu. 

Jeśli chodzi o projekty zakończone, to zaraportowano pozytywnie realizację wszystkich założonych 

wskaźników w wartościach docelowych lub przekraczających wartości docelowe. Przekroczenia 

notują dwa rodzaje wskaźników. „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje 

sektora publicznego [szt.]” oraz „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje 

sektora publicznego [szt./rok]”. O ile w przypadku pierwszego z nich można wnioskować o dobrej, 

nieco powyżej planowanej efektywności działań podejmowanych w projekcie przez samych 

projektodawców, to w przypadku drugiego z wskaźników, zainteresowanie użytkowników końcowych 

może wynikać z dwóch kwestii. Po pierwsze dobrze zaplanowanej ścieżki użytkownika końcowego 

(UEX), po drugie- na co wskazują również wyniki prowadzonego badania terenowego – ze 

szczególnych okoliczności pandemii COVID 2019, gdy „praca i życie przeniosły się do Internetu”. 

Warto zauważyć, że zasoby instytucji kulturalnych są wykorzystywane nie tylko przez zwiedzających 

muzea, ale także do pracy naukowej. Korzystne okazało się stworzenie możliwości do udostępniania 

części zbiorów, dotychczas nieudostępnianych publicznie (np. magazynowanych lub znajdujących się 

w prywatnych, zamkniętych kolekcjach). W przypadku zaś unikalnych instytucji kultury np. Polska 

Akademia Umiejętności lub Muzeum Tatrzańskie, cyfryzacja zasobów umożliwia znacznie większy 

zasięg tych instytucji i znaczne zwiększenie efektywności (liczby) świadczonych przez nie usług. 

Dostęp do zbiorów nie wymaga już podróży, ograniczenia czasu lub przestrzegania limitów 

korzystania z czytelni tych instytucji. W przypadku Muzeum Tatrzańskiego różnice są bardzo duże, np. 

liczba korzystających z zasobów zwiększyła się z kilkuset szt. do kilku tysięcy w porównywalnym 

okresie. Innym ciekawym projektem było udostępnienie archiwalnych materiałów z poprzednich 

edycji znanego festiwalu filmowego OFF Camera, co pozwoliło podtrzymać zainteresowanie 

festiwalem w sytuacji, gdy jego fizyczna realizacja nie była możliwa. Zainteresowanie widzów 

festiwalu materiałami cyfrowymi okazało się na tyle duże, że pojawiły się nowe pomysły na 

hybrydową realizację formy festiwalowej w przyszłości, co przy wsparciu kolejnych środków mogłoby 

się przełożyć na dalsze zwiększenie zasięgu i rozpoznawalności festiwalu w kraju i za granicą. 

Pozytywnymi efektami ubocznymi z realizacji projektów w tym działaniu były skromne, ale mile 

widziane, możliwości konserwacji obiektów digitalizowanych, a także możliwość naukowego 

 
45 np. EGIB (Ewidencja gruntów i budynków), GESUT (Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu) czy BDOT 
(Baza danych obiektów topograficznych) 
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opracowania lub reedycji opracowań naukowych w zakresie informacji o digitalizowanych obiektach. 

Z badania wynika, że choć środki na cyfryzację obiektów kulturalnych są dostępne także z innych 

źródeł, np. w ramach środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to na tle tych 

możliwości jedynie program RPO WM 2014-2020 zaoferował istotne wsparcie w zakresie 

wyposażenia w infrastrukturę informatyczną (np. pozwalając stworzyć stacjonarne i mobilne 

pracownie cyfryzacji). Natomiast konserwacja obiektów muzealnych pozostaje największą potrzebą 

polskich muzeów. 

 

E-edukacja 

E-edukacja była przedmiotem interwencji w poddziałaniu 2.1.3. W ramach poddziałania realizowano 

projekt pozakonkursowy „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Koordynatorem projektu jest Akademia 

Górniczo-Hutnicza, a partnerami projektu są Województwo Małopolskie (Urząd Marszałkowski), 

uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego, organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, 

Stowarzyszenie Miasta w Internecie oraz Fundacja Centrum Kopernika. Całkowity budżet projektu 

zaplanowano na 60,1 mln zł, z czego 53,7 mln to dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. 

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 2.1.3 wsparciem miało być 

objęte przedsięwzięcie „dotyczące małopolskiej chmury edukacyjnej, ukierunkowane na 

przekazywanie wiedzy oraz przybliżanie osiągnięć naukowych uczelni wyższych, przy wykorzystaniu 

technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, uczniom w Małopolsce”. W praktyce oznaczało to 

realizację złożonego przedsięwzięcia, na które składają się działania w zakresie rozwoju infrastruktury 

oraz działania miękkie. 

 

W części miękkiej przedsięwzięcie polegało na zaplanowaniu, stworzeniu i realizacji działań 

edukacyjnych dla uczniów szkół średnich, a także merytorycznego wsparcia dla nauczycieli szkół 

średnich oraz nauczycieli akademickich w zakresie e-edukacji. Dodatkowo, działania miękkie w 

ramach tego przedsięwzięcia finansowane były z projektów komplementarnych realizowanych w 

ramach osi priorytetowej „Wiedza i kompetencje” (zgodnie ze zobowiązaniem zapisanym w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020). Ten aspekt realizacji przedsięwzięcia 

także świadczy o jego złożonym charakterze. O ile główny projekt realizowany był w procedurze 

pozakonkursowej, to udział poszczególnych szkół średnich w części „szkoleniowej” wymagał 

sukcesywnego składania kolejnych wniosków w procedurze konkursowej (która w dużej mierze miała 

charakter formalny, zgodnie z uzyskanymi informacjami wszystkie wnioski szkół średnich były 

akceptowane). 

 

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” był bezpośrednią kontynuacją i wykorzystywał 

doświadczenia projektu pilotażowego realizowanego w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-

2013). Ten aspekt sprawił, że potrzeby, możliwości i założenia projektu były dobrze określone 

i uzgodnione między zaangażowanymi stronami. Z tego względu realizacja właściwego projektu 

przebiegała bez większych problemów i zgodnie z założeniami. W efekcie cele projektu są 

skutecznie realizowane. Na poziomie wskaźników zakładane wartości docelowe to: liczba osób 

objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 260; Liczba podmiotów 

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 130; liczba projektów, w których 
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sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1; liczba 

uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 1; 

liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja – 1; 

liczba osób korzystających z usług on-line – 29040. Natomiast poziom realizacji wskaźników, według 

stanu na czerwiec 2021 r. to liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji 

cyfrowych – 164; Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 

121; liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 

z niepełnosprawnościami – 0; liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 

wykonujących zadania publiczne – 0; liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości 3 - dwustronna interakcja – 0; liczba osób korzystających z usług on-line – 0. Niższe niż 

planowane wartości docelowe (w tym wartości zerowe) związane są z tym, że nie wszystkie 

aktywności zostały w pełni zakończone. Realizacja zakładanych celów na poziomie wskaźników 

wydaje się nie być zagrożona. 

 

Osobnego komentarza wymaga miękka część przedsięwzięcia. Składały się na nią działania 

edukacyjne skierowane do uczniów szkół średnich oraz działania edukacyjne skierowane do 

nauczycieli. Jako całość, przedsięwzięcie w tym zakresie należy ocenić pozytywnie, respondenci 

bardzo entuzjastycznie oceniali zwłaszcza ofertę edukacyjną dla uczniów (zajęcia z ekspertami, wizyty 

w uczelniach), niemniej warto wskazać też na występujące trudności. Po pierwsze, okazało się, że 

zainteresowanie udziałem w szkoleniach dla nauczycieli jest mniejsze niż oczekiwano. Po drugie, 

zdaniem części respondentów oferta edukacyjna szkół wyższych przygotowana dla uczniów szkół 

średnich nie zawsze trafiała w ich potrzeby i oczekiwania, a czasami była po prostu niskiej jakości. 

Zdarzały się zajęcia sprawiające wrażenie nieprzemyślanych i chaotycznych, niedostosowane 

poziomem do możliwości uczniów, czy nawet źle zorganizowane w sensie technicznym (np. 

przekazanie informacji o planowanym czasie zajęć tuż przed ich rozpoczęciem). Na takie problemy 

wskazywali wszyscy nauczyciele będący respondentami badania jakościowego (należy jednak 

pamiętać, że była to mała, trzyosobowa grupa, wybrana w sposób celowy, a nie losowy, zatem wyniki 

z tej próby nie mogą być ekstrapolowane na populację). W związku z powyższym w przyszłości 

konieczne jest poprawienie systemu kontroli jakości proponowanej oferty, tak aby zminimalizować 

liczbę takich przypadków oraz wyłapywać je, i korygować, na jak najwcześniejszym etapie. Po trzecie, 

nieoczekiwanie problematycznym aspektem przedsięwzięcia może być jego największy sukces. Otóż 

respondenci wskazują, że z perspektywy uczniów najbardziej atrakcyjne oraz użyteczne były wizyty w 

uczelniach. Ten aspekt przedsięwzięcia ma jednak niewiele wspólnego z usługami cyfrowymi i e-

edukacją, i mógłby być z powodzeniem realizowany także pod inną etykietą. 

 

Mimo problemów wskazanych powyżej realizację przedsięwzięcia należy ocenić bardzo pozytywnie. 

Świadczą o tym przede wszystkim opinie uczniów szkół średnich uczestniczących w zajęciach 

oferowanych w ramach projektu zgromadzone w badaniu ankietowym (liczba respondentów = 810). 

78% z nich uważa, że zajęcia były dobrze przygotowane, a 77% że były ciekawe (por. wykres niżej). 

W efekcie 72% respondentów wskazuje, że zajęcia spełniły ich oczekiwania (tu należy zastrzec, że nie 

każdy uczestnik miał sprecyzowane oczekiwania przed udziałem). 53% respondentów wyraża chęć 

wzięcia udziału w kolejnych zajęciach w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna (tu także 

należy zrobić zastrzeżenie: ankietę wypełniali także absolwenci szkół średnich, a zatem osoby, które 
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już de facto nie mogą uczestniczyć w kolejnych zajęciach w ramach projektu – ten fakt może 

tłumaczyć wysoki odsetek odpowiedzi „ani się zgadzam ani się nie zgadzam (trudno powiedzieć)” w 

tym pytaniu wynoszący aż 26%). Odpowiedzi na kolejne pytania wskazują, że dla większości 

respondentów zajęcia nie były nudne, ani zbyt trudne. Ciekawa jest obserwacja, że w ocenie 

większość respondentów (54%) zajęcia w ramach projektu nie były podobne do innych oferowanych 

przez ich szkołę. Wskazuje to na występowanie realnej wartości dodanej realizacji projektu w 

wymiarze szkoleniowym. Z przytaczanych wyników wyłania się pozytywny obraz ocenianego 

przedsięwzięcia. Należy jednak zaznaczyć, że w każdym z analizowanych pytań jest także grupa – 

mniejszościowa – opinii negatywnych. Potwierdza to wyżej przytoczoną obserwację o 

zróżnicowanym poziomie merytorycznym oferowanych zajęć. 

 

Wykres 44. W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi zajęć w 

ramach projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna" 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety z uczniami szkół średnich (n=810). 

 

 

E-zdrowie 

E-usługi w ochronie zdrowia były przedmiotem interwencji w poddziałaniu 2.1.5. Podejście regionów 

do rozwoju e-zdrowia jest zróżnicowane. W wielu regionach udostępniono w procedurach 

konkursowych dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę teleinformatyczną dla podmiotów 

leczniczych, które według rozpoznanych przez siebie potrzeb wdrażały indywidualnie e-usługi dla 

pacjentów (np. e-rejestracja, e-wyniki, usługi z zakresu telemedycyny). Kilka regionów46, w tym 

województwo małopolskie, postanowiło zbudować regionalne platformy e-zdrowia. Są to 

 
46 pomorskie, podlaskie, podkarpackie i małopolskie 
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wysokobudżetowe i strategiczne inicjatywy, obejmujące jednocześnie informatyzację od kilku do 

kilkudziesięciu placówek zlokalizowanych na terenie województw, które obsługują największą liczbę 

usługobiorców w regionie. Przesłanką takiego podejścia była chęć dostarczenia świadczeniodawcom 

e-zdrowia, oprócz wsparcia finansowego inwestycji w systemy teleinformatyczne, pewnych ram i 

standardów zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa i wiarygodności przetwarzanych 

danych oraz niezawodności działania pod względem informatycznym. Jednocześnie komponent 

regionalny (platforma regionalna) dostarczyć ma takich funkcjonalności, które łączą e-usługi 

świadczone przez poszczególne podmioty lecznicze w szerszy system, działający na poziomie 

regionalnym, otwarty na nowe podmioty lecznicze w przyszłości. Taki regionalny system e-zdrowia 

ma służyć docelowo zwiększeniu w skali regionu dostępności i jakości e-usług świadczonych dla 

pacjentów. 

W województwie małopolskim platforma regionalna e-zdrowia jest wdrażana w ramach projektu 

Małopolski System Informacji Medycznej – MSIM47.  Projekt został zakontraktowany w procedurze 

pozakonkursowej w roku 2018. Aktualny termin zakończenia projektu to I kwartał roku 2023. 

Małopolski System Informacji Medycznej został zaprojektowany jako system wymiany dokumentacji 

medycznej pomiędzy podmiotami leczniczymi Małopolski za pośrednictwem platformy regionalnej. 

Z tego powodu część projektu MSIM dedykowana jest stworzeniu platformy regionalnej (warstwa 

regionalna) a część polega na odpowiednim dostosowaniu infrastruktury teleinformatycznej 

podmiotów leczniczych biorących udział w projekcie (warstwa lokalna). Liderem projektu jest 

Województwo Małopolskie. Za zarządzanie wdrażaniem projektu odpowiada Biuro Inwestycji 

Strategicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Partnerami projektu jest 

38 szpitali działających na terenie województwa małopolskiego48. Partnerem merytorycznym 

odpowiedzialnym za pomoc techniczną dla lidera i partnerów MSIM jest podmiot wybrany w 

procedurze konkursowej - Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. 

Projekt MSIM, zgodnie z WoD, powinien zapewnić realizację następujących e-usług na poziomie 

regionalnym: (1) utworzenie i rozwój wspólnej platformy, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie 

danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie, zawierającej regionalne 

repozytorium dokumentacji medycznej, (2) dostęp pacjentów do danych medycznych, 

3) e-rejestracja regionalna. Projekt MSIM, powinien m.in. umożliwić zintegrowanie platformy 

regionalnej z właściwymi platformami centralnymi, w szczególności krajową Platformą P1 służącą do 

wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w całym kraju49.  

 
47 Projekt MSIM został zainicjowany w perspektywie finansowej 2007-2013. projekt pn."Małopolski System 
Informacji Medycznej – projekt pilotażowy" (dofinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013). Zgodnie z nazwą niniejsza inwestycja miała 
charakter pilotażu i została zrealizowana m.in. po to, aby zweryfikować możliwości, ale również ryzyka i 
zagrożenia wynikające z zastosowania poszczególnych rozwiązań w zakresie e-zdrowia i wymiany elektronicznej 
dokumentacji medycznej w Małopolsce. W obecnej edycji RPO WM 2014-2020 postanowiono kontynuować 
realizację MSIM rozszerzając zasięg uczestników i korygując zastosowane w pilotażu rozwiązania organizacyjne 
(zmiana usytuowania repozytorium regionalnego). 
48 UMWM zaprosił do udziału w projekcie wszystkie małopolskie szpitale. Na zaproszenie odpowiedziało 38 z 40 
działających na terenie województwa. 
49 Polski ustawodawca, Ustawą z dn. 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia stworzył podstawy 
prawne dla wdrażania w Polsce rozwiązań z zakresu e-zdrowia, w tym dotyczących m.in. wymiany 
elektronicznej dokumentacji medycznej. 
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Decyzja o wyborze powyższego zestawu e-usług MSIM była podyktowana aktualnym w 2017 r. 

stopniem zaawansowania rozwoju e-usług na poziomie centralnym. W 2017 roku kierunek i tempo 

udostępniania kolejnych e-usług, funkcjonalności i standardów na poziomie centralnym były trudne 

do oceny, bowiem notowano systematyczne opóźnienia w stosunku do ogłaszanych 

harmonogramów ich wdrażania. Pandemia COVID-19 przyspieszyła prace nad usługami centralnymi 

e-zdrowia. W 2020 r. udostępniono na poziomie centralnym usługi e-recepta (obowiązek 

wystawiania recepty w postaci elektronicznej: od 01.01.2020 r.) i e-skierowanie (obowiązek 

wystawiania skierowania w postaci elektronicznej od 01.01.2021 r.). Znowelizowane zapisy ustawy o 

systemie informacji w ochronie zdrowia (SIOZ) nałożyły na podmioty lecznicze obowiązek wymiany 

EDM za pośrednictwem Platformy P1 od 01.07.2021 r. Według informacji z Centrum e-Zdrowia50 w IV 

kwartale 2021 r. zostaną udostępnione podmiotom leczniczym w całym kraju standardy interfejsu, 

który umożliwi im podłączenie się do dostępnej centralnie funkcjonalności e-rejestracja. Planuje się 

także udostępnienie pacjentom posiadającym Internetowe Konto Pacjenta (IKP) ich danych 

medycznych (e-wyniki) poprzez funkcjonalności Platformy P151. 

Partnerzy projektu (warstwa lokalna) otrzymali w ramach projektu wsparcie merytoryczne i 

inwestycyjne, które pozwoliło im, lub pozwoli po zakończeniu części inwestycyjnej projektu, 

uzyskać gotowość techniczną do wymiany EDM wymaganej prawem. Rozwiązania techniczno - 

organizacyjne przyjęte w MSIM, polegające na tworzeniu repozytoriów lokalnych (strona lokalna 

zasila bazy danymi medycznymi, które musi wytworzyć u siebie a następnie wytworzyć dokumentację 

medyczną, gotową do wymiany, przechowywaną w lokalnym repozytorium) pozwolą na pełną 

elastyczność w wymianie danych medycznych. EDM mogą być wymieniane bezpośrednio z 

Platformą P1 lub za pośrednictwem platformy regionalnej MSIM. 

Celem projektu MSIM było (zgodnie z WoD) zapewnienie wszystkim mieszkańcom regionu dostępu 

do zintegrowanego rozwiązania informatycznego zapewniającego powszechną dostępność e-usług 

takich jak: wymiana EDM, dostęp pacjentów do danych medycznych oraz e-rejestracja regionalna. 

Można sądzić, że cel ten zostanie osiągnięty bowiem wspomniane e-usługi są (lub wkrótce będą) 

dostępne nie tylko w Małopolsce (za pośrednictwem MSIM), ale także w całym kraju w oparciu o 

funkcjonalności Platformy P1 i IKP. 

Platforma regionalna MSIM posiada szersze funkcjonalności niż udostępnione użytkownikom w 

ramach architektury krajowej e-zdrowia. W krajowej Platformie P1 rejestrowanie zdarzeń 

medycznych, wraz z dokumentami medycznymi powiązanymi z tymi zdarzeniami, polega wyłącznie 

na indeksowaniu zdarzeń (i dokumentów52), które są przechowywane w lokalnych repozytoriach 

podmiotów leczniczych. Tymczasem w ramach MSIM, oprócz funkcjonalności pozwalających na 

wymianę danych medycznych, powstaje regionalne repozytorium, które będzie wykorzystywane do 

zbierania, przechowywania i przetwarzania pewnych klas współdzielonych danych medycznych. 

Zachodzi pytanie na ile funkcjonalności stworzonej w ramach MSIM platformy regionalnej, w 

kontekście uruchomionych na poziomie krajowym usług e-zdrowia, wnoszą wartość dodaną z punktu 

 
50 Wywiad telefoniczny z przedstawicielem CeZ w dniu 26.07.2021 
51 Za pomocą portalu IKP pacjent będzie wskazywał kto ma prawo przeglądać informacje o jego zdarzeniach 
medycznych (personel medyczny, farmaceuci) oraz zamawiać dokumentację medyczną, o której informacje 
znalazły się na Platformie P1. Źródło: Zakres funkcjonalny Projektu P1 przewidywany obecnie do 
wykorzystania/ wykonania względem pierwotnego zakresu funkcjonalnego. 
https://cez.gov.pl/pl/projekty/realizowane/projekt-p1/, dostęp 04.09.2021 s. 4 
52 Jedynymi dokumentami medycznymi przechowywanymi przez Platformę P1 mają być skierowanie i recepta. 

https://cez.gov.pl/pl/projekty/realizowane/projekt-p1/
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widzenia, świadczeniobiorców, świadczeniodawców i zarządzania regionalnym systemem ochrony 

zdrowia. 

Z punktu widzenia świadczeniobiorców korzystanie z podobnych e-usług na poziomie regionalnym i 

krajowym wydaje się raczej obciążeniem niż korzyścią (dodatkowa rejestracja, ograniczony dostęp do 

informacji na platformie regionalnej w porównaniu z krajową). 

Z punktu widzenia świadczeniodawców korzyść z uczestnictwa w projekcie MSIM jest oczywista, 

bowiem dzięki projektowi partnerzy lokalni uzupełnili infrastrukturę teleinformatyczną oraz dokonali 

cyfryzacji procesów zarządzania wymianą danych z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi i 

podmiotami zewnętrznymi, w tym Platformą P1, korzystając przy tym ze wsparcia merytorycznego w 

zarządzaniu złożonym projektem informatycznym ze strony lidera (UMWM) i partnera 

merytorycznego (MPP). Podobne korzyści można by jednak osiągnąć w projekcie partnerskim 

koordynowanym przez UMWM, który nie przewidywałby budowy platformy regionalnej (warstwa 

regionalna). Jak wynika z rozmów z partnerami – szpitalami biorącymi udział w projekcie, projekt 

pozwolił w praktyce zaspokoić wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie infrastruktury 

teleinformatycznej, niezbędne do osiągnięcia gotowości w zakresie wymiany EDM. Z punktu widzenia 

lokalnych partnerów projektu, nieistotne jest do jakiego systemu wymiany danych medycznych będą 

podłączeni – regionalnego, krajowego czy obu. 

Pozostaje kwestia świadczeniodawców niebiorących udziału w projekcie MSIM. Platforma regionalna 

może, dzięki swoim funkcjonalnościom, służyć jako repozytorium EDM dla podmiotów leczniczych, 

które do tej pory nie wzięły udziału w projekcie. Rozwiązanie to jest alternatywą dla niektórych 

komercyjnych rozwiązań zarządzania wymianą EDM z repozytoriami chmurowymi. Może ono być 

atrakcyjne dla podmiotów mniejszych niż szpitale. 

Z punktu widzenia właściciela platformy regionalnej – Województwa Małopolskiego - istotne jest, jak 

można wykorzystać infrastrukturę teleinformatyczną warstwy regionalnej i jej funkcjonalności do 

zarządzania systemem ochrony zdrowia w Małopolsce. Z wywiadów z przedstawicielami UMWM i 

podmiotu zarządzającego MSIM – Małopolskich Parków Przemysłowych - wynika, że możliwych jest 

kilka rozwiązań: 

• wtórne wykorzystanie danych medycznych zgromadzonych w repozytorium regionalnym w 

celach zarządzania regionalnym systemem ochrony zdrowia (analizy, diagnozy, prognozy), w 

tym udostępnianie tych danych jednostkom naukowym; 

• współzarządzanie procesami obejmującymi więcej niż jeden podmiot leczniczy na poziomie 

regionu (np. opieka skoordynowana kilku placówek medycznych przekazujących sobie tego 

samego pacjenta); 

• outsourcing e-usług podmiotom leczniczym, które w przyszłości chciałyby się włączyć w 

system EDM a nie chciałyby, ze względu na brak zasobów i kompetencji, budować lokalnych 

repozytoriów dokumentacji medycznej (np. ambulatoria i POZ-ety). 

 

Adekwatność zrealizowanych inwestycji z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb  

 

Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy wsparcia udzielanego z działania 2.1 należy uznać, że 

odpowiadało ono na potrzeby regionu związane z rozwojem e-usług. Warto w tym kontekście 
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przytoczyć wyniki badań prowadzonych w roku 2012 przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji53, z 

których wynika, że poziom cyfryzacji małopolskich urzędów był dalece niesatysfakcjonujący. Tylko 

38% z nich udostępniało jakiekolwiek usługi elektroniczne (inne niż oparte o tzw. wzór pisma 

ogólnego). Szczególne deficyty dotyczyły e-usług na najwyższych poziomach dojrzałości pozwalające 

na załatwienie sprawy w całości drogą elektroniczną – szczegółowe dane zawiera poniższy wykres. 

Wykres 45. Rodzaje e-usług uruchamianych przez Małopolskie urzędy w 2012 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 

 

Konsekwencją niskiego poziomu rozwoju e-usług było rzadkie wykorzystywanie elektronicznej 

skrzynki podawczej – tylko 9% spośród ogółu dokumentów wpływających do urzędu stanowiły 

dokumenty elektroniczne. Ponadto tylko 7% zapewniało dostęp do informacji udostępnianych 

poprzez stronę internetową urzędu przy użyciu interfejsu programowania aplikacji a tylko co 

dziesiąta strona internetowa podmiotu administracji publicznej spełniała rekomendacje WCAG 2.0 w 

zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Z badania wynikało, że zasadniczym problemem 

związanym z cyfryzacją był zbyt mały budżet na podejmowanie działań w tym obszarze (78% 

wskazań). Ograniczona podaż e-usług przekładała się na niski odsetek obywateli korzystających z 

Internetu w kontaktach z administracją publiczną, który w 2014 r. wyniósł 29,5%54. W tym kontekście 

dofinansowywanie inwestycji w e-usługi należało uznać za w pełni uzasadnione. Znalazło to swoje 

potwierdzenie również w wynikach ewaluacji ex-ante RPO WM, w której wskazano na zasadność 

interwencji w priorytecie inwestycyjnym 2.3 oraz prawidłowość logiki interwencji w kategoriach 

mechanizmów przyczynowo-skutkowych55. 

 

Doświadczenia związane z wdrażaniem działania 2.1 potwierdziły słuszność przyjętych założeń. 

Zainteresowanie podmiotów administracji publicznej ubieganiem się o realizację projektów 

 
53 Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r., Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji; Warszawa 2012 r. 
54 Wykorzystanie technologii ICT w gospodarstwach domowych; GUS; Warszawa 2015 r.  
55 Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020; Agrotec; Warszawa 2013 r. 
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związanych z rozwojem e-usług należy uznać za wysokie. O wsparcie ubiegały się wszystkie 

starostwa powiatowe i ponad połowa gmin. 

 

Biorąc pod uwagę generalnie niski poziom informatyzacji urzędów w latach poprzedzających 

uruchomienie wsparcia z działania 2.1 nie można stwierdzić by, w kontekście problemów i wyzwań 

województwa oraz zdiagnozowanych potrzeb jego mieszkańców i przedsiębiorców brakowało 

jakichkolwiek działań. Trafnym rozwiązaniem było nieograniczanie zakresu wsparcia do konkretnych 

e-usług i pozostawienie swobody w tym zakresie wnioskodawcom. Jednocześnie od wnioskodawców 

wymagano przedstawienia analiz dotyczących potrzeb, możliwości, ograniczeń i planowanych 

korzyści dla odbiorców / użytkowników co zmniejszało ryzyko, że uruchomione e-usługi nie będą 

odpowiadały na ich potrzeby. Z zaprezentowanych wcześniej informacji wynika, że beneficjenci co do 

zasady skoncentrowali się na uruchamianiu e-usług w tych obszarach, które charakteryzują się dużą 

liczbą spraw urzędowych załatwianych przez mieszkańców. Niewątpliwie mocną stroną interwencji 

świadczącą o jej dopasowaniu do potrzeb wnioskodawców było uwzględnienie w katalogu kosztów 

kwalifikowalnych kosztów zakupu środków trwałych. Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 92% 

beneficjentów przewidziało tego rodzaju inwestycje. 

 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w badaniu projekty geodezyjne w zakresie świadczenia e-usług 

dotyczących informacji przestrzennej były postrzegane priorytetowo w tej perspektywie finansowej 

ze względu na ich znaczenie dla ogólnych procesów inwestycyjnych w regionie. Z uwagi na strukturę 

przestrzenną i podział działek w województwie małopolskim (znacznie rozdrobniony w porównaniu 

do innych części kraju oraz historyczną charakterystykę katastru), skuteczne prowadzenie procesów 

inwestycyjnych może być znacznie utrudnione. Zebranie informacji przestrzennej w jednym miejscu 

oraz jej aktualizacja (MIIP 2- geoportal małopolski realizowany w projekcie pozakonkursowym), która 

docelowo jest zasilania i rozwijana w ramach baz danych modernizowanych przez służby geodezyjne 

powiatów (czyli projekty realizowane w trybie konkursowym). Sama konstrukcja tej interwencji 

wskazuje na jej kompleksowość, jest bardzo przemyślana i efektywna. Pokazuje systemowe podejście 

do rozwiązania kwestii aktualizacji i udostępniania informacji przestrzennej w regionie. Na podstawie 

danych zebranych w badaniu można założyć, że strategiczny, regionalny aspekt tego zadania, jakim 

jest stworzenie regionalnego rejestru informacji przestrzennej jest zakończony i jako projekt 

pozakonkursowy spełnił swoje założenia, nie wymagając dalszej kontynuacji. Olbrzymie potrzeby, 

szacowane nawet na 300 mln euro, istnieją nadal w terenie i będą wymagały kontynuacji procesu 

cyfryzacji lokalnych zasobów geodezyjnych. 

 

E-zdrowie 

W projekcie MSIM uczestniczy 38 z 40 szpitali działających na terenie województwa 

małopolskiego. Można więc powiedzieć, że system MSIM obejmuje całokształt systemu opieki 

szpitalnej w województwie, co oznacza dostęp ok. 230 tys. hospitalizowanych pacjentów 

rocznie56 a potencjalnie wszystkich mieszkańców województwa, którzy mogą skorzystać z opieki 

szpitalnej w regionie, do e-usług, które zostaną uruchomione w szpitalach objętych projektem, 

 
56 Liczba hospitalizowanych w 2019 r według województw. 
https://cez.gov.pl/pl/projekty/statystyka/zestawienia-ze-sprawozdan-mz/ dostęp 26.07.2021 

https://cez.gov.pl/pl/projekty/statystyka/zestawienia-ze-sprawozdan-mz/
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po zakończeniu jego realizacji. E-usługi wdrażane w ramach MSIM odpowiadały na 

zdiagnozowane potrzeby pacjentów. W badaniu Fundacji Razem dla Zdrowia57 na 

ogólnopolskiej próbie pacjentów (ponad 1200 respondentów) szczególnie istotna dla ponad 

90% respondentów okazała się możliwość wglądu we własne dane medyczne oraz ich 

dostępność w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia a także związane ze zdrowiem 

funkcjonalności usług świadczonych on-line takich jak e-rejestracja (90%) i dostęp do wyników 

badań (83%). Są to trzy funkcjonalności, których udostępnienie przewidziano w MSIM. Zatem 

zarówno z punktu widzenia świadczeniodawców jak i świadczeniobiorców projekt MSIM 

odpowiedział na najpilniejsze potrzeby województwa w tym zakresie. 

 
57 Raport Fundacji Razem dla Zdrowia. E-Zdrowie. Czego oczekują pacjenci. Warszawa, 2017. 
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9. PRZYSZŁE POTRZEBY I WYZWANIA 

 

Dalsze potrzeby rozwoju e-usług w województwie / Brakujące rodzaje e-usług 

 

Dane GUS wskazują, że jakkolwiek w ostatnich latach wzrósł odsetek osób kontaktujących się z 

administracją publiczną przez Internet tak nadal większość wybiera tradycyjne sposoby załatwienia 

sprawy. W 2019 r. 39,5% mieszkańców województwa małopolskiego korzystało z usług administracji 

publicznej on-line co oznacza wzrost o 10 p.p w porównaniu do roku 2014. Równocześnie tylko 27,5% 

korzystało z e-usług w celu wysyłania wypełnionych formularzy (w roku 2014 odsetek wyniósł 17,4%). 

Z badania ankietowego mieszkańców wynika, że głównym powodem niezałatwiania sprawy przez 

Internet był brak takiej możliwości (45% wskazań) co świadczy o potrzebie dalszego rozwoju  

e-usług. Diagnozę dotyczącą rodzajów e-usług, które powinny zostać uruchomione przeprowadzono 

z uwzględnieniem zarówno perspektywy popytowej, którą reprezentują mieszkańcy oraz 

perspektywy podażowej reprezentowanej przez instytucje publiczne. 

 

Perspektywa popytowa 

 

E-usługi w administracji publicznej 

 

Z badania ankietowego osób fizycznych wynika, że katalog spraw urzędowych, które chciałyby móc 

załatwić drogą on-line jest dosyć szeroki – każda z odpowiedzi z kafeterii definiującej obszary 

tematyczne spraw uzyskała 10% lub więcej wskazań. Najczęściej respondenci wymieniali te obszary, 

które charakteryzują się swego rodzaju uniwersalnością – dotyczą istotnej procentowo części 

populacji. Należały do nich: „wydanie/wymiana dokumentów tożsamości”, „rejestracja pojazdu lub 

jego wyrejestrowanie” oraz „podatki / opłaty lokalne”. Szczegółowe dane zawiera poniższy wykres: 
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Wykres 46. Obszary, w których mieszkańcy województwa byliby zainteresowani załatwianiem spraw 
urzędowych on-line 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród mieszkańców, N=688 

 

Spośród wymienionych wyżej spraw do tych dotyczących najszerszej grupy obywateli i załatwianych 

najczęściej należy zaliczyć sprawy związane z podatkami i opłatami lokalnymi – przykładowo co 

miesiąc mieszkańcy są zobowiązani uiszczać opłaty z tytułu wywozu odpadów komunalnych, 

okresowo otrzymują informację o ewentualnej zmianie wysokości opłaty, corocznie właściciele 

nieruchomości otrzymują informację o wysokości podatków od nieruchomości. Rzadziej, co naturalne 

wskazywane były te obszary, które dotyczą tylko części obywateli lub charakteryzują się niską 

częstotliwością załatwiania spraw np. zezwolenie na dokonanie określonej czynności czy rekrutacja 

do placówki edukacyjnej. Wysoki odsetek wskazań na wydanie/wymianę dokumentów tożsamości 

oraz rejestrację pojazdu, mimo iż nie są to sprawy załatwiane na co dzień może świadczyć o wysokiej 

uciążliwości tradycyjnego sposobu ich załatwiania (obiektywnego lub subiektywnego bazującego na 

opiniach znajomych czy przekazach medialnych – vide kolejki w wydziałach komunikacji starostw 

powiatowych). Respondenci mogli też sprawy te uznawać za relatywnie proste w załatwieniu i jako 

takie niewymagające osobistego stawiennictwa w urzędzie celem np. konsultacji z urzędnikiem.  

Warto zauważyć, że tylko 3% mieszkańców nie jest zainteresowana załatwianiem spraw urzędowych 

on-line (ankietowane były osoby potrafiące posługiwać się Internetem). 
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Mieszkańcy województwa zainteresowani są nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu e-

administracji. 70% byłoby skłonne używać aplikacji na telefon za pomocą, której mogłoby załatwić 

sprawy urzędowe a 81% chciałoby otrzymywać powiadomienia np. mailem lub smsem np. o 

zbliżających się terminach płatności, terminach odbioru odpadów, terminach wymiany dokumentów 

etc. 

 

Przechodząc do perspektywy przedsiębiorców należy w pierwszej kolejności zauważyć, że katalog 

spraw urzędowych, które muszą załatwiać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest 

bardzo szeroki i w dużej mierze uzależniony od rodzaju tejże działalności. W związku z powyższym w 

badaniu ankietowym pytano nie o konkretne e-usługi z jakich firmy chciałyby korzystać, lecz o 

rodzaje e-usług. Charakterystycznym jest, iż na pytanie: „Proszę wskazać 3 najważniejsze dla Pan/ia 

rodzaje spraw urzędowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które chciał(a)by 

Pan/i móc załatwić przez Internet, a których załatwienie przez Internet nie jest obecnie możliwe” 

odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło aż 78% respondentów. Pewnych wskazówek 

pozwalających na wyjaśnienie tej sytuacji dostarczają odpowiedzi na inne pytania badawcze. Otóż po 

pierwsze aż 57% firm w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miała potrzeby załatwiania żadnej sprawy 

urzędowej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Można przyjąć, że były to firmy, które 

z uwagi na rodzaj czy skalę prowadzonej działalności mogą z powodzeniem funkcjonować bez 

konieczności kontaktowania się z administracją publiczną. Naturalnym jest więc, że firmy te mogły 

mieć trudności ze wskazaniem spraw, które chciałyby załatwiać on-line. Jeżeli chodzi o pozostałe 43% 

firm to wyraźna większość z nich załatwiała sprawy urzędowe przez Internet: 83% pobierało ze strony 

internetowej urzędu formularze niezbędne do załatwienia sprawy związanej z prowadzoną 

działalnością gospodarczą a 65% załatwiała sprawę urzędową przez Internet tj. np. wypełniała  

on-line formularze urzędowe i przekazywała je do urzędu za pomocą systemu informatycznego. Do 

mniejszości należały firmy, które pobrane z Internetu formularze dostarczały do urzędu w sposób 

tradycyjny (27%) lub w całości załatwiały sprawę drogą analogową tj. pobierały formularz w urzędzie 

i składały go w urzędzie w formie papierowej (24%). Tylko część z nich wskazywała, że wybór takiej 

ścieżki był podyktowany brakiem odpowiednich rozwiązań informatycznych po stronie urzędu.  

Z powyższych informacji można wysnuć wniosek, że procesy związane z załatwianiem spraw 

urzędowych przez przedsiębiorców są w istotnym stopniu zinformatyzowane – począwszy od spraw 

relatywnie prostych, powtarzalnych czego przykładem jest np. JPK VAT czy deklaracje składane do ZUS 

po sprawy bardziej skomplikowane jak np. udział w zamówieniach publicznych (coraz częściej 

prowadzonych drogą elektroniczną), czy ubieganie się o wsparcie z różnych źródeł (np. tarcz 

antykryzysowych, dotacji z funduszy UE). 

Wracając do tych 22% firm, które udzieliły odpowiedzi na pytanie dotyczące pożądanych rodzajów  

e-usług to najczęściej wskazywały one na uzyskiwanie różnego rodzaju pozwoleń/koncesji, składanie 

wniosków, komunikację elektroniczną z urzędem (dwustronną wymianę informacji, korespondencji), 

uzyskiwanie zaświadczeń czy możliwość sprawdzenia on-line statusu sprawy. Oczywiście katalog 

urzędów, które mogłyby zaadresować oczekiwania przedsiębiorców dotyczące cyfryzacji jest bardzo 

szeroki i w dużym stopniu obejmuje urzędy niezależne od władz samorządowych (np. Urzędy 

Skarbowe, ZUS, Inspekcja Sanitarna, organy regulacyjne). W przypadku jednostek samorządu 

terytorialnego do spraw często załatwianych przez podmioty gospodarcze należy zaliczyć sprawy 

związane z: założeniem działalności gospodarczej, gospodarką odpadami komunalnymi (deklaracje, 
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opłaty), opłatami za wodę i ścieki, podatkiem od nieruchomości, podatkiem od środków 

transportowych, zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych czy wynajmem nieruchomości 

wchodzących w skład zasobu JST. 

Co ciekawe wyraźna większość małopolskich podmiotów gospodarczych nie jest zainteresowanych 

aplikacją na urządzenia mobilne za pomocą, której mogliby załatwić sprawy urzędowe (71% wskazań 

na odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie”). Wpływ na taką sytuację może mieć fakt, iż 

dokumentacja firmy jest przechowywana na komputerach stacjonarnych ewentualnie laptopach stąd 

użyteczność aplikacji do załatwiania spraw urzędowych byłaby ograniczona – przykładowo załączenie 

do wniosku dokumentu elektronicznego wymagałoby jego uprzedniego przetransferowania z 

komputera na telefon. Dodatkowo telefony należą raczej do urządzeń gorzej zabezpieczonych przed 

atakami hakerskimi, aniżeli komputery stacjonarne co również może negatywnie wpływać na 

skłonność firm do załatwiania spraw urzędowych poprzez aplikacje. 

Umiarkowane jest również zainteresowanie firm otrzymywaniem z urzędów powiadomień np. 

mailem lub smsem np. o zbliżających się terminach płatności, terminach odbioru odpadów, 

terminach wymiany dokumentów – tylko 44% firm chciałoby skorzystać z takiego rozwiązania. Dane 

te mogą pośrednio sugerować ograniczone zaufanie przedsiębiorców do wiarygodności (w tym 

aktualności) treści cyfrowych dostarczanych przez administrację publiczną.  

 

E-usługi w sektorze zdrowia 

Stosunkowo duża grupa mieszkańców województwa małopolskiego deklaruje w badaniu 

ankietowym korzystanie z usług e-zdrowia (Tabela poniżej). Najczęściej (78%) są to konsultacje 

z lekarzem przez telefon i poszukiwanie informacji na temat zdrowia w Internecie (75%). Duża 

grupa mieszkańców korzystała też z usług: e-wyniki, (69%), e-rejestracja (53%) i pobrania  

e-recept na kontynuację leczenia bez konieczności wizyty lekarskiej (46%). Widać też, że 

niepubliczne sieci opieki medycznej są bardziej zaawansowane w świadczeniu tego rodzaju 

usług. Prawie co trzeci respondent (28%) posiadał abonament którejś z niepublicznych sieci 

opieki zdrowotnej (np. Medicover, Lux Med. Inne). Ci respondenci znacznie częściej niż pozostali 

korzystali usług e-zdrowia 

 
Tabela 10. E-usługi, z których korzystali mieszkańcy województwa małopolskiego w ostatnich 12 
miesiącach. Badanie zrealizowane w czerwcu 2021 r. 
Rodzaj e-usługi Ogółem Posiadacze 

abonamentów 
prywatnych 
sieci 
leczniczych 

Pozostali 

Korzystali z teleporad lekarza przez telefon 78% 86% 72% 

Odwiedzali strony internetowe placówek zdrowotnych w celu 
uzyskania określonych informacji 

75% 75% 45% 

Sprawdzali w internecie wyniki badań 69% 81% 65% 

Zapisywali się przez internet na wizytę u lekarza lub stomatologa 53% 57% 42% 

Zamawiali przez internet receptę na kontynuację leczenia 46% 82% 77% 

Korzystali z video -porad lekarza przez internet  19% 36% 14% 

Źródło: Badanie kwestionariuszowe mieszkańców województwa małopolskiego (n=519) 
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E-usługi medyczne nie zawsze odpowiadają na oczekiwania pacjentów. Duża liczba 

mieszkańców korzystających z konsultacji telefonicznych z lekarzem była wynikiem zamknięcia 

w pewnym okresie placówek medycznych w konsekwencji wprowadzenia obostrzeń sanitarnych 

związanych ze stanem epidemicznym COVID-19. W badaniu Fundacji My Pacjenci58, dwóch na 

trzech (64%) pacjentów korzystających z usług oferowanych przez NFZ w okresie pandemii, 

postrzega ograniczenie kontaktu z lekarzem tylko do kontaktu telefonicznego jako utrudnienie 

w dostępie do opieki medycznej. Co drugi respondent (52%) uważa, że upowszechnianie usług 

e-zdrowia stwarza zagrożenie wykluczenia dla pewnych grup pacjentów.  

Jak wynika z badania mieszkańców województwa małopolskiego przeprowadzonego w ramach 

niniejszego badania 44% mieszkańców odwiedzających strony internetowe placówek 

medycznych nie znalazła na nich poszukiwanych informacji, 39% mieszkańców chcących 

skorzystać z usługi e-rejestracja nie miała takiej możliwości, 22% chcących sprawdzić przez 

Internet wyniki badań nie mogło tego zrobić z powodu braku takiej usługi u świadczeniodawcy.  

Niemniej jednak tylko 7% ankietowanych mieszkańców województwa małopolskiego nie jest 

zainteresowanych żadną z podstawowych usług e-zdrowia oferowanych obecnie przez 

podmioty lecznicze (Wykres poniżej). Zainteresowanie poszczególnymi rodzajami usług jest w 

niewielkim stopniu zróżnicowane. Mieszkańcy najbardziej zainteresowani są dostępem do 

wyników badań (66%), pozyskiwaniem on-line recept na kontynuację leczenia (61%) i  

e-rejestracją (61%). Najmniej do świadomości potencjalnych pacjentów przebiła się 

wideoporada (22%), może ze względu na to, że jest ciągle oferowana rzadziej niż pozostałe  

e-usługi. 

Wykres 47. Usługi e-zdrowia, którymi byliby zainteresowani mieszkańcy województwa małopolskiego 

 
Źródło: Badanie kwestionariuszowe mieszkańców województwa małopolskiego (n=688) 
 

 
58 Pacjenci w pandemii, ocena systemu, dostępu i problemów, Fundacja My Pacjenci, 2021 1000 

respondentów. Badanie zrealizowane na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą wywiadów 
telefonicznych w lutym 2021 r., 
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Perspektywa podażowa 

 

E-usługi w administracji publicznej 

 

Z przeprowadzonych wśród jednostek samorządu terytorialnego badań wynika, że zdecydowana 

większość z nich dostrzega potrzebę realizacji w przyszłości w ich jednostkach przedsięwzięć 

polegających na uruchomieniu e-usług dla klientów. Dotyczy to zarówno tych JST, które były 

beneficjentami działania 2.1 (91% wskazań) jak i tych, które ze wsparcia RPO WM 2014-2020 na 

rozwój e-usług nie korzystały (94% wskazań). Co istotne JST dostrzegają potrzebę wdrażania tego 

rodzaju rozwiązań nie tylko w swoich instytucjach, lecz również w podległych im:  

• instytucjach edukacyjnych (szkołach, przedszkolach) – 65% wskazań (75% wśród 

beneficjentów i 62% wśród nie beneficjentów),  

• instytucjach kultury – 57% wskazań (59% wśród beneficjentów i 56% wśród nie 

beneficjentów), 

• jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną – 70% wskazań (79% wśród 

beneficjentów i 67% wśród niebeneficjentów). 

 

Jeżeli chodzi o obszary tematyczne uruchamianych e-usług to wyraźnie dominowały wskazania na 

„podatki i opłaty lokalne” czyli ten obszar, w którym najczęściej uruchamiano e-usługi dofinansowane 

z działania 2.1. Warto natomiast zwrócić uwagę, że usługi z tego zakresu tematycznego leżały w 

kręgu zainteresowania przede wszystkim tych JST, które nie korzystały ze wsparcia z RPO WM 2014-

2020 - 65% wskazań podczas gdy w grupie beneficjentów tylko 27%. Świadczy to o tym, że 

beneficjenci w istotnym stopniu dzięki dofinansowanym projektom zaspokoili swoje potrzeby 

związane z uruchamianiem e-usług dotyczących podatków i opłat lokalnych.  

Drugim obszarem, w którym JST chcą najczęściej uruchamiać e-usługi była ochrona środowiska (36% 

wskazań) przy czym również i w tym przypadku różnica w częstości wskazań między beneficjentami a 

nie beneficjentami jest znacząca – wyniosła 25 p.p. Na „podium” znalazł się również obszar jakim jest 

geodezja i kartografia wskazywany równie często w obu badanych grupach JST.  

JST najmniej zainteresowane są uruchamianiem e-usług w obszarach: „bezpieczeństwo publiczne i 

wymiar sprawiedliwości”, „kultura i rekreacja” oraz „ochrona zdrowia”. Warto przypomnieć, że to 

właśnie w tych obszarach uruchomiono najmniejszą liczbę e-usług spośród dofinansowanych w 

działaniu 2.1. Taka sytuacja może po części wynikać z ograniczonego ustawowego zakresu 

kompetencji JST dotyczącego tych obszarów (w szczególności bezpieczeństwa publicznego oraz 

ochrony zdrowia) a w przypadku kultury i rekreacji z ograniczonej oferty kulturalnej, która przekłada 

się na brak potrzeb związanych z uruchamianiem e-usług. Szczegółowe dane dotyczące obszarów, w 

których małopolskie JST chciałyby uruchamiać e-usługi zawiera poniższy wykres. 
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Wykres 48. Obszary tematyczne, w których małopolskie JST byłyby zainteresowane uruchamianiem 
e-usług 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród małopolskich JST, N=148 

 

Jeżeli chodzi o konkretne e-usługi, których uruchomieniem zainteresowane są JST to w 

poszczególnych obszarach wskazywały najczęściej na następujące59: 

 

• podatki i opłaty lokalne – składanie deklaracji podatkowych, przesyłanie klientom informacji 

o wysokości podatku, możliwość sprawdzenia on-line stanu zobowiązań, płatności 

elektroniczne; 

• ochrona środowiska – składanie wniosków/deklaracji przez obywateli (np. dotyczących 

wycinki drzew, odpadów komunalnych); 

• geodezja i kartografia – składanie wniosków np. dotyczących wypisów i wyrysów, cyfryzacja 

zasobów geodezyjnych; 

• drogownictwo i transport – składanie wniosków np. o zajęcie pasa drogowego, uzgodnienie 

zjazdu z drogi; 

• pomoc społeczna – składanie wniosków o różnego rodzaju świadczenia socjalne; 

• edukacja – rekrutacja, dziennik elektroniczny, e-learning. 

 

Wyraźnie rzadziej niż uruchamianiem e-usług A2B lub A2C JST zainteresowane są uruchamianiem  

e-usług o charakterze wewnątrzadministracyjnym – tylko 24% dostrzega potrzebę wdrożenia takich 

usług w swoich urzędach, przy czym beneficjenci działania 2.1 dwukrotnie częściej aniżeli nie 

 
59 pytanie było pytaniem otwartym stąd nie jest możliwe zaprezentowanie odpowiedzi w ujęciu procentowym, 
wymieniono tylko te obszary w przypadku, których wskazano przynajmniej kilka konkretnych e-usług 
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beneficjenci (41% vs 20%). Sytuacja taka może po pierwsze wynikać z większej świadomości 

beneficjentów dotyczącej korzyści z uruchamiania takich e-usług, po drugie z ich większych potrzeb 

wynikających z faktu częściowej cyfryzacji procesów dzięki wsparciu z działania 2.1 (cyfryzacja 

jednego obszaru często wiąże się z koniecznością cyfryzacji kolejnych). Katalog e-usług A2A leżących 

w kręgu zainteresowania JST był dość szeroki, bez wyraźnej dominacji żadnej z nich. Respondenci 

wskazywali m.in. na wymianę informacji z innymi podmiotami publicznymi, elektroniczną ewidencję 

czasu pracy pracowników, elektroniczny obieg dokumentów. 

 

Zapytano również przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego o szacunkowe koszty realizacji 

najpilniejszych przedsięwzięć z zakresu e-usług. Dominowały wskazania na kwoty z przedziału 100 – 

500 tys. zł.  

Wykres 49. Wartość środków finansowych jaka byłaby potrzebna małopolskim JST w związku z 
realizacją najpilniejszych przedsięwzięć dotyczących uruchomienia e-usług. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród małopolskich JST, N=148 

 

Tylko 14% respondentów wskazało na kwoty przekraczające 1 mln zł. Warto w tym kontekście 

zauważyć, że mediana projektu dofinansowanego z poddziałań 2.1.1 i 2.1.4 wyniosła 1,2 mln zł co 

wydaje się być kwotą wysoką na tle zaprezentowanych danych. Należy jednak pamiętać, że niemal 

wszystkie dofinansowane projekty obejmowały również inwestycje w środki trwałe. Ponadto wysoka 

intensywność wsparcia mogła zachęcać JST do realizacji bardziej kosztochłonnych projektów (np. o 

szerszym zakresie przedmiotowym).  

W kontekście powyższych informacji warto dodać, że potrzeby regionu związane z digitalizacją i 

udostępnianiem danych przestrzennych oszacowano na 300 mln euro.  

 

E-usługi z zakresu digitalizacji i udostępniania zasobów cyfrowych 

 

Jeśli chodzi o poddziałanie 2.1.2, informacje zebrane w drodze badań terenowych (jakościowych) nie 

pozwalają na precyzyjne ustalenie zasobu pozostającego do dalszej cyfryzacji w regionie. Znamy 

przykładowe udziały cyfrowanych zasobów, które są bardzo zróżnicowane w układzie poszczególnych 
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instytucji (od kilku % do ok. 20% zasobów poszczególnych instytucji udało się digitalizować w ramach 

tej perspektywy). Bezpiecznie należy założyć, że dalszej cyfryzacji może wymagać znacznie powyżej 

50% posiadanych zbiorów i kolekcji w regionie. Cyfryzacja obiektów kulturalnych jest procesem 

długodystansowym. Dodatkowo za kontynuacją działań przemawia niski potencjał finansowy 

instytucji kultury w zakresie prowadzenia jakichkolwiek procesów inwestycyjnych bez wsparcia 

zewnętrznego. Jest to zatem kwestia uzasadniona tzw. interesem społecznym. 

 

E-usługi w sektorze zdrowia 

 

Pomimo, że MSIM objął prawie wszystkie placówki szpitalne działające w województwie 

małopolskim, należy pamiętać, że liczba aktywnych podmiotów leczniczych w regionie jest 

znacznie większa – jest ich ponad 200060. Z badania CeZ61 wynika, że nadal jedna trzecia 

placówek podstawowej opieki zdrowotnej (32%) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (35%) 

nie posiada systemów teleinformatycznych pozwalających na tworzenie i udostępnianie EDM. 

Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje program wsparcia informatyzacji POZ62. Kwoty wsparcia 

należy jednak uznać za niewielkie. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% poniesionych 

wydatków, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 6 504 zł na jedno miejsce 

udzielania świadczeń lekarza POZ. Jest to więc obszar, w którym potrzeby świadczeniodawców z 

województwa małopolskiego nie zostały w pełni zaspokojone. 

Pojęcie usług e-zdrowia obejmuje znacznie szersze spektrum usług, niż tylko systemy 

elektroniczne wspomagające świadczeniodawców i pacjentów objęte wsparciem w ramach 

MSIM takie jak elektroniczna dokumentacja pacjenta, e-rejestracja, e-wyniki. Jest to w 

szczególności:  

• dostarczanie pacjentom informacji na temat zdrowia (strony tematyczne) i organizacji 

opieki zdrowotnej (wyszukiwarki placówek czy gabinetów) przez narzędzia internetowe;  

• rozwiązania dostarczania opieki lub świadczeń zdalnie, w miejscu, w którym przebywa 

pacjent takie jak telewizyty, telerehabilitacja, teleopieka, telemonitoring;  

• rozwiązania mobilne monitorujące zdrowie i wspierające pacjentów i ich otoczenie w 

leczeniu lub zmianie stylu życia;  

• systemy które gromadzą i wykorzystują dane medyczne w celach zdrowia publicznego 

lub naukowych;  

• rozwiązania o charakterze sztucznej inteligencji wspierające i zastępujące pracę 

personelu medycznego. 

W kontekście realizowanego komponentu regionalnego MSIM, który oferuje usługi dostępne 

także w ramach platform krajowych, zasadne jest pytanie o dalsze wykorzystanie powstałej 

 
60 Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, 2068 podmiotów leczniczych zarejestrowanych w 
województwie małopolskim, Dane na dzień 28.02.2021. 
61 Badanie stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wydanie V. Centrum e-
Zdrowia. Warszawa, czerwiec 2021 r 
62 Na podstawie zarządzenia z 28 lutego 2020 r. ws. warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania 
informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ, zmienionego zarządzeniem 
z 12 marca 2020 r. 
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struktury teleinformatycznej. Wydaje się, że niezależnie od roli jaką miała pełnić platforma 

regionalna (lub będzie pełnić, jeśli zostanie włączona do SIOZ) w wymianie EDM, w wyniku 

projektu powstanie regionalne repozytorium danych medycznych, które może być wykorzystane 

jako system gromadzący i wykorzystujący dane medyczne w celach zarządzania zdrowiem 

publicznym na poziomie regionu a także w celach naukowych. Takie wykorzystanie powstałych w 

ramach platformy regionalnej funkcjonalności wpisuje się w trendy rozwoju e-usług publicznych, 

które powinny się skupiać na gromadzeniu, strukturyzacji i przetwarzaniu danych63, zamiast 

rozwijać usługi on-line dla użytkowników indywidualnych. 

Wydaje się, że istotnym wyzwaniem w nadchodzących latach w e-zdrowiu są rozwiązania 

telemedyczne. Wprowadzenie rozwiązań z zakresu telemedycyny umożliwia pacjentom dostęp 

do wyspecjalizowanych placówek opieki zdrowotnej niezależnie od dystansu geograficznego, 

skraca czas oczekiwania na wizytę, a jednocześnie prowadzi do oszczędności. Ponadto 

telemedycyna może stanowić rozwiązanie dla coraz większego problemu związanego z 

niedoborem zasobów ludzkich, zapewniając bardziej wydajne wykorzystanie specjalistów64.  

W opinii ekspertów zajmujących się rozwojem e-usług publicznych65 najważniejsze trendy i 

wyzwania, charakterystyczne dla wszystkich regionów i związanie z rozwojem usług e-zdrowia 

to: 

• starzejące się społeczeństwo – duże znaczenie będą miały: diagnostyka wsparta 

cyfrowo oraz monitorowanie pacjentów i wyników leczenia oraz wsparcie 

długotrwałego leczenia;  

• rozwój technologii informatycznych – największe zastosowanie w usługach e-zdrowia 

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); 

• cyberbezpieczeństwo – jest kluczowe w każdym rodzaju e-usług, jednak w szczególności 

dotyczy to e-zdrowia ze względu na wysoce wrażliwe dane w zakresie zdrowia. 

 
Jednocześnie eksperci wskazywali, że potencjał usługodawców w wymienionych powyżej 

obszarach jest niski. Według nich dotyczy to przede wszystkim monitorowania stanu zdrowia 

i wyników leczenia oraz diagnostyki zdalnej. 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. 

 
63 Gartner, Digital Government Benchmark Study on Digital Government Transformation, Final Report for 
European Commission, 2016, https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2018-
10/330046042JRC_DigitalGovernmentBenchmark_FinalReport%20v2.0_DigGovSection.pdf. 
64 Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami szpitali biorących udział w MSIM rozpowszechnione jest 

korzystanie zdalne z diagnozowania wyników badań np. obrazów radiologicznych przesyłane cyfrowo do 
specjalistów nie zatrudnionych bezpośrednio w szpitalu. 
65 Wyniki badania delfickiego trendów rozwojowych e-usług publicznych raportowane w Efekty wsparcia 
zastosowań TIK dla usług publicznych, UMWP, 2020 

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/201810/
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/201810/
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Barierą jest też niedostateczny potencjał finansowy podmiotów leczniczych, co wiąże się z 

generalnym niedofinansowaniem polskiej służby zdrowia. 

Innym uwarunkowaniem są bariery systemowe wynikające ze 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.  

 

Wyzwania stojące przed instytucjami publicznymi województwa małopolskiego w zakresie dalszego 

zwiększania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwoju e-usług publicznych 

w przyszłej perspektywie finansowej 

 

Perspektywa popytowa 

 

Analizę wyzwań dotyczących zwiększania wykorzystania technologii ICT warto rozpocząć od 

identyfikacji powodów, dla których mieszkańcy województwa z tego rodzaju rozwiązań nie 

korzystają.  

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że ciągle istnieje istotna grupa obywateli, którzy nie 

posiadają wystarczających kompetencji cyfrowych by korzystać z rozwiązań informatycznych, w tym z 

obszaru e-administracji. Zestawiając dane GUS66 na temat umiejętności cyfrowych w poszczególnych 

przedziałach wiekowych z danymi na temat liczby mieszkańców województwa małopolskiego w tych 

przedziałach można stwierdzić, że liczba mieszkańców województwa nieposiadających umiejętności 

wystarczających do korzystania z e-usług wynosi niemal półtora miliona67 co stanowi 52% ogółu 

mieszkańców województwa powyżej 16-go roku życia. Szczegółowe dane zawiera poniższy wykres: 

Tabela 11. Odsetek i liczba osób nieposiadających podstawowych kompetencji cyfrowych (w podziale 

na grupy wiekowe).  

Grupa wiekowa Odsetek osób nieposiadających 

podstawowych umiejętności 

cyfrowych 

Liczba osób w województwie 

małopolskim nieposiadających 

podstawowych umiejętności 

cyfrowych 

16-24 10% 31 772 

25 - 34 24,7% 121 087 

35 - 44 39,3% 220 330 

45 - 54 56,6% 249 821 

55 - 64 74,9% 315 705 

 
66 Dane zawarte w tablicach GUS „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach 
administracji publicznej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2020 roku” dostępnych na 
stronach GUS w zakładce „publikacje” 
67 Z uwagi na brak danych w GUS założono, że odsetek osób nieposiadających podstawowych umiejętności 
cyfrowych wśród osób powyżej 74 roku życia jest przynajmniej taki sam jak w grupie osób z przedziału 65-74 
lata. 
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65 - 74 89,9% 314 752 

Powyżej 74 Przynajmniej 89,9% 218 195 

  1 471 662 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

Wyzwaniem dla instytucji publicznych pozostaje zatem z pewnością podniesienie kompetencji 

cyfrowych przedstawicieli tej grupy, tak by przynajmniej część jej reprezentantów była w stanie 

skorzystać z dobrodziejstw e-administracji. Wymagałoby to podjęcia określonych działań o 

charakterze szkoleniowym. Warto tego rodzaju przedsięwzięcia wspierać w perspektywie 

finansowej 2021-2027.np. poprzez organizację dedykowanego naboru dla tych JST, które 

realizowały projekty z zakresu e-usług lub poprzez uwzględnienie tego rodzaju działań w katalogu 

kosztów kwalifikowalnych następcy działania 2.1. 

 

Jeżeli chodzi o mieszkańców posiadających kompetencje cyfrowe to katalog powodów, dla których 

załatwiają sprawy drogą tradycyjną jest zróżnicowany. Spośród 52% mieszkańców, którzy w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy załatwili sprawę całkowicie drogą analogową najwięcej, bo 45% zadeklarowało, 

że urząd nie zapewniał innej możliwości. Świadczy to o potrzebie uruchamiania w województwie 

kolejnych e-usług (warto przypomnieć, że ponad połowa JST szczebla gminnego nie skorzystała ze 

wsparcia z działania 2.1). Co piąty badany deklarował, że potrzebował potwierdzenia złożenia 

formularza co może wskazywać na brak zaufania do potwierdzeń elektronicznych (tzw. UPO) lub 

niehonorowanie dokumentów elektronicznych w innych instytucjach (w jednym z wywiadów za 

przykład podano sądy). 17% badanych potrzebowało pomocy przy wypełnieniu formularza co może z 

jednej strony świadczyć o tym, że formularz był skomplikowany, a z drugiej o tym, że w 

niedostatecznym stopniu rozwinięte są narzędzia informatyczne wspomagające klienta w 

wypełnianiu formularza. Warto tez zwrócić uwagę na odpowiedzi świadczące o pewnym braku 

zaufania do e-usług: łącznie 28% badanych nie zdecydowało się na załatwienie sprawy on-line, 

ponieważ obawiało się: 

• o bezpieczeństwo swoich danych;  

• że formularz złożony przez Internet może nie trafić do adresata; 

• że załatwienie sprawy on-line będzie trwało dłużej. 

 

Zbliżone do opisanych wyżej są powody, dla których mieszkańcy mimo pobrania formularza ze strony 

internetowej zdecydowali się dostarczyć go do urzędu drogą tradycyjną. Również najczęściej 

wskazywaną przyczyną była przeszkoda leżąca po stronie urzędu w postaci braku rozwiązań 

informatycznych pozwalających na przesyłanie formularzy. Co trzeci badany wskazał na potrzebę 

posiadania potwierdzenia złożenia formularza a 18% na konieczność skorzystania z pomocy 

urzędnika przy jego wypełnianiu. Szczegółowe dane zawiera poniższy wykres. 
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Wykres 50. Powody, dla których mieszkańcy województwa załatwiali sprawę drogą tradycyjną (w 
całości lub częściowo) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród mieszkańców, N=30468, N=32169 

 

Jeżeli chodzi o przedsiębiorców to głównym powodem całkowitego załatwienia sprawy w sposób 

tradycyjny był, podobnie jak wśród mieszkańców, brak adekwatnej oferty ze strony administracji 

publicznej, która nie udostępniała e-usługi w danym obszarze.  Z kolei najczęstszą przyczyną 

załatwiania sprawy on-line tylko częściowo (poprzez pobranie formularza przez internet) było 

przyzwyczajenie. Warto też zauważyć, że przedsiębiorcy dwukrotnie częściej niż mieszkańcy obawiają 

się o bezpieczeństwo swoich danych czym tłumaczą niekorzystanie z usług e-administracji w 

określonych przypadkach.   

 

 

 

 

 

 

 
68 Dotyczy mieszkańców, którzy załatwiali sprawę całkowicie drogą tradycyjną 
69 Dotyczy mieszkańców, którzy częściowo załatwiali sprawę drogą tradycyjną 
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Wykres 51. Powody, dla których przedsiębiorcy załatwiali sprawę drogą tradycyjną (w całości lub 

częściowo) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród przedsiębiorców 

 

W kontekście powyższych odpowiedzi należy uznać, że wyzwaniem dla urzędów administracji jest, 

oprócz oczywiście systematycznego zwiększania zakresu spraw jakie można załatwić drogą 

elektroniczną, również zapewnienie klientom e-usług należytego wsparcia podczas wypełniania 

formularzy oraz wzmocnienie zaufania obywateli do e-usług. W perspektywie finansowej 2021-

2027 warto premiować projekty odpowiadające na te wyzwania np. poprzez przyznawanie 

dodatkowych punktów za uwzględnienie takich funkcjonalności e-usług jak: możliwość 

sprawdzenia która komórka organizacyjna/który pracownik urzędu zajmuje się sprawą czy 

możliwość sprawdzenia na jakim etapie procedowania jest ona w danym momencie. 
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Zbadano również na jakie problemy natrafili ci mieszkańcy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

przynajmniej jedną sprawę załatwili w pełni on-line, a tacy stanowili 53,6% ogółu ankietowanych. 

Najczęściej badani wskazywali, że załatwienie sprawy trwało dłużej niż się spodziewali. Można 

przypuszczać, że część respondentów oczekiwała, że wybór drogi elektronicznej przełoży się na 

szybsze procedowanie sprawy w porównaniu do drogi tradycyjnej, do czego oczywiście administracja 

na gruncie obowiązujących przepisów nie jest zobowiązana. ¼ badanych wskazała na problemy 

techniczne oraz konieczność dostarczenia również pewnych dokumentów w formie papierowej mimo 

pierwotnego przekonania o możliwości załatwienia całej sprawy drogą on-line. Istotny odsetek 

badanych, bo łącznie 57% zaznaczył odpowiedzi wskazujące na problem z dostępem do informacji 

np. o tym jak poprawnie wypełnić formularz, kto mógłby pomóc w jego wypełnieniu, opiekunie 

sprawy czy terminie jej załatwienia. Szczegółowe dane na temat problemów zawiera poniższy 

wykres. Warto też wspomnieć, że 41% badanych zadeklarowało, że załatwienie sprawy on-line nie 

wiązało się z żadnymi problemami. 

Wykres 52. Problemy na jakie mieszkańcy województwa napotkali w trakcie załatwiania sprawy  
on-line70 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród mieszkańców, N=216 

 
70 Wartości na wykresie odnoszą się do podzbiorowości osób, które zadeklarowały, że w trakcie załatwiania 
sprawy on-line napotkały na problemy.  
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Jeżeli chodzi o przedsiębiorców to aż 70% z nich w trakcie załatwiania sprawy przez Internet nie 

natrafiło na żadne problemy. Pozostali wskazywali najczęściej na problemy natury technicznej oraz 

brak wiedzy niezbędnej do poprawnego wypełnienia formularza.  

 

Biorąc pod uwagę zaprezentowane wyżej informacje do wyzwań stojących przed administracją 

publiczną należy zaliczyć: 

• dbałość o bezawaryjność oferowanych klientom rozwiązań informatycznych bowiem 

problemy techniczne mogą skutecznie zniechęcić do wykorzystywania elektronicznych form 

komunikacji z urzędem, 

• zapewnienie pełnej informatyzacji procesu załatwiania danej sprawy co w praktyce 

sprowadza się do oferowania usług na najwyższych poziomach dojrzałości niewymagających 

od klientów dostarczania jakichkolwiek dokumentów w postaci papierowej czy osobistego 

stawiennictwa w urzędzie, 

• zapewnienie pełnego dostępu do informacji w trakcie załatwiania sprawy on-line co powinno 

polegać na: 

o przekazywaniu klientowi wskazówek/instrukcji/przykładów poprawnego wypełnienia 

formularza, 

o umieszczenie danych kontaktowych do przedstawiciela instytucji, który mógłby 

pomóc w wypełnieniu formularza, 

o wskazywaniu osoby/komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za załatwienie sprawy, 

o wskazywaniu wynikającego z przepisów prawa terminu załatwienia sprawy. 

 

Perspektywa podażowa 

 

W drodze badań ankietowych przeanalizowano również jakie wyzwania związane z informatyzacją i 

uruchamianiem e-usług wskazywały same podmioty publiczne. Na wstępie warto zauważyć, że tylko 

7% badanych kategorycznie stwierdziło, że w ich podmiotach nie ma nierozwiązanych problemów 

związanych ze świadczeniem e-usług. Do problemów najczęściej wskazywanych należały: 

niedostatecznie rozwinięta oferta e-usług skierowanych do obywateli, niepełna integracja 

systemów dziedzinowych funkcjonujących w jednostce oraz brak lub niedostatecznie rozwinięty 

system EZD. Jeżeli chodzi o pierwszy z wymienionych problemów to jego istotność znajduje swoje 

potwierdzenie w prezentowanych wcześniej wynikach, zgodnie z którymi niemal wszystkie 

małopolskie JST są zainteresowane podejmowaniem przedsięwzięć z zakresu e-usług A2B lub A2C. 

Pozostałe dwa problemy dotyczą rozwiązań o charakterze wewnątrzadministracyjnym a ich 

zaadresowanie należy traktować jako warunek sine qua non dalszego rozwoju e-usług skierowanych 

do obywateli. Dobrze ilustruje to poniższy cytat. 

 

„Mamy taki plan, chcielibyśmy jak najwięcej systemów zintegrować w całym urzędzie. Bo będziemy 

mieć powiedzmy zintegrowaną finansowo księgową część, ona już jest połączona z elektronicznym 

obiegiem dokumentów, no ale właśnie jest pomysł też połączenia go na przykład z GIS-em w celu 

przedstawiania na przykład, w których miejscach w całej gminie osoby nie płacą za śmieci albo 

pojawiają się nie płacą za podatki, żeby to też wizualnie móc przedstawić szefostwu, które no w jakiś 
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sposób też decyduje o ewentualnych zwolnieniach czy poszukiwaniu powodów. Chcielibyśmy się też 

zintegrować z jednostkami naszymi organizacyjnymi, czyli na przykład Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, który w ramach swoich systemów ma pewne informacje już korzysta bez nas, ale 

jest spora część informacji, jak na przykład kwestie podatkowe, o które musi występować na chwilę 

obecną papierowo do nas, a mógłby to robić po prostu zdalnie bez ingerencji pracowników. Taka 

bardziej wewnętrzno-administracyjna integracja nas interesuje w celu przyspieszenia obsługi tego 

mieszkańca, żeby nie musiał składać kolejnych kopii dokumentów niepotrzebnie po prostu.” (cytat z 

wywiadu z beneficjentem) 

 

Wykres 53. Nierozwiązane w małopolskich JST problemy związane z informatyzacją 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród małopolskich JST, N=148 

 

Pewnym zaskoczeniem może być wskazanie na niedostateczny poziom dojrzałości oferowanych  

e-usług przez zaledwie co piątego respondenta. O ile można zgodzić się z tym, że e-usługi oferowane 

przez beneficjentów działania 2.1 charakteryzuje satysfakcjonujący poziom dojrzałości o tyle z 

pewnością, w świetle prezentowanych wcześniej wyników, nie jest tak w przypadku 

niebeneficjentów. Tymczasem problem związany z niedostateczną dojrzałością e-usług 

zasygnalizowało zaledwie 23% z nich (wśród beneficjentów 20%). Możliwe, że respondenci nie 
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traktują niedostatecznego poziomu dojrzałości e-usług w kategoriach problemu wymagającego 

rozwiązania uznając, że nie ma on istotnego wpływu na sprawność funkcjonowania urzędu. 

Rzeczywiście brak możliwości pełnego załatwienia sprawy drogą elektroniczną stanowi w pierwszej 

kolejności niedogodność dla klienta aniżeli dla urzędnika. W świetle zaprezentowanych wyników 

istnieje zagrożenie, że JST inwestując w rozwój e-usług nie będą przykładały pierwszoplanowego 

znaczenia do poziomu ich dojrzałości. Tym samym kryteria wyboru projektów w „następcy” działania 

2.1 powinny stymulować rozwój e-usług na najwyższych – czwartym i piątym – poziomach 

dojrzałości.   

Oprócz nierozwiązanych problemów związanych ze świadczeniem e-usług w badaniu ankietowym JST 

proszono respondentów o wskazanie czynników utrudniających wdrażanie e-usług. Najczęściej 

wymienianym był brak wystarczających środków finansowych, co uzasadnia kontynuowanie 

wsparcia dla JST w tym zakresie w perspektywie 2021-2027. W trakcie wywiadów rozmówcy 

sygnalizowali, że przedsięwzięcia dotyczące rozwoju e-usług nie znajdują się wysoko na liście 

priorytetów inwestycyjnych w JST, w przeciwieństwie do np. inwestycji w sieć drogową czy wodno-

kanalizacyjną. Tym samym istnieją ograniczone możliwości sfinansowania ich z budżetów własnych 

JST. Sytuacja taka dowodzi zasadności dalszego wspierania rozwoju e-usług środkami unijnymi.  

Kolejne dwie najczęściej pojawiające się odpowiedzi dotyczą opinii przedstawicieli JST na temat 

cech/preferencji strony popytowej, której reprezentanci ich zdaniem preferują tradycyjne formy 

kontaktu (mail/telefon) oraz mają niedostateczne kompetencje cyfrowe. Oczywiście nie można tych 

stwierdzeń odnosić do całej populacji osób załatwiających sprawy w urzędach natomiast z pewnością 

w odniesieniu do jej części są prawdziwe. Wskazują też na wysiłek jaki JST powinny włożyć nie tylko w 

samo uruchomienie e-usług, lecz również skłonienie obywateli do korzystania z nich (czy to poprzez 

działania o charakterze stricte edukacyjnym czy poprzez akcje informacyjno-promocyjne). Tego 

rodzaju aktywność JST powinna być finansowana w perspektywie 2021-2027, warto również na 

etapie wyboru projektów oceniać jakość planowanych do podjęcia działań. 

40% badanych wskazało na brak wystarczających środków finansowych niezbędnych do utrzymania 

funkcjonowania systemów informatycznych. Do ich utrzymania mogą być niezbędne inwestycje w 

opiekę informatyczną, sprzęt czy licencje. Warto zwrócić uwagę, że na ten czynnik zdecydowanie 

częściej wskazywały te JST, które nie skorzystały ze wsparcia z działania 2.1 (46% vs 26% w przypadku 

beneficjentów). Należy uznać, że wsparcie pozwalało na dokonanie takich inwestycji, które 

minimalizowały ryzyko naruszenia zasady trwałości wdrożonych e-usług. Znalazło to swoje 

potwierdzenie w prezentowanych wcześniej wynikach badań wśród beneficjentów, którzy w 

przeważającej większości nie dostrzegali zagrożenia dla trwałości projektów. Z pewnością deklaracje 

te znajdywały swoje oparcie w poczynionych inwestycjach – w nowoczesny sprzęt informatyczny, 

który powinien zachować swoją przydatność przez kilka lat oraz oprogramowanie – dedykowane, 

będące własnością JST lub licencjonowane zapewne w okresach obejmujących wymagany okres 

trwałości. 

Ponad 1/3 badanych wskazała na brak odpowiedniego zaplecza sprzętowego do inwestowania w  

e-usługi. Rzeczywiście inwestycje w nowoczesne rozwiązania softwareowe muszą iść w parze z 

inwestycjami w hardware o odpowiednich parametrach. Warto zauważyć, że na tę barierę rzadko 

wskazywali beneficjenci (14%), w przeciwieństwie do JST niekorzystających z dotacji z działania 2.1 

(46%). Nie powinno to stanowić zaskoczenia. Niemal każdy beneficjent w ramach projektu 

dokonywał inwestycji w sprzęt komputerowy (głównie komputery i serwery) rozwiązując tym samym 
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problem dysponowania zapleczem sprzętowym niezbędnym do uruchamiania e-usług. Z drugiej 

strony pojawiały się wśród beneficjentów głosy, że w perspektywie najbliższych kilku lat parametry 

zakupionego w ramach projektów sprzętu nie będą wystarczające dla efektywnego świadczenia  

e-usług. 

 

„Ja myślę, że tak za 5 lat komputery, które mamy teraz one będą wymagały tam wymiany czy tam 

jakby do inwestowania” (cytat z wywiadu z beneficjentem). 

 

Biorąc pod uwagę zaprezentowane dane należy uznać, że inwestycje w środki trwałe powinny 

stanowić koszt kwalifikowany w następcy działania 2.1 w perspektywie 2021-2027.  

Dla niemal 1/3 JST czynnikiem utrudniającym wdrażanie e-usług są niedostateczne kompetencje 

cyfrowe pracowników – co ważne problem ten z podobną częstotliwością sygnalizują zarówno 

beneficjenci jak i urzędy niekorzystające ze wsparcia. Zapewne to właśnie ci pracownicy, których 

umiejętności cyfrowe są niskie opierają się przed korzystaniem z narzędzi informatycznych w 

codziennej pracy (problem sygnalizowany przez 1/5 badanych). Dane świadczą o konieczności 

podejmowania przez urzędy działań szkoleniowych skierowanych do pracowników dotyczących 

obsługi wdrażanych rozwiązań informatycznych. W perspektywie finansowej 2021-2027 należy 

utrzymać wsparcie na rozwój kompetencji cyfrowych pracowników beneficjentów jako koszt 

kwalifikowalny projektów realizowanych w szeroko rozumianym obszarze społeczeństwa 

informacyjnego. 

Mającym najmniejsze znaczenie czynnikiem utrudniającym wdrażanie e-usług jest słaby zasięg 

Internetu.  

Wszystkie omówione wyżej odpowiedzi zostały przedstawione na poniższym wykresie. 
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Wykres 54. Czynniki utrudniające wdrażanie e-usług w małopolskich JST 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych wśród małopolskich JST, N=148 

Podsumowując powyższe analizy dotyczące perspektywy podażowej należy uznać, że katalog 

czynników utrudniających wdrażanie e-usług jest szeroki. Dominują czynniki związane stricte z 

funkcjonowaniem urzędu choć duże znaczenie mają również umiejętności/postawy klientów. 

Czynniki dotyczą różnych wymiarów wdrażania e-usług: finansowego, kadrowego, 

infrastrukturalnego, co przemawia za przyjęciem kompleksowego podejścia do wsparcia rozwoju  

e-usług w perspektywie 2021-2027 uwzględniającego dotowanie zarówno działań stricte 

inwestycyjnych jak i działań tzw. „miękkich”. 

 

Oprócz wskazanych wyzwań zidentyfikowanych w drodze badań ilościowych warto wspomnieć 

jeszcze o wyzwaniu wskazywanym w badaniach jakościowych jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa 

wdrażanych rozwiązań informatycznych w tym ich odporności na ataki hakerskie. Jest to szczególnie 

ważne w kontekście e-usług bowiem dotyczą one spraw o istotnej z punktu widzenia obywateli 

wadze, których załatwienie wiąże się z udostępnianiem danych osobowych a niejednokrotnie 

również z przeprowadzanymi drogą elektroniczną operacjami finansowymi. 

 

Wyzwania z zakresu informacji przestrzennej 

Na uwagę zasługuje odnotowany w badaniu znaczny zakres niezaspokojonych potrzeb na szczeblu 

lokalnym w obszarze aktualizacji i cyfryzacji danych przestrzennych. Nadal aktualne pozostają zatem 
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istotne potrzeby zidentyfikowane w ramach bieżącej perspektywy. Jak wspomniano wcześniej w 

raporcie mają one charakter strategiczny dla regionu. Ponadto w badaniu zidentyfikowano potrzeby, 

które mogą się pojawić w związku z planowanymi zmianami w zakresie treści i sposobu 

udostępniania danych przestrzennych wynikających z przepisów prawa geodezyjnego.  

W związku z tym przewiduje się, że działania w tym obszarze będą kontynuowane. Jak wynika z 

doświadczeń tej perspektywy niezwykle ważną kwestią może być odpowiednia koordynacja działań, 

aby uniknąć blokad rynkowych, jakie pojawiły się podczas realizacji projektów w tym poddziałaniu. 

Warto zastanowić się, czy odpowiednio efektywną formą koordynacji nie byłaby realizacja projektów 

polegających na współpracy lub partnerstwie samorządów w tym procesie, co pozwoliłoby lepiej 

zaplanować konieczne działania zakupowe w skali regionu. Ewentualnie alternatywnym sposobem 

rozwiązania tego problemu byłoby rozplanowanie procedur konkursowych w ramach kilku, 

mniejszych naborów. Wiązałoby się to jednak z potencjalnym etapowaniem projektów, które są 

zaplanowane jako projekty kilkuletnie. 

 

Wyzwania z zakresu digitalizacji i udostępniania zasobów cyfrowych 

W przyszłej perspektywie finansowej warto zwrócić uwagę na interoperacyjność repozytoriów i 

platform regionalnych w zakresie obiektów kulturalnych z krajowymi systemami, w tym szczególnie 

KRONIK@ - Krajowym Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury. Celem projektu Ministra Cyfryzacji 

mają być:  

• stworzenie wspólnej, zintegrowanej infrastruktury, służącej do przechowywania cyfrowych 

zasobów nauki i kultury, 

• udostępnienie wszystkich zgromadzonych tam obiektów poprzez jedną platformę oraz 

udostępnienie wygodnych i użytecznych e-usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości. 

Planowane korzyści obejmują natomiast: 

• ułatwienie wyszukiwania i dostępu do cyfrowych dóbr nauki, kultury i dziedzictwa 

narodowego, 

• otwarty, bieżący dostęp do najnowszych publikacji i wyników badań, 

• upowszechnienie cyfrowych zasobów nauki i kultury poprzez stworzenie narzędzia 

umożliwiającego wymianę doświadczeń, wiedzy i zainteresowań, 

• zabezpieczenie najcenniejszych obiektów nauki, kultury i dziedzictwa narodowego, 

• eliminacja wykluczenia poprzez stworzenie portalu w pełni dostosowanego dla osób 

niepełnosprawnych, 

• stworzenie centrum koordynacji i kontroli procesów cyfryzacji tych zasobów, 

• redukcja kosztów wytworzenia i utrzymania systemów oraz infrastruktury IT. 

Wprawdzie w badaniu beneficjenci poddziałania 2.1.2 deklarowali pełną interoperacyjność w ramach 

krajowych i międzynarodowych repozytoriów, jednak doświadczenia z poprzednich perspektyw w 

obszarze e-usług oraz e-zdrowia nakazują zachować czujność wobec dużych planowanych działań, 

prowadzonych na szczeblu krajowym. Nie zawsze beneficjenci na poziomie lokalnym byli 

poinformowani o realizacji takich inicjatyw na szczeblu krajowym. 
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Wyzwania z zakresu cyfryzacji w kontekście pandemii COVID 

Bezpośrednim skutkiem pandemii COVID-19 w sferze usług publicznych było przyspieszenie 

rozwoju zdalnych form ich świadczenia związane z lockdownem i ograniczeniami w kontaktach 

bezpośrednich usługodawców i usługobiorców.  

Z niniejszego badania wynika, że cztery na pięć ankietowanych JST z województwa 

małopolskiego zaobserwowało wzrost liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną w okresie 

pandemii tj. od marca 2020 r. (nie beneficjenci – 77%, beneficjenci 2.1.1. – 74%, 2.1.4 – 93%)  

Lockdown unaocznił też konieczność stworzenia warunków technicznych i organizacyjnych do 

pracy zdalnej pracowników usługodawców. Wdrożone rozwiązania teleinformatyczne 

poprawiły funkcjonowanie urzędów w opinii 87% JST (37% zdecydowanie tak, 50%- raczej tak). 

Jednak z badania ankietowego JST województwa małopolskiego wynika, że tylko w co 

dwudziestym urzędzie (9%) rozwiązania techniczne umożliwiające pracę zdalna pozwoliły na 

pełną obsługę oferowanych e-usług a w prawie co trzecim urzędzie biorącym udział w badaniu 

(27%) wcale lub w niewielkim zakresie oferowano e-usługi w okresie zamknięcia urzędów 

(Wykres poniżej). 

Wykres 55. Odsetek urzędów deklarujących gotowość do obsługi klientów e-usług. bez 

konieczności ich stawiennictwa w urzędzie w związku z czasową niedostępnością pomieszczeń i 

urządzeń biurowych związaną z pandemią koronawirusa, (1 oznacza –„wcale nie było to 

możliwe” a 5 – „w pełni było to w pełni możliwe”) 

. 

Źródło: Badanie kwestionariuszowe JST województwa małopolskiego (n=129) 

 

Brak rozwiązań umożliwiających prace zdalną rodzi konieczność dodatkowych inwestycji w 

środki techniczne (komputery, łącza, procedury uwierzytelniające, procedury bezpieczeństwa) 

umożliwiające pracę zdalną pracowników obsługujących świadczone obecnie lub planowane  

e-usługi (44%) a także w przekształcanie do postaci cyfrowej zasobów informacyjnych, które są 

niezbędne do świadczenia obecnych i planowanych e-usług publicznych (30%). Niezbędnym 

elementem jest też pełna cyfryzacja procesów wewnętrznych. Co trzeci małopolski JST deklaruje 

brak lub niedostatecznie rozwinięty system elektronicznego obiegu dokumentów (30%) i 

niepełną integrację wewnętrznych systemów dziedzinowych. 

Trendy obserwowane w województwie małopolskim wpisują się w ogólnokrajowe i globalne 

tendencje. O wzroście zainteresowania użytkowników e-usługami publicznymi spowodowanym 
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pandemią COVID-19 świadczy m.in. dynamiczny wzrost liczby użytkowników profilu zaufanego. Z 

danych resortu cyfryzacji wynika, że na początku 2020 r. profil zaufany miało 5 mln 

użytkowników a obecnie liczba profili zaufanych przekroczyła 9 mln. W okresie pandemii w 

2020 r. Polacy założyli prawie 4 mln 200 tys. profili zaufanych, czyli prawie czterokrotnie więcej 

niż w 2018 r.  

Potrzeba przyspieszonej cyfryzacji świadczenia usług publicznych zbiegła się przełomowymi 

zmianami w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych – czwartej rewolucji 

technologicznej71. Wśród technologii „założycielskich” czwartej rewolucji technologicznej wymienia 

się: 

• technologie szerokiego zastosowania (general purpose technology), do których zalicza się 

komputery, Internet i smartfon; 

• szybki Internet (5G), zapewniający przesył danych o prędkości do 100 GB/s, co pozwala 

zminimalizować opóźnienia i umożliwia podłączenie znacznie większej liczby urządzeń; 

• technologie intensyfikujące: rozwiązania chmurowe (dostęp do dużych mocy 

obliczeniowych bez konieczności inwestowania), Internet rzeczy (monitorowanie 

otoczenia przez inteligentne czujniki), sztuczna inteligencji (algorytmizacja zarządzania), 

robotyzacja (autonomiczne wykonywanie zadań) i blockchain (uwierzytelnianie 

transakcji bez pośredników). 

Zmiany technologiczne rodzą zmiany w modelu świadczenia usług publicznych. Według nowego 

modelu72 rozwoju e-usług publicznych zamiast rozwijać usługi on-line dla użytkowników 

indywidualnych należy się skupić na danych i ich przetwarzaniu. Kluczem do transformacji cyfrowej 

usług publicznych jest wydajniejsze wykorzystanie ogromnych zbiorów danych i informacji na temat 

obywateli, społeczeństwa i gospodarki, gromadzonych od lat i na bieżąco przez publicznych 

usługodawców. Największym wyzwaniem staje się w takiej sytuacji integracja tradycyjnych baz 

danych i nowych zbiorów (big and open linked data)73.  

Według nowego modelu rozwoju e-usług publicznych kolejne etapy ich rozwoju to: e-administracja 

(usługi on-line dla użytkowników), otwarty urząd (dostęp obywateli i gospodarki do danych), urząd 

zorientowany na dane (zbieranie danych w celu ich strategicznego wykorzystania), w pełni 

przekształcony urząd (integracja danych w celu poprawy zarządzania), inteligentny urząd (usługi 

publiczne dostosowują się do obywatela i antycypują jego potrzeby, szerokie wykorzystanie AI). 

W przypadku Polski jako członka Unii Europejskiej, kierunki rozwoju cyfryzacji życia społeczno-

gospodarczego ujęte są w Strategii cyfryzacji Europy. W dokumencie tym strategie rozwoju e-usług 

publicznych są powiązane z wieloma innymi obszarami polityki cyfryzacji Europy: z rozwojem 

sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwem, dostępnością dużych zbiorów danych oraz ich 

interoperacyjnością. Jak podkreśla się w tym dokumencie, warunkiem powszechnego wykorzystania 

 
71 Floridi L. The Fourth Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality, 2014 
72 Gartner, Digital Government Benchmark Study on Digital Government Transformation, Final Report for 
European Commission, 2016, https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2018-
10/330046042JRC_DigitalGovernmentBenchmark_FinalReport%20v2.0_DigGovSection.pdf. 
73 Śledziewska, K. Włoch, R., Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, WUW, 2020 

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/201810/
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/201810/
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rozwiązań cyfrowych jest konektywność (sieci dostępowe) oraz zawansowane umiejętności cyfrowe 

użytkowników. 

Strategia cyfrowa UE - Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy - przyjęta w lutym 2020 

natychmiast została poddana próbie adekwatności w postaci wyzwań związanych z pandemią 

COVID 19, która pojawiła się w Europie w marcu 2020. Doświadczenia związane z walką z pandemią 

COVID 19 i jej skutkami uwzględniono już w czerwcu 2020 r. w Konkluzjach Rady Europy74. 

W Konkluzjach zwrócono uwagę na rolę, jaką transformacja cyfrowa odgrywa w walce z pandemią, 

oraz na jej kluczowe znaczenie w procesie odbudowy procesów społeczno-gospodarczych (Ramka 2). 

Ramka 2. Priorytetowe obszary cyfryzacji UE 

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. 

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 czynnik umożliwiający 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 dążyć 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 

 
74 Konkluzje Rady Europy w sprawie przyszłości wysoce ucyfrowionej Europy po roku 2020: „Stymulowanie 
cyfrowej i gospodarczej konkurencyjności i spójności cyfrowej w całej Unii” (2020/C 202 I/01) 
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podstawowe umiejętności cyfrowe, a także luki w wysokości 1 miliona specjalistów TIK, co może 

utrudnić rozwój potencjału 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. 

Źródło: Konkluzje w sprawie przyszłości wysoce ucyfrowionej Europy po roku 2020: „Stymulowanie 

cyfrowej i gospodarczej konkurencyjności i spójności cyfrowej w całej Unii”, czerwiec 2020. 

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; 

• potrzebę ulepszenia ram prawno-organizacyjnych 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 

zdalnych75; 

• znaczenie technologii cyfrowych dla systemów opieki zdrowotnej oraz ich wartość we 

wzmacnianiu odporności systemów ochrony zdrowia w reakcji na pandemie. Wzmocnieniu 

tej odporności ma służyć stworzenie europejskiej przestrzeni 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. Konieczne jest zapewnienie 

szybkiej wymiany informacji zdrowotnych, a więc ich pełnej interoperacyjnosci. Zgodnie ze 

Strategią projekt elektronicznej dokumentacji medycznej opartej na wspólnym europejskim 

formacie wymiany jest przewidziany po 2022 r.; 

• 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). 

W Polsce, w sferze regulacyjnej, odpowiedzią na zwiększone tempo cyfryzacji usług publicznych są 

przygotowywane właśnie zmiany w ustawie o informatyzacji. Wprowadzi ona w sposób efektywny 

domyślność cyfrową, czyli prymat rozwiązań elektronicznych nad rozwiązaniami tradycyjnymi. 

Ustawa ta – która powinna wejść w życie jeszcze 2021 roku – będzie się składać na pakiet 

transformacji cyfrowej realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności 

(KPO). Polska w ramach KPO otrzyma 23,1 miliarda euro w postaci bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 

miliarda euro w formie pożyczek. Projekt KPO zakłada, że 20% łącznej kwoty wsparcia będzie 

przeznaczone na cyfryzację (Ramka 3). 

 
75 The European Union's Digital Strategy and COVID-19, 19 maj 2020. 
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Ramka 3. Obszary interwencji KPO dotyczące cyfryzacji 

Obszary interwencji KPO dotyczące cyfryzacji 

• Zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu poprzez wyeliminowanie tzw. 

białych plam i inwestycje związane z upowszechnianiem dostępu do usług 

bezprzewodowych o wysokiej jakości (w tym w standardzie 5G); 

• Zwiększenie dostępności e-usług publicznych, tak aby zmaksymalizować liczbę spraw 

możliwych do załatwienia drogą elektroniczną (cyfrowa tożsamość i analityka danych) 

• Zwiększenie wykorzystania technologii przełomowych: sztuczna inteligencja (AI); 

blockchain, Internet Rzeczy (IoT); 

• Podniesienie kompetencji cyfrowych obywateli. Powołanie eksperckiego Centrum Rozwoju 

Kompetencji Cyfrowych; szkolenia dla pracowników administracji rządowej i 

samorządowej, pozwalające na wykonywanie pracy w trybie zdalnym za pomocą 

platformy; szkolenia dla obywateli w zakresie wykorzystania kompetencji cyfrowych  

(e-urząd, e-finanse; e-usługi); wsparcie kompetencji na rynku pracy, skierowane do 

pracowników MŚP oraz osób poszukujących pracy, osób zaczynających karierę i 

wykluczonych (w tym seniorów), dla których barierą jest niewystarczający poziom 

kompetencji cyfrowych; 

• Wsparcie cyfrowej infrastruktury szkół i kompetencji kadry nauczycielskiej;  

• Rozbudowanie infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych poprzez rozwój 

usług chmury obliczeniowej w ramach Inicjatywy Wspólna Infrastruktura Informatyczna 

Państwa oraz modernizację i wzmocnienie infrastruktury przetwarzania danych – Krajowe 

Centrum Przetwarzania Danych (KCPD), czyli sieć ośrodków obliczeniowych 

zabezpieczających ciągłość przepływu danych na potrzeby systemów IT, m.in. dla służby 

zdrowia, finansów, rejestrów państwowych i sądowych czy chmury rządowej; 

• Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych poprzez budowę sieci 

siedmiu regionalnych centrów cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu 

terytorialnego JST (Regio SOC); budowę systemu sześciu sektorowych zespołów 

reagowania na incydenty komputerowe CSIRT; wzmocnienie potencjału i modernizację 

infrastruktury podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz innych 

podmiotów kluczowych; 

• Wsparcie cyfryzacji służby zdrowia w tym wytworzenie rozwiązań telemedycznych i ich 

integrację z dostępnymi systemami e-zdrowia, rozwój publicznych usług e-zdrowia, m.in. 

poprzez stworzenie i udostępnienie elektronicznego banku (repozytorium) danych 

medycznych; 

• Wsparcie cyfryzacji transportu poprzez rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych 

(ITS) na drogach krajowych, wsparcie systemów zarządzania ruchem i komunikacją 

kolejową (np. ERTMS). 

• Wsparcie inwestycji w inteligentną infrastrukturę elektroenergetyczną (tzw. smart gridy), 

które będą realizowane poprzez rozbudowę systemu monitorowania jakości energii 

elektrycznej oraz wdrożenie Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). 

Źródło: projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, 2020 r. 
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10. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

 

Podsumowanie wyników niniejszego badania warto rozpocząć od przedstawienia wyników 

weryfikacji tez sformułowanych w raporcie metodycznym. Tezy dotyczyły logiki interwencji przyjętej 

w działaniu 2.1. Sformułowano je na podstawie analizy dokumentacji programowej i konkursowej 

działania 2.1, wynikach innych badań dotyczących wsparcia e-usług oraz wiedzy eksperckiej członków 

zespołu badawczego. 

 

Tabela 12. Wyniki weryfikacji tez sformułowanych w raporcie metodycznym 

Teza Wynik weryfikacji 

Wzrost wykorzystania TIK 

przez usługodawców wpłynął 

na jakość (poziom 

dojrzałości) i dostępność 

(geograficzną/ techniczną)  

e-usług publicznych 

Teza potwierdzona. Beneficjenci uruchamiali e-usługi głównie na 

czwartym i piątym poziomie dojrzałości. Poziom dojrzałości e-usług 

wśród beneficjentów jest wyższy niż wśród podmiotów, które nie 

skorzystały ze wsparcia z działania 2.1. Dostępność geograficzna  

e-usług jest wysoka. Zostały one wdrożone w niemal połowie 

małopolskich JST szczebla gminnego i prawie wszystkich JST 

szczebla powiatowego. Dostępność techniczna e-usług jest wysoka. 

Usługi były uruchamiane głównie na portalu e-PUAP – korzystanie 

z niego jest możliwe w oparciu o standardowe zaplecze techniczne. 

Zaoferowanie nowych 

cyfrowych usług publicznych 

uświadomi mieszkańcom ich 

niezaspokojone potrzeby w 

tym zakresie i w efekcie 

spowoduje zwiększenie 

zainteresowania korzystania 

z tych usług 

Teza częściowo potwierdzona. Jak pokazują pierwsze efekty 

zrealizowanych projektów, poziom wykorzystania oferty e-usług 

przez obywateli i przedsiębiorców może się różnić w przekroju 

poddziałań (i obszarów tematycznych e-usług). Relatywnie 

największe problemy mogą wystąpić w tym zakresie w 

poddziałaniu 2.1.1 (e-administracja), skierowanym do ogółu 

obywateli; względnie dobre wykorzystanie przewiduje się w 

poddziałaniu 2.1.4 (e-zasoby przestrzenne), które jest skierowane 

do środowisk branżowych. Najlepsze efekty, w tym 

niezaplanowane – wynikające z pandemii COVID 19, może 

przynieść udostępnienie obywatelom cyfrowych zasobów kultury. 

Mieszkańcy województwa 

chętnie korzystają z usług 

administracji publicznej, jeśli 

tylko są dostępne 

Teza niepotwierdzona. Niestety bariery mentalne, w tym 

szczególnie przywiązanie do tradycyjnych sposób procedowania 

(oraz brak zaufania), zostały ujawnione jako istotna przeszkoda do 

pełnego korzystania szczególnie z usług w zakresie e-administracji. 

Jedną ze zidentyfikowanych strategii mitygowania tego czynnika 

będzie stopniowa redukcja „analogowej” obsługi obywateli przez 

urzędy. 

Interwencja skupiła się na 

obszarach priorytetowych 

Teza potwierdzona. Interwencja objęła istotne z punktu widzenia 

cyfryzacji obszary takie jak: e-usługi w administracji publicznej,  

e-usługi w sektorze ochrony zdrowia (prawie całokształt opieki 

szpitalnej w województwie), digitalizacja danych przestrzennych, 

udostępnianie zasobów cyfrowych instytucji kultury. 
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Realizowane projekty są 

wystarczająco liczne a 

deklarowane wskaźniki 

produktu, skumulowane, 

osiągają założone wartości 

docelowe w programie 

Teza potwierdzona. Liczbę projektów należy uznać za 

satysfakcjonującą. Wszystkie założone wartości wskaźników 

produktu zostaną przekroczone. 

Zachęta w postaci 

dodatkowych punktów za 

złożenie projektu w 

partnerstwie była 

wystarczająca, żeby skłonić 

wnioskodawców do 

współpracy. 

Projekty składane we 

współpracy 

deklarowały/uzyskały wyższe 

wskaźniki produktu. 

Efektywność wykorzystania 

alokacji jest większa – więcej 

produktów za te same środki 

Jakość, funkcjonalność i 

interoperacyjność usług 

tworzonych w projektach 

partnerskich jest wyższa niż 

gdyby były realizowane bez 

partnerów. 

Teza częściowo potwierdzona. Zidentyfikowany przypadek 

realizacji projektu w partnerstwie, który był przedmiotem badania 

terenowego, potwierdził słuszność założeń o pozytywnym wpływie 

na efektywność kosztową projektu. Niestety był to przypadek 

pojedynczy. W badaniu jakościowym odnotowano wątpliwości 

respondentów dotyczące skłonności potencjalnych beneficjentów 

do współpracy w ramach partnerstw. Niemniej, szczególnie w 

zakresie projektów e-usług w zakresie informacji przestrzennej, 

taka forma koordynacji działań pozostaje do rozważenia w 

przyszłej perspektywie finansowej celem uniknięcia problemów w 

realizacji tego typu przedsięwzięć (np. blokad rynkowych, 

nieskutecznych procedur przetargowych). 

We wnioskach o 

dofinansowanie przeważają  

e-usługi na wyższym 

poziomie dojrzałości 

Teza potwierdzona. W wnioskach dominowały e-usługi na 4 i 5 

poziomie dojrzałości. 

Uzupełnienie infrastruktury 

informatycznej back-office 

jest warunkiem koniecznym 

uruchomienia e-usług i nie 

ma ścisłego związku z ich 

liczbą i zakresem 

Teza potwierdzona. W niemal wszystkich dofinansowanych 

projektach dokonywano inwestycji w środki trwałe argumentując, 

że są one niezbędne dla wdrożenia zaplanowanych e-usług.  

Projekty pozakonkursowe, 

realizowane w 

partnerstwach samorządu z 

innymi podmiotami są 

bardziej efektywne pod 

względem wykorzystania 

infrastruktury 

Teza potwierdzona. Projekt MSIM poprzedzony został audytem 

teleinformatycznym, UMWM dostarczał pomocy technicznej w 

zakresie prowadzenia postępowań przetargowych i odciążał 

partnerów od kwestii związanych z sprawozdawczością. Partner 

merytoryczny – Małopolskie Parki Przemysłowe dostarczał pomocy 

technicznej liderowi i partnerom w zakresie rozwiązań 

teleinformatycznych. Planowane jest wykorzystanie regionalnej 
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informatycznej i tworzą ramy 

dla działania regionalnych 

systemów e-usług 

publicznych, w tym 

powtórnego wykorzystania 

danych publicznych 

platformy MSIM jako repozytorium danych medycznych służących 

zarządzaniu systemem ochrony zdrowia w województwie. 

 
Teza potwierdzona w przypadku projektu Regionalne Rejestry 

Informacji Przestrzennej , który został zaplanowany jako działanie 

kompleksowe i przemyślane, spójne z realizowaną procedurą 

konkursową. Jest to projekt tworzący geoportal na poziomie 

regionalnym, zasilany docelowo m.in. przez dane aktualizowane i 

digitalizowane w drodze projektów realizowanych w trybie 

konkursowym. W związku z tym można powiedzieć, że tworzy 

odpowiednie ramy do udostępniania danych geodezyjnych na 

poziomie regionalnym. 

Kompetencje właścicieli  

e-usług nie są wystarczające 

do właściwego 

sformułowania wymagań na 

etapie wyboru wykonawcy  

 

Wolumen zamówień sektora 

publicznego w związku z 

realizacją PI 2c przekracza 

potencjał dostawców 

infrastruktury 

informatycznej 

Teza niepotwierdzona. Nie można stwierdzić by beneficjenci nie 

mieli co do zasady wystarczających kompetencji do właściwego 

sformułowania wymagań na etapie wyboru wykonawcy. 

Powszechnym wśród beneficjentów było korzystanie z usług 

zewnętrznych ekspertów/inspektorów, którzy skutecznie 

uzupełniali deficyty wiedzy w urzędzie. 

W projekcie MSIM lokalni partnerzy projektu otrzymają pomoc 

techniczną w zakresie przyłączania do platformy MSIM od partnera 

merytorycznego projektu – Małopolskich Parków Przemysłowych. 

 

Wolumen zamówień był bardzo duży na co wpłynęła realizacja 

wielu projektów w tym samym czasie. Nierzadkie były sytuacje 

nierozstrzygania przetargów z uwagi na brak ofert czy ceny 

przekraczające budżety jakimi dysponowali zamawiający (dotyczy 

w szczególności poddziałania 2.1.4).  

Kompetencje właścicieli  

e-usług nie są wystarczające 

do współpracy z dostawcą 

rozwiązań TIK 

 

 

 

Teza częściowo potwierdzona. Co do zasady większość 

respondentów, będących beneficjentami projektów korzystało z 

zewnętrznej obsługi projektu (od sporządzenia specyfikacji OPZ po 

korzystanie z usług inżyniera kontraktu) ze względu na brak 

odpowiednich kompetencji informatycznych.  

Procesy wewnętrzne (back 

office) nie są dostatecznie 

precyzyjnie rozpoznane i 

opisane co utrudnia 

współpracę z dostawcą 

rozwiązania TIK 

Teza nie została potwierdzona w badaniu. Nie zidentyfikowano 

większych problemów we współpracy z wykonawcami TIK, w tym 

także tego problemu. 

 

Jednostki administracji z 

większym potencjałem 

organizacyjnym, finansowym 

Teza, jakoby jednostki administracji z większym potencjałem 

realizowały projekty cyfryzacji usług publicznych sprawniej niż 

jednostki z mniejszym potencjałem, nie znalazła dostatecznego 
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i kadrowym realizują 

projekty cyfryzacji usług 

publicznych sprawniej niż 

jednostki z mniejszym 

potencjałem 

potwierdzenia w naszym badaniu. Bardzo duży wpływ na tę 

kwestię ma powszechnie przyjęty model zarządzania projektem 

cyfrowym przez większość jednostek (dużych i małych). Polega on 

na przeniesieniu ciężaru realizacji kluczowych elementów projektu 

na firmę zewnętrzną. Beneficjenci prowadzili z reguły ogólny 

nadzór merytoryczny nad wykonywaniem powierzonych prac i 

zazwyczaj jedna osoba wystarczyła do tego zadania (poza 

projektami digitalizacji, w których zatrudniano też personel 

skanujący obiekty). Ogólnie można zaobserwować, że żadna z 

jednostek nie dysponuje wystarczającym potencjałem (kadrowy, a 

przede wszystkim finansowym) w kontekście zdolności do 

wprowadzania innowacyjnych rozwiązań informatycznych, co jest 

motywowane niskimi stawkami płac wynikającymi z przepisów 

prawa.  

Można przypuszczać, że w przyszłości outsourcing będzie miał 

bardziej zróżnicowane formy, np. zadania projektowe będą w 

większym stopniu realizowane np. przez spółki komunalne. Takie 

koncepcje już się pojawiają i są pożądanym rozwiązaniem w tym 

obszarze. 

Czynnikiem bardziej istotnym dla powodzenie projektu i 

perspektyw osiągnięcia zakładanej trwałości ma doświadczenie 

beneficjenta w realizacji podobnych projektów w przeszłości. 

Prognozowane wartości 

docelowe wskaźników 

znacznie przekroczą 

zakładane wartości w 

programie 

 

Teza potwierdzona. Wszystkie wartości wskaźników produktu i 

rezultatu zostaną przekroczone. 

Zainteresowanie usługami 

jest znacznie większe a koszt 

jednostkowy wdrożenia  

e-usługi jest mniejszy niż 

przewidziano 

Teza niepotwierdzona. Na tym etapie, gdy w realizacji pozostaje 

ponad połowa projektów brak wystarczających danych, aby to 

ocenić 

Całkowity koszt wdrożenia  

e-usług w większym stopniu 

zależy od koniecznych 

zakupów infrastruktury TIK 

niż liczby wdrażanych  

e-usług 

Teza potwierdzona. Wprowadzanie e-usług na wyższych 

poziomach dojrzałości wymaga gruntownej modernizacji zasobów 

teleinformatycznych. Tymczasem zdecydowana większość e-usług 

realizowanych w tej perspektywie była uruchomiona na 4 i 5 

poziomie dojrzałości. 

Beneficjenci uruchamiali 

głównie usługi na trzecim i 

czwartym poziomie 

dojrzałości 

Teza niepotwierdzona. Beneficjenci uruchamiali e-usługi głównie 

na 4 i 5 poziomie dojrzałości. 
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Projektem, który najbardziej 

przyczynia się do realizacji 

celów Programu są projekty 

pozakonkursowe 

 

 

Teza niepotwierdzona – jakkolwiek projekty pozakonkursowe mają 

kluczowe znaczenie w takich obszarach jak medycyna czy dane 

przestrzenne za które odpowiada samorząd województwa tak nie 

dotyczą uruchamiania e-usług w jednostkach samorządu 

terytorialnego czy digitalizacji zasobów cyfrowych. Projekty 

konkursowe mają większy udział w osiąganiu wartości wskaźników 

przypisanych do działania 2.1.  

Nowe usługi nie mogą być 

rozwijane ze względu na 

brak kompetencji do 

administrowania nimi po 

stronie właścicieli usług 

Teza niepotwierdzona. Brak wystarczających kompetencji był jedną 

z najrzadziej wskazywanych barier rozwijania e-usług. 

Większość beneficjentów nie 

gromadzi danych 

pozwalających na 

scharakteryzowanie 

użytkowników 

uruchomionych e-usług czy 

też poznanie ich opinii na 

temat e-usług  

Teza potwierdzona. 98% respondentów badania terenowego 

(beneficjentów poddziałań 2.1.1 oraz 2.1.4) nie gromadzi takich 

danych. 

Głównymi powodami, dla 

których część obywateli nie 

korzysta z uruchomionych  

e-usług są niedostateczne 

kompetencje cyfrowe oraz 

brak wiedzy, że takie usługi 

zostały udostępnione 

 

Większość beneficjentów nie 

podejmowała działań 

informacyjno-promocyjnych, 

których celem było 

poinformowanie obywateli 

uruchomionych w ramach 

projektu e-usługach 

 

 

Teza częściowo potwierdzona. Innymi kluczowymi czynnikami 

okazały się także: przyzwyczajenie do tradycyjnych form 

załatwiania spraw urzędowych oraz brak zaufania obywateli do  

e-administracji. Wynika to z bardzo dynamicznego postępu w 

dziedzinie e-administracji, z jakim mamy do czynienia w 

perspektywie ostatnich pięciu lat. 

Niedostatki w zapleczu 

sprzętowym nie stanowią 

problemu i jako takie nie 

utrudniają osiągnięcia 

zakładanych efektów 

interwencji 

Teza potwierdzona. Niedostatki sprzętowe utrudniałyby 

osiągnięcie zakładanych efektów interwencji, gdyby nie fakt, iż 92% 

beneficjentów dokonywało w ramach projektów inwestycji w 

środki trwałe niezbędne do uruchomienia e-usług. 



 
 

126 
 

Zrealizowane projekty 

ułatwiły realizującym je 

podmiotom spełnienie 

wymogów wynikających z 

przepisów prawa 

Zmiany prawa są zbyt częste 

– usługi są niezgodne ze 

zmienionymi standardami 

e-zdrowie 

Teza potwierdzona. Partnerzy lokalni projektu MSIM po 

zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego projektu w warstwie 

lokalnej będą gotowi do wymiany EDM z Platformą P1, co jest 

wymagane prawem od 01.07.2021.  

Zrealizowane projekty 

ułatwiły współpracę 

beneficjentów z innymi 

podmiotami sektora 

publicznego 

Teza potwierdzona. Projekt MSIM pozwoli na wymianę 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pomiędzy podmiotami w 

nim uczestniczącymi a innymi podmiotami leczniczymi w całym 

kraju 

Jednym z nieplanowanych 

efektów realizacji projektów 

było stworzenie korzystnych 

warunków do przestawienia 

się beneficjentów na zdalny 

tryb pracy w trakcie 

pandemii koronawirusa 

Teza potwierdzona. Większość beneficjentów zadeklarowała, że 

realizacja projektu miała pozytywny wpływ na funkcjonowanie 

instytucji w trakcie pandemii.  

Wdrożone e-usługi 

przełożyły się na spadek 

liczby wizyt klientów w 

urzędzie 

Teza częściowo potwierdzona. Jednak przyczyny tego zjawiska są 

złożone w kontekście występowania w tym czasie pandemii COVID 

19. Prognozuje się, że ostateczne wyniki (po zakończeniu 

wszystkich projektów) mogą pokazać zróżnicowania w obrębie 

poddziałań. Względnie lepsze może być korzystanie z e-usług przez 

środowiska branżowe w ramach poddziałania 2.1.4 aniżeli 

korzystanie z usług e-administracji przez ogół obywateli w ramach 

poddziałania 2.1.1. 

Dzięki wdrożonym  

e-usługom wzrosła liczba 

spraw załatwianych drogą 

elektroniczną 

Teza częściowo potwierdzona. Jednak przyczyny tego zjawiska są 

złożone w kontekście występowania w tym czasie pandemii COVID 

19. Prognozuje się, że ostateczne wyniki (po zakończeniu 

wszystkich projektów) mogą pokazać zróżnicowania w obrębie 

poddziałań. Względnie lepsze może być korzystanie z e-usług przez 

środowiska branżowe w ramach poddziałania 2.1.4 aniżeli 

korzystanie z usług e-administracji przez ogół obywateli w ramach 

poddziałania 2.1.1 

Zainteresowanie obywateli 

uruchomionymi e-usługami 

jest wysokie. 

Klienci nie wiedzą o 

możliwości skorzystania z 

nowych uruchomionych w 

wyniku projektu usług. 

Tezy dotyczące zainteresowania i ewentualnych przyczyn 

ograniczeń w tym zakresie znalazły częściowe potwierdzenie w 

badaniu ankietowym. Jeśli chodzi o przewidywania w zakresie 

korzystania z e-usług są one jeszcze bardzo ostrożne ze względu na 

fakt, że jedynie 44% projektów jest zakończonych. Szczególnie 

istotną kwestią ze względu na dynamiczny rozwój e-usług jest 

rozwój kompetencji cyfrowych wśród obywateli, na co zwracają 
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Klienci nie mają 

wystarczających 

umiejętności cyfrowych i 

dostęp do internetu jest 

utrudniony. 

Klienci mają złe 

doświadczenia z jakością i 

niezawodnością „ścieżki 

cyfrowej”. 

Usługa nie jest kompletna 

(poziom niższy niż 

transakcyjny) - i tak trzeba 

odwiedzić osobiście urząd. 

Brak cyfryzacji procesów 

wewnętrznych (back-office) 

niweluje korzyści dla 

klientów i urzędników z 

cyfrowego interfejsu urzędu. 

uwagę respondenci badania oraz eksperci biorący udział w 

badaniu. Obywatelom brakuje także narzędzi cyfrowych tj. np. 

podpis kwalifikowany, aby móc skutecznie załatwiać sprawy 

urzędowe.  

 

 

Tezy te nie zostały potwierdzone w badaniu. Zdecydowana 

większość oferowanych usług kształtowała się na 4 i 5 poziomie 

dojrzałości, gwarantowało także skuteczny back-office. 

Obywatele chętnie 

korzystają z nowych e-usług 

publicznych. 

Teza częściowo potwierdzona. Jednak przyczyny tego zjawiska są 

złożone w kontekście występowania w tym czasie pandemii COVID 

19. Prognozuje się, że ostateczne wyniki (po zakończeniu 

wszystkich projektów) mogą pokazać zróżnicowania w obrębie 

poddziałań. Względnie lepsze może być korzystanie z e-usług przez 

środowiska branżowe w ramach poddziałania 2.1.4 aniżeli 

korzystanie z usług e-administracji przez ogół obywateli w ramach 

poddziałania 2.1.1 

Jednostki administracji 

publicznej realizujące 

projekty cyfryzacji usług 

publicznych podnoszą ogólna 

sprawność swojego działania 

Teza potwierdzona. W 78% ankietowanych JST projekt pozwolił na 

Integrację systemów informatycznych funkcjonujących w instytucji 

a także z systemami informatycznymi innych instytucji (43%). W 

dwóch na trzy JST (67%) projekt przyczynił się do podniesienia 

poziomu bezpieczeństwa informatycznego instytucji 

Obywatele posiadają 

odpowiednie umiejętności 

cyfrowe 

Teza niepotwierdzona. Z danych GUS wynika, że ponad połowa 

mieszkańców województwa tj. niemal 1,5 mln osób nie posiada 

kompetencji cyfrowych niezbędnych do korzystania z e-usług. 

Istnieje rozwinięta sieć 

dostępowa do Internetu. 

Teza pośrednio potwierdzona w badaniu. W badaniu nie 

zidentyfikowano, aby brak dostępu do Internetu był z perspektywy 

ostatniego okresu i na obecnym etapie cyfryzacji szczególnie 

istotną przeszkodą w dostępie do e-usług. Jest to zasadniczo 

warunek sine qua non, ale już nie tak powszechny jak to miało 

miejsce w ramach podsumowań poprzedniej perspektywy. 

Źródło: opracowanie własne 
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Biorąc pod uwagę zaprezentowane w tabeli wyniki dotyczące weryfikacji hipotez należy stwierdzić, że 

interwencja z działania 2.1 okazała się być pełnym sukcesem, jeżeli chodzi o podażowy aspekt 

rozwoju e-usług w województwie małopolskim. Wsparcie cieszyło się relatywnie dużym 

zainteresowaniem ze strony podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie (w 

szczególności w poddziałaniach 2.1.4 i 2.1.1) co przełożyło się na wysoką liczbę wspartych projektów. 

Dzięki temu w zasięgu ich oddziaływania znalazło się praktycznie całe terytorium województwa. 

Uruchomionych zostało kilkaset nowych e-usług, co warte podkreślenia – w obszarach tematycznych 

istotnych z punktu widzenia obywateli. Dostępność do e-usług w województwie małopolskim dzięki 

wsparciu udzielanemu z działania 2.1 uległa istotnemu zwiększeniu. Równocześnie projekty 

przyniosły szereg korzyści realizującym je beneficjentom – począwszy od unowocześnienia zaplecza 

sprzętowego po skrócenie czasu obiegu dokumentów, usprawnienie komunikacji wewnątrz instytucji 

czy lepsze postrzeganie urzędu przez klientów.  

W instytucjach często był również obserwowany efekt w postaci spadku liczby klientów 

załatwiających sprawy w sposób tradycyjny natomiast pogłębione badania pokazały, że spadku tego 

nie można określić mianem znaczącego a dotychczasowe zainteresowanie obywateli uruchomionymi 

e-usługami jest umiarkowane. Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone. Częściowym 

wytłumaczeniem jest niezakończenie kilkudziesięciu procent spośród dofinansowanych projektów jak 

również krótki czas jaki upłynął od zakończenia niektórych projektów do momentu realizacji badania. 

Z drugiej strony z przeprowadzonych badań wynika, że obywatelom towarzyszy szereg obaw 

sprawiających, że do korzystania z e-usług podchodzą z pewnym sceptycyzmem. Można wśród nich 

wymienić np. brak przekonania, że złożony formularz trafi do adresata, obawę o bezpieczeństwo 

przekazywanych danych czy obawę, że załatwienie sprawy przez Internet będzie trwało dłużej niż 

drogą tradycyjną. Istotnym powodem niekorzystania z e-usług był również brak wiedzy niezbędnej do 

poprawnego wypełnienia formularza co wymagało osobistego kontaktu z urzędnikiem jak również 

przyzwyczajenie. Nie można też zapominać o tym, że niemal 1,5 mln mieszkańców województwa nie 

posiada podstawowych kompetencji cyfrowych, które są niezbędne do korzystania z usług  

e-administracji. Należy stwierdzić, że realizowane projekty w ograniczonym stopniu adresowały 

wyzwania pojawiające się po stronie popytowej – byłoby to zresztą trudne, bowiem przezwyciężenie 

barier mentalno-kompetencyjnych wymagałoby podjęcia działań o charakterze „miękkim”, 

finansowanych z EFS.  

Powyższe wnioski nie unieważniają zasadności dalszego wspierania e-usług. Po pierwsze pandemia 

przełożyła się na zdecydowany wzrost zainteresowania tą formą załatwiania spraw urzędowych o 

czym świadczą chociażby dane dotyczące funkcjonowania platformy e-PUAP (na której została 

uruchomiona większość e-usług dofinansowanych z działania 2.1). Po drugiej z badań wśród 

obywateli wynika, że nadal głównym powodem niezałatwiania spraw przez Internet (wśród osób 

posiadających kompetencje cyfrowe) jest brak takiej możliwości spowodowany brakiem digitalizacji 

danego procesu przez administrację publiczną.     
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Pożądane kierunki modyfikacji wsparcia dotyczącego e-usług tak by było bardziej skuteczne, 

użyteczne i trwałe i pozwalało uniknąć dotychczasowych problemów związanych z wdrażaniem i 

realizacją projektów. 

 

W oparciu o przeprowadzone badania można wskazać na następujące, pożądane modyfikacje 

warunków udzielania wsparcia lub jego dystrybucji zwiększające skuteczność, użyteczność i trwałość 

wsparcia oraz pozwalające na uniknięcie problemów jakie pojawiły się w perspektywie 2014-2020 

 

• Wyraźne premiowanie na etapie wyboru projektów e-usług76 z czwartego i piątego poziomu 

dojrzałości jako tych, które pozwalają na załatwienie sprawy w całości drogą elektroniczną 

przy jednoczesnym braku wsparcia dla e-usług z pierwszego i drugiego poziomu dojrzałości 

jako e-usług relatywnie prostych i tanich w uruchomieniu;  

• Premiowanie na etapie oceny projektów innowacyjnych rozwiązań dotyczących 

funkcjonalności/sposobów dostępu do e-usług takich jak np. aplikacje na urządzenia mobilne, 

wirtualni asystenci, helpdeski, udostępnianie publicznych danych np. poprzez API; 

• Premiowanie projektów wykorzystujących platformę e-PUAP jako miejsce dostępu do  

e-usług lub w przypadku e-usług uruchamianych na portalach rozwijanych przez 

poszczególne urzędy premiowanie projektów, które zakładają możliwość uwierzytelnienia 

przez e-PUAP; 

• Premiowanie projektów, w których przewidziane zostaną ułatwienia dla użytkowników  

e-usług dotyczące załatwiania konkretnych spraw; 

• Wsparcie usługodawców we wdrażaniu rozwiązań umożliwiających pracę zdalną personelu; 

• Rozwój platformy regionalnej e-zdrowia w celu zarządzania systemem ochrony zdrowia w 

Małopolsce; 

• W ramach kontynuacji poddziałania 2.1.4 a także tam, gdzie oferta e-usług jest 

wystandaryzowana, proponujemy premiowanie projektów realizowanych systemowo lub w 

partnerstwie jako efektywnych kosztowo a zarazem odpowiednio skoordynowanych 

przedsięwzięć. Warunkiem realizacji tego postulatu jest gotowość samorządów i/lub 

instytucji będących potencjalnymi beneficjentami do współpracy. Alternatywą w 

poddziałaniu 2.1.4 (w kontekście uniknięcia problemów realizacyjnych) jest sekwencyjność 

naborów projektów lub etapowanie projektów geodezyjnych. Pomoże to bardziej 

równomiernie rozłożyć w czasie zaplanowane przedsięwzięcia i uniknąć zablokowania rynku;  

• Dalszą kontynuację działań w zakresie digitalizacji i udostępniania zasobów cyfrowych 

(poddziałanie 2.1.2) z uwagi na dalej istniejące zapotrzebowanie w tym zakresie i niską 

zdolność finansową jednostek kultury do samodzielnego prowadzenia procesów 

inwestycyjnych w tym obszarze. 

 
76 Pojęcie e-usługa nie odnosi się do projektów z zakresu digitalizacji i udostępniania zasobów cyfrowych oraz 
projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa. 
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11. TABELA REKOMENDACJI 

 

 

  Tabela 13. Tabela rekomendacji 
Lp Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 

rekomendacji 

Sposób 

wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

Obszar 

tematyczny 

Spodziewane efekty Status 

rekomendacji 

1 Ponad 90% małopolskich 

JST dostrzega potrzebę 

realizacji w przyszłości w 

ich jednostkach 

przedsięwzięć 

polegających na 

uruchomieniu e-usług dla 

klientów. Ponad połowa 

małopolskich JST nie 

korzystała ze wsparcia z 

działania 2.1. Spośród 

52% mieszkańców, którzy 

w ciągu ostatnich 12 

miesięcy załatwili sprawę 

całkowicie drogą 

analogową najwięcej, bo 

45% zadeklarowało, że 

urząd nie zapewniał innej 

możliwości. Najczęściej 

wymienianym przez JST 

czynnikiem utrudniającym 

wdrażanie e-usług jest 

brak środków 

Wsparcie rozwoju e-usług 

w podmiotach publicznych 

(w szczególności JST) 

powinno być 

kontynuowane w 

perspektywie finansowej 

2021-2027 

Instytucja 

Zarządzająca 

PR WM 2021-

2027 

Uwzględnienie 

odpowiednich 

zapisów w 

adekwatnym 

dokumencie 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa Społeczeństwo 

informacyjne 

Zwiększenie podaży  

e-usług w 

województwie 

małopolskim 

Zatwierdzona w 

całości 
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finansowych. 

Przedsięwzięcia dotyczące 

rozwoju e-usług nie 

znajdują się wysoko na 

liście priorytetów 

inwestycyjnych w JST. 

(42-43, 100, 106) 

2 Usługi z poziomów 1-3 są 

dość rozpowszechnione 

wśród małopolskich JST – 

również tych, które nie 

korzystały ze wsparcia z 

działania 2.1. JST nie 

będące beneficjentami 

stosunkowo rzadko 

oferują usługi na 

czwartym i piątym 

poziomie dojrzałości. 

Równocześnie tylko 20% z 

nich uznało 

niedostateczny poziom 

dojrzałości oferowanych  

e-usług za problem 

wymagający rozwiązania. 

E-usługi na poziomie 

transakcyjnym pozwalają 

na osiągnięcie 

rzeczywistych korzyści dla 

użytkowników tj. 

załatwienie całej sprawy 

bez konieczności 

odwiedzania 

Rekomenduje się wyraźne 

premiowanie w przyszłej 

perspektywie finansowej 

e-usług oferowanych na 

co najmniej czwartym, 

transakcyjnym poziomie 

dojrzałości przy 

jednoczesnym braku 

wsparcia dla e-usług na 

poziomach 1 i 2. 

Proponuje się, aby 

wskaźnik liczby usług na 4. 

poziomie dojrzałości był 

wskaźnikiem produktu w 

programie regionalnym 

województwa 

małopolskiego 2021-2027 

Instytucja 

Zarządzająca 

PR WM 2021-

2027 

Uwzględnienie 

odpowiednich 

zapisów w 

adekwatnym 

dokumencie 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa Społeczeństwo 

informacyjne 

Zwiększenie w 

województwie 

małopolskim podaży 

e-usług na 

najwyższych 

poziomach 

dojrzałości 

Zatwierdzona w 

całości 
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usługodawcy. (54-55, 

112) 

3 92% beneficjentów 

działania 2.1 skorzystało z 

możliwości dokonywania 

w ramach projektu 

inwestycji w sprzęt 

informatyczny. Dla ponad 

1/3 małopolskich JST brak 

odpowiedniego zaplecza 

sprzętowego stanowi 

barierę w rozwoju  

e-usług. Potrzeby 

związane z inwestycjami 

w sprzęt są potrzebami 

stałymi z uwagi na jego 

szybkie starzenie się idące 

w parze z rosnącymi 

wymaganiami 

dotyczącymi parametrów 

sprzętu związanymi z 

coraz większą ilością 

danych i szybszymi 

kanałami ich przepływu 

(5G) a także rosnącym 

zagrożeniem atakami 

hakerskimi.  (93, 113) 

Koszty inwestycji w środki 

trwałe, zakup sprzętu i 

wyposażenia powinny 

pozostać kosztami 

kwalifikowalnymi w 

przyszłej perspektywie 

finansowej, pod 

warunkiem, jak obecnie, 

że są one niezbędne do 

budowy/rozbudowy 

systemów świadczących  

e-usługi. 

Instytucja 

Zarządzająca 

PR WM 2021-

2027 

Uwzględnienie 

odpowiednich 

zapisów w 

adekwatnym 

dokumencie 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa Społeczeństwo 

informacyjne 

Zaadresowanie 

potrzeb JST co 

powinno przełożyć 

się na wysokie 

zainteresowanie 

aplikowaniem o 

wsparcie. 

Stworzenie 

korzystnych 

warunków dla 

uruchamiania  

e-usług na 

najwyższych 

poziomach 

dojrzałości.  

Zatwierdzona w 

całości 

4 Beneficjenci relatywnie 

rzadko stosowali w 

realizowanych projektach 

innowacyjne rozwiązania 

informatyczne takie jak 

W perspektywie 

finansowej 2021-2027 

warto premiować 

wykorzystywanie w 

projektach innowacyjnych 

Instytucja 

Zarządzająca 

PR WM 2021-

2027 

Uwzględnienie 

odpowiednich 

zapisów w 

adekwatnym 

dokumencie 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa Społeczeństwo 

informacyjne 

Lepsze dopasowanie 

uruchamanych  

e-usług do potrzeb 

mieszkańców, 

większa atrakcyjność 

Zatwierdzona w 

całości 
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np. aplikacja na 

urządzenia mobilne, 

funkcja chatu/ 

bezpośredniego 

połączenia telefonicznego 

z poziomu strony 

Internetowej, elementy 

automatyzacji i sztucznej 

inteligencji. Nowoczesne 

rozwiązania są rzadkością 

wśród JST, które nie 

otrzymały wsparcia. Tylko 

16% z nich oferuje swoim 

klientom aplikację na 

urządzenia mobilne, taki 

sam odsetek posiada 

rozwiązania z zakresu 

automatycznego 

powiadamiania klientów. 

Mieszkańcy województwa 

zainteresowani są 

nowoczesnymi 

rozwiązaniami z zakresu 

e-administracji. 70% 

byłoby skłonne używać 

aplikacji na telefon za 

pomocą, której mogłoby 

załatwić sprawy 

urzędowe a 81% 

chciałoby otrzymywać 

powiadomienia np. 

mailem lub smsem np. o 

rozwiązań dotyczących 

funkcjonalności/sposobów 

dostępu do e-usług takich 

jak np. aplikacje na 

urządzenia mobilne, 

wirtualni asystenci, 

helpdeski, udostępnianie 

publicznych danych np. 

poprzez API 

e-usług, która 

powinna przekładać 

się na zwiększone 

zainteresowanie 

nimi. 
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zbliżających się terminach 

płatności, terminach 

odbioru odpadów, 

terminach wymiany 

dokumentów etc. (48-49, 

97) 

5 Aż 60% beneficjentów 

Działania 2.1 

zaobserwowało, że 

obywatele nie 

wykorzystują pełnego 

potencjału dojrzałości 

uruchomionych e-usług. 

W badaniach ilościowych 

56% mieszkańców 

zadeklarowało, że 

przynajmniej raz zdarzyło 

im się pobrać formularz z 

Internetu i dostarczyć do 

urzędu drogą tradycyjną 

mimo, iż urząd 

przyjmował formularze 

on-line. Jedną z 

istotniejszych przyczyn 

takiej sytuacji jest 

potrzeba skonsultowania 

się z urzędnikiem celem 

poprawnego wypełnienia 

formularza. (107-108) 

W perspektywie 

finansowej 2021-2027 

warto premiować 

projekty, w których 

przewidziane zostaną 

ułatwienia dla 

użytkowników e-usług 

dotyczące załatwiania 

konkretnych spraw (np. 

projekty, w których 

uruchomione zostaną 

takie funkcjonalności jak: 

wirtualny asystent, 

webinar czy możliwość 

skontaktowania się z 

pracownikiem urzędu 

odpowiedzialnym za daną 

sprawę z poziomu  

e-usługi. 

Instytucja 

Zarządzająca 

PR WM 2021-

2027 

Uwzględnienie 

odpowiednich 

zapisów w 

adekwatnym 

dokumencie 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa Społeczeństwo 

informacyjne 

Wzrost liczby 

klientów 

załatwiających 

sprawę w pełni 

elektronicznie 

Zatwierdzona w 

całości 

6 E-PUAP jest platformą 

rozpoznawalną wśród 

obywateli cieszącą się 

W perspektywie 

finansowej 2021-2027 

warto premiować projekty 

Instytucja 

Zarządzająca 

Uwzględnienie 

odpowiednich 

zapisów w 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa Społeczeństwo 

informacyjne 

Łatwiejszy dostęp 

obywateli do 

uruchamianych 

Zatwierdzona w 

całości 
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coraz większą 

popularnością – w 2019 r. 

za jej pośrednictwem 

zrealizowano w formie  

e-usług 137 mln spraw 

podczas gdy w roku 2016 

tylko 265 tysięcy. Za 

wdrażaniem przez 

jednostki szczebla 

gminnego i powiatowego 

e-usług na  

e-PUAPie przemawia 

ułatwienie dla obywateli 

jakim jest brak 

konieczności ponownego 

zakładania konta i 

potwierdzania tożsamości 

co musiałoby mieć 

miejsce w sytuacji 

udostępnienia  

e-usług na platformie 

lokalnej. Obywatel może 

skorzystać z 

uruchomionych e-usług 

posługując się profilem 

zaufanym, którego 

założenie jest relatywnie 

proste. (57-58) 

wykorzystujące platformę 

e-PUAP jako miejsce 

dostępu do e-usług lub w 

przypadku e-usług 

uruchamianych na 

portalach rozwijanych 

przez poszczególne urzędy 

premiować projekty, które 

zakładają możliwość 

uwierzytelnienia przez  

e-PUAP 

PR WM 2021-

2027 

adekwatnym 

dokumencie 

przez małopolskie 

JST  

e-usług 

7 Z badania ankietowego 

JST województwa 

małopolskiego wynika, że 

tylko w co dwudziestym 

Obok kosztów wdrożenia 

samych e-usług, kosztami 

kwalifikowalnymi w 

projektach rozwoju  

Instytucja 

Zarządzająca 

PR WM 2021-

2027 

Uwzględnienie 

odpowiednich 

zapisów w 

kryteriach 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa Społeczeństwo 

informacyjne 

Łatwiejszy dostęp 

obywateli do 

uruchamianych 

przez małopolskich 

Zatwierdzona w 

całości 
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urzędzie (9%) rozwiązania 

techniczne umożliwiające 

pracę zdalną pozwoliły na 

pełną obsługę 

oferowanych e-usług a w 

prawie co trzecim 

urzędzie (27%) brak 

takich rozwiązań 

uniemożliwił świadczenie  

e-usług.(116) 

e-usług powinny być także 

koszty rozwiązań 

umożliwiających prace 

zdalną pracowników 

(komputery, łącza, 

procedury 

uwierzytelniające, 

procedury 

bezpieczeństwa). 

wyboru 

projektów  

świadczeniodawców 

e-usług 

8 W działaniu 2.1.4 

głównym problemem 

związanym z terminową 

realizacją projektu była 

tzw. ścieżka krytyczna. Już 

pierwsze trudności 

związane wyłonieniem 

firm dokonujących 

cyfryzacji zasobów 

geodezyjnych 

spowodowały poważne 

opóźnienia w realizacji 

projektów i znaczący 

wzrost kosztów. W 

województwie 

małopolskim projekty te 

były realizowane przez 22 

powiaty. Spowodowało to 

istotne problemy ze 

strony podażowej.(38) 

W kolejnej perspektywie 

finansowej warto 

wprowadzić modyfikację 

w mechanizmie wdrażania 

działania dotyczącego  

e-usług informacji 

przestrzennej 

(poddziałanie 2.1.4) na 

podstawie negatywnych 

doświadczeń wynikających 

z ograniczonej podaży 

wykonawców usług 

informatycznych w tej 

dziedzinie. 

Instytucja 

Zarządzająca 

PR WM 2021-

2027 

Uwzględnienie 

odpowiednich 

zapisów w 

adekwatnym 

dokumencie 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa Społeczeństwo 

informacyjne 

Zaplanowanie 

bardziej skutecznego 

mechanizmu 

wsparcia w ramach 

e-usług w zakresie 

informacji 

przestrzennej na 

podstawie 

doświadczeń 

perspektywy 2014-

2021. 

Zatwierdzona w 

całości 
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9 Oferta edukacyjna szkół 

wyższych przygotowana 

w ramach projektu 

Małopolska Chmura 

Edukacyjna dla uczniów 

szkół średnich nie zawsze 

trafiała w ich potrzeby i 

oczekiwania, a czasami 

była po prostu niskiej 

jakości (s. 87-88). 

W przypadku kontynuacji 

projektu Małopolska 

Chmura Edukacyjna w 

kolejnych latach należy 

udoskonalić system 

weryfikacji jakości oferty 

edukacyjnej. 

 

 

Instytucja 

Zarządzająca 

PR WM 2021-

2027 

Uwzględnienie 

odpowiednich 

zapisów w 

adekwatnym 

dokumencie 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa Społeczeństwo 

informacyjne 

Zwiększenie jakości 

oferty usług  

e-edukacji. 

Zatwierdzona w 

całości 

10 Niezależnie od roli jaką 

miała pełnić platforma 

regionalna (lub będzie 

pełnić, jeśli zostanie 

włączona do SIOZ) w 

wymianie EDM, w wyniku 

projektu MSIM powstanie 

regionalne repozytorium 

danych medycznych, 

które może być 

wykorzystane jako system 

gromadzący i 

wykorzystujący dane 

medyczne w celach 

zarządzania zdrowiem 

publicznym na poziomie 

regionu a także w celach 

naukowych. Takie 

wykorzystanie powstałych 

w ramach platformy 

regionalnej 

funkcjonalności wpisuje 

Rekomendujemy 

dokonanie niezbędnych 

dodatkowych inwestycji, 

które służyć będą 

rozwinięciu 

funkcjonalności platformy 

regionalnej MSIM służącej 

gromadzeniu oraz 

przetwarzaniu danych 

dotyczących systemu 

ochrony zdrowia a także 

danych medycznych 

pacjentów z województwa 

małopolskiego w celu 

zarządzania systemem 

ochrony zdrowia w 

województwie. 

Instytucja 

Zarządzająca 

PR WM 2021-

2027 

Uwzględnienie 

odpowiednich 

zapisów w 

adekwatnym 

dokumencie 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa Społeczeństwo 

informacyjne 

Optymalizacja 

systemu zarządzania 

ochrona zdrowia w 

regionie. W efekcie 

łatwiejszy dostęp 

obywateli do usług 

zdrowotnych 

Zatwierdzona w 

całości 
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się w trendy rozwoju  

e-usług publicznych, które 

powinny się skupiać na 

gromadzeniu, 

strukturyzacji i 

przetwarzaniu danych, 

zamiast rozwijać usługi 

on-line dla użytkowników 

indywidualnych (91-92, 

103-104) 
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Wykaz źródeł danych wykorzystanych w badaniu 
 

1. Dane ze statystyki publicznej; 

2. Dane z wniosków o dofinansowanie projektów wspartych w ramach działania 2.1 RPO WM 

2014-2020; 

3. Dane z wniosków o płatność projektów wspartych w ramach działania 2.1 RPO WM 2014-

2020; 

4. Dane z systemu monitoringu RPO WM 2014-2020; 

5. Dane z przeprowadzonych w ramach badania badań jakościowych; 

6. Dane z przeprowadzonych w ramach badania badań ilościowych; 

7. Dokumentacja programowa RPO WM 2014-2020; 

8. Dokumentacja konkursowa działania 2.1 RPO WM 2014-2020; 

9. Krajowe akty prawne. 
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