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1.DEFINICJA 
 

„E” w "e-administracji" oznacza „elektroniczne”. Jest to system cyfrowy 

zarządzany przez państwo lub lokalne instytucje rządowe. Korzystanie z ICT 

czyni je bardziej interaktywnymi i łatwiejszymi do uzyskania. Opiera się na 

wspólnym dostępie do Internetu. 

E-administrację ogólnie można rozumieć jako publiczny system zarządzania, 

który wykorzystuje ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) do 

skutecznego dostarczania wyników. 

Te systemy online zapewniają różne usługi publiczne. 

 

2. GŁÓWNE POJĘCIA 
 
E-administracja to sposób na uzyskanie usług publicznych online. 

Celem E-administracji jest udostępnianie usług rządowych w dowolnym 

miejscu i czasie obywatelom, pracownikom, przedsiębiorstwom i agencjom 

pozarządowym. 

Istnieje wiele usług publicznych i rządowych, jakie może zaoferować system 

E-administracji. 

Na przykład zmiana adresu, składanie i płacenie podatków, uzyskanie 

pozwolenia na budowę, a nawet głosowanie. 

Czy kiedykolwiek zadzwoniłeś pod numer alarmowy 112? 

Czy kiedykolwiek zapłaciłeś rachunek za gaz? 

Czy kiedykolwiek zapisałeś się na kurs? 

Wszystkie są przykładami usług obywatelskich. 
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Jest to proste narzędzie do zarządzania przesyłaniem dokumentów. 

 

Zwykle jest to strona internetowa lub aplikacja, do której można uzyskać 

dostęp za pośrednictwem komputera osobistego, tabletu lub smartfona. 

Oferuje różne usługi online świadczone przez rząd. 

 

 

Będziesz potrzebował urządzenia z połączeniem internetowym, aby 

korzystać z systemu e-administracji w swojej gminie. 

 

 

Smartphone  

 

 

 

 

 

Komputer 

   Tablet  

 

 

Systemy e-administracji zwykle używają narzędzi Cloud Computing do 

przechowywania danych. 

 

E-administracja z chmurą obliczeniową obejmuje korzystanie ze sprzętu, 

oprogramowania i aplikacji, które są hostowane zdalnie. 

Oznacza to, że serwer nie zajmuje osobnego pokoju w budynku rządowym. 

Znajduje się gdzieś indziej. 

Przetwarzanie w chmurze zapewnia bezpieczeństwo danych i zmniejsza 

budżet w oparciu o faktyczne wykorzystanie danych. Pomaga to rządowi w 
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oszczędzaniu energii, zmniejszeniu zanieczyszczenia i promowaniu 

skutecznego gospodarowania odpadami. 

 

RodzajeE-administracji: 

 

 

G2C – Rząd do obywatela 

 

 

 

 

Celem G2C jest zapewnienie ludziom 

kompleksowego dostępu do informacji i usług. 

Ta kategoria E-administracji koncentruje się na 

interakcjach między rządem a obywatelami. 

Włączanie płatności podatkowych, licencji i 

uzyskiwania paszportów. Interakcje G2C pozwalają 

obywatelom uzyskać więcej informacji na temat 

rządowych przepisów ustawowych, wykonawczych, 

polityk i usług. 

 

 

G2B – Rząd do biznesu 

 
 

Celem G2B jest zapewnienie 

kompleksowego dostępu do informacji i 

umożliwienie cyfrowej komunikacji między 

rządem a biznesem. Interakcje G2B mogą 

informować o możliwościach współpracy z 

rządem i sposobach oszczędzania pieniędzy. 
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G2G – Rząd do rządu 

 
Celem G2G jest umożliwienie rządom i powiązanym 

z nimi organizacjom łatwiejszej współpracy. 

Współpracują, aby zapewnić lepszą obsługę 

obywateli w kluczowych branżach. 

G2G może poprawić szybkość i spójność transakcji. 

Jednocześnie zmniejsza czas, jaki pracownicy 

muszą poświęcić na zadania. 

 
 
 
 
 

 
G2E –Rząd do pracownika 
 

Rząd do pracownika jest wewnętrzną 

częścią sektora G2G. Ponadto G2E ma na 

celu zebranie pracowników i stymulowanie 

dzielenia się wiedzą. 

Niektóre przykłady dotyczą wniosku o 

zwolnienie chorobowe, przeglądu rejestru 

wypłat wynagrodzeń lub sprawdzenia salda 

urlopowego. 

Sektor G2E zapewnia szkolenia i rozwój 

zasobów ludzkich. Obejmuje również relacje 

między pracownikami, instytucjami 

rządowymi i ich zarządem. 

. 
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3. CO ROBIĆ A CZEGO UNIKAĆ 
 W E-ADMINISTRACJI 
 

 

o Korzystaj z oficjalnych rządowych stron internetowych, aby uzyskać 

dostęp do informacji, uzyskać usługi lub przesłać niezbędne dokumenty. 

o Uzyskaj dostęp do swojego profilu osobistego tylko na własnym 

urządzeniu. 

o Płać za usługi online za pośrednictwem systemu bankowości 

elektronicznej. 

o Przechowuj swoje osobiste hasło w bezpiecznym miejscu. 

o Rozpowszechniaj informacje o usługach dostępnych w Twojej 

społeczności za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

o Poinformuj właściwe władze o awariach rządowych stron internetowych. 

o Szukaj kreatywnych sposobów, w jakie inne społeczności używają 

swoich systemów e-administracji. 

o Skontaktuj się z gminą, jeśli masz pomysł na projekt systemu e-

administracji. 

o Używaj cyfrowych systemów przesyłania dokumentów zamiast 

drukowanych na dokumentach papierowych. 

 
o Nie udostępniaj swoich informacji osobistych innym osobom. 

o Nie drukuj dokumentów, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. 

o Jeśli serwer zawiedzie, nie próbuj się zalogować. 

o Nie zapomnij swojego osobistego hasła i loginu. 
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4.DOBRE PRAKTYKI  E-ADMINISTRACJI 
 

 

Strona E-Administracjiw Estonii- www.eesti.ee 

 

 
E-Estonia jest przykładem sposobu 

zarządzania usługami publicznymi online - 

podatkami, świadczeniami socjalnymi, 

głosowaniem, dokumentacją pacjentów itp. - 

zapewnianymi przez estońskie instytucje 

rządowe. 

Strona internetowa www.eesti.ee to portal 

przyjazny dla użytkownika. Tutaj obywatele, 

urzędnicy lub przedsiębiorcy mogą uzyskać wszystkie potrzebne im 

usługi lub kontakty. 

 
 

E-Administracjadla obywateli Łotwy- www.Latvija.lv 

 

Latvija.lvzapewnia szeroki zakres usług 

rządowych i informacji dotyczących 

zatrudnienia, usług socjalnych, 

podatków i innych usług. 

Witryna zawiera informacje o usługach 

i sposobie dostępu do nich. Każdy 

może w dowolnym momencie uzyskać 

te informacje, logując się na swoim 

prywatnym profilu i korzystając z 

podpisu elektronicznego, e-banku lub 

           systemu Smart-ID. 
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Centrum ewidencji ludności 
 

Jest to fińska strona internetowa, na której 

można zmienić adres domowy online. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.csdd.lv 
 
Jest to strona internetowa łotewskiego działu 

motoryzacyjnego. Tutaj obywatele Łotwy mogą 

zarejestrować swoje samochody i inne środki 

transportu. 

 
 
 
 
 

Digital India 
 

Jest to projekt E-administracji 

opracowywany w Indiach. 

Jego celem jest uruchomienie 

internetowego systemu zarządzania 

usługami rządowymi w Indiach. 

Jest on obecnie w toku, ale nie został 

jeszcze w pełni wdrożony. 
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5. AKTYWNOŚĆ ONLINE 
“INTELIGENTNA E-ADMINISTRACJA” 

 
 

Instrukcje: 

 

1. Kliknij w link, aby uruchomić grę: 

http://www.classtools.net/arcade/201909_QE6Egj 

 

2. Wybierz grę zręcznościową, w którą chcesz zagrać (polecamy Pacman, 

Flashcards lub Snake). 

 

3. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w grze. 

 

4. Odpowiedz na dziesięć pytańTak/Nie dotyczących E-administracji. 

Pytania znajdują się u dołu ekranu. 

 

5. Za każdąwłaściwą odpowiedź otrzymasz albo dodatkowe życie, punkty, 

albo możliwość kontynuowania gry. 

 

6. Po zakończeniu gry, zobaczysz ile punktów zdobyłeś. 

 
7. Możesz podzielić się tą grą, aby rywalizować z przyjaciółmi (jeśli 

zdecydujesz sięgrać w tę samą grę) i zobaczyć tablicę wyników! 

http://www.classtools.net/arcade/201909_QE6Egj
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6. AKTYWNOŚĆ AUTOREFLEKSYJNA 
 

Sprawdź, czy Twoja gmina/instytucje rządowe posiadają platformę 

internetową.  

 

Jeśli nie posiadają: 

 Wyszukaj pobliskich społeczności, które 

posiadają cyfrową platformę E-administracji 

 Zrób zdjęcia lub zrzuty ekranu platformy E-

administracji, którą ma ta społeczność.  

 Napisz list zaadresowany do twojej gminy, w 

którym sugerujesz wdrożenie systemu 

online.  

 Wyślij list/e-mail do swojej gminy w sprawie 

wdrożenia systemu E-administracji. 

 Dołącz swoje zdjęcia/ zrzuty ekranu do swojego listu/e-maila. 

 

Jeśli twoja gmina posiadasystem E-administracji: 

1. Najpierw znajdź stronę internetową (platforma internetowa dla 

podatników, głosowanie elektroniczne lub usługi socjalne) i spróbuj 

zalogować się na nią. 

2. Zobacz swój profil i zobacz, jakie usługi możesz otrzymać. 

3. Jeśli jest coś, co musisz zrobić (np. złożyć wniosek o przyznanie 

podatku lub paszport), zrób to. 
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7. WNIOSKI 
 
 

Rządy europejskie i gminy myślą o efektywności, szybkości i wpływie swojej 

działalności na środowisko naturalne.  

 

Dlatego też instytucje europejskie wykorzystują technologie informacyjno-

komunikacyjne (ICT) w celu zwiększenia dostępności swoich technologii w 

dowolnym miejscu i czasie. Jako bonus możemy cieszyć sięłatwością 

systemów E-administracji. 

 

Systemy te stają się coraz bardziej dostępne i przystępne cenowo dla 

wszystkich mieszkańców naszych społeczności. 

 

Jako społeczność możemy zacząć częściej korzystać z systemów E-

Administracji i przyjąć podejście SMART, sugerując poprawę tych systemów 

naszym instytucjom samorządowym.   
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8. ODNOŚNIKI 
 
 

o https://www.expresscomputer.in/columns/cloud-computing-for-e-

governance/14475/ 

o http://dilersur.com/wp-content/uploads/2019/04/e-book-final-

28.04.2019-1.pdf 

o https://www.igi-global.com/dictionary/government-barriers-

opportunities-greece/12391 

o https://www.igi-global.com/dictionary/government-barriers-

opportunities-greece/12394 

o https://www.researchgate.net/publication/326129311_Impact_of_E-

Governance_in_India_Opportunities_Challenges 

o https://ieeexplore.ieee.org/document/7508206 

o https://www.e-spincorp.com/definition-and-type-of-e-government/ 
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