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1. DEFINICJA 

Usługi obywatelskie to usługi dla wszystkich 

obywateli. Podmioty państwowe lub prywatne 

opracowują i zarządzają tymi usługami. 

Głównym celem usług obywatelskich jest 

rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb obywateli. 

 Dostawy energii elektrycznej, wody pitnej, 

wywóz śmieci lub transport publiczny to 

przykłady podstawowych usług publicznych dla 

obywateli. 

Inne przykłady usług publicznych to opieka zdrowotna, 

ubezpieczenie społeczne, emerytury i ubezpieczenia, 

sprawiedliwość, edukacja i zatrudnienie, komunikacja itp. 

2.  GŁÓWNE POJĘCIA 

Edukacja 

Technologia może zwiększyć efektywność edukacji. Poprawia 

łączność i współpracę. 

Czy kiedykolwiek zadzwoniłeś pod numer alarmowy 112? 

Czy kiedykolwiek zapłaciłeś rachunek za gaz? 

Czy kiedykolwiek zapisałeś się na kurs? 

Wszystkie są przykładami usług obywatelskich. 



 
 

www.countemein.eu       COUNT ME IN: project n. 2017-1-ES01-KA204-037924 

Treść tego dokumentu reprezentuje wyłącznie poglądy autora i jest jego wyłączną odpowiedzialnością; nie można uznać, że 
odzwierciedla poglądy Komisji Europejskiej lub jakiegokolwiek innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i Agencja 

nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie informacji. 
.  

3 

Krótko mówiąc, technologia pomaga edukować, badać i 

rozpowszechniać wiedzę. Najczęściej stosowanymi narzędziami są 

e-learning i telepraca. 

Zdrowie i dobrobyt 

Technologia służy zaspokojeniu 

wymagań w zakresie zdrowia i 

opieki społecznej. Obejmuje to 

korzystanie z urządzeń mobilnych, 

komputerów, inteligentnego 

monitorowania itp. 

Technologia może pomóc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych 

i opieki społecznej zarówno z perspektywy pacjenta, jak i 

medycznego punktu widzenia. Wiele krajów UE korzysta z E-

zdrowia wspieranego przez urządzenia komunikacji elektronicznej 

lub mobilnej. 

Środowiska z czujnikami, takie jak inteligentne budynki i domy, 

mogą pomóc w świadczeniu usług opieki zdrowotnej. Poprawiają 

także jakość życia pacjentów oraz optymalizują koszty i zasoby. 

Kultura, turystyka, wypoczynek 

Technologia zapewnia nowe 

narzędzia do kultury, turystyki i 

wypoczynku. Niektóre przykłady tych 

narzędzi to aplikacje mobilne 

(aplikacje) i rzeczywistość 

rozszerzona. 
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Innymi przykładami są inteligentne środowiska, takie jak obiekty 

kultury i zakwaterowanie wyposażone w czujniki. 

Inteligentne aplikacje mogą dostarczyć informacji, które pomogą 

turystom dokonać wyboru. Niektórymi przykładami są rezerwacje, 

znajdowanie wskazówek, wybieranie lokalnych obiektów, 

tłumaczenie menu itp. Mogą również zapewnić wskazówki 

dźwiękowe podczas wycieczki. 

Rzeczywistość rozszerzona (AR) to 

sztuczna warstwa informacji, do której 

można dotrzeć za pomocą urządzenia 

z ekranem cyfrowym, takiego jak 

smartfon lub układ soczewek. 

 

Za pomocą aplikacji AR możesz zobaczyć wieloryba w muzeum lub 

skierować telefon na arenę w rzymskim teatrze i zobaczyć walkę 

gladiatorów.  
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3.  CO ROBIĆ A CZEGO UNIKAĆ 

 Nie czekaj, aż dotrą do Ciebie niezbędne informacje. Poszukaj 

tego sam. 

 Nie marnuj czasu na czekanie w kolejce w działach usług 

publicznych. Korzystaj z portali internetowych. 

 

 Udostępniaj na Instagramie lub Pinterest, informacje o miejscu 

zamieszkania i dostępne usługi. Może to pomóc osobom z 

Twojej społeczności i tym, którzy mogą odwiedzić Twoje 

miasto. 

 Omów inicjatywy społeczne związane z usługami 

obywatelskimi z przedstawicielami Twojej gminy. 

 Inwestuj i zbieraj źródła dla publicznych projektów związanych 

z usługami obywatelskimi, na których ci zależy. 

 Poinformuj swoją gminę o problemach związanych z usługami 

obywatelskimi, na przykład, jeśli nie możesz zapisać się na 

kurs online. W razie potrzeby podaj zdjęcia. 

 Prześlij wniosek do rady miasta z prośbą o wsparcie 

inteligentnych usług obywatelskich w twoim mieście poprzez: 

 Narzędzia angażujące obywateli (aplikacja lub portal 

Inteligentny Obywatel, itp.) 

 Miejskie Centra Kontroli oparte na technologiach i 

Internecie Rzeczy do zarządzania usługami 

obywatelskimi w centrach medycznych, szkołach, 

bibliotekach, systemach transportu. 
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4.  DOBRE PRAKTYKI 

BE MY EYES 

Osoby z problemami ze wzrokiem 

często muszą prosić innych o pomoc 

w codziennym życiu. 

Aplikacja „Be My Eyes”, działająca w USA, łączy osoby niewidome z 

grupą wolontariuszy za pośrednictwem wideo. Mogą dzwonić, kiedy 

muszą zidentyfikować kolory, przeczytać etykiety produktów 

gospodarstwa domowego lub znaleźć zgubiony lub upadły 

przedmiot. 

CITY EXPLORER 

City Explorer, opracowany w 

Norwegii, tworzy różne trasy 

dostosowane do potrzeb każdego 

użytkownika. 

Dzięki tej aplikacji możesz tworzyć 

bazy danych z ulubionymi miejscami i udostępniać je w Internecie. 

Korzystanie z City Explorer jest bezpłatne. Jest dostępny jako 

oprogramowanie typu open source w Github. 

KOMPETENCA 

Ten międzyregionalny system e-learningu dla 

centrów edukacji dorosłych został opracowany w 

ramach projektu „Kompetenca”. System zapewnia zdalny dostęp 

bezrobotnych do szkolenia zawodowego w zawodach deficytowych. 

http://www.bemyeyes.com/
http://www.sintef.no/projectweb/ubicompforall/results/software/city-explorer
http://kompetenca.tvz.hr/
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5.  AKTYWNOŚĆ ONLINE 

“INTELIGENTNY SERWIS 

OBYWATELSKI” 

Idź do: https://www.classtools.net/connect/201907_QiYZcN 

Jak grać? 

• Zobaczysz na ekranie 16 wyrazów. Pogrupuj je w 

4 rzędy tak, aby w każdym rzędzie były 4 połączone 

ze sobą elementy. 

• Kliknij CZTERY karty, aby zidentyfikować grupę. 

Otrzymasz 1 punkt za każdą znalezioną grupę w 

ciągu 2,5 minuty. Masz nieograniczoną liczbę prób, aby odgadnąć 

pierwsze dwie grupy. 

• Po ukończeniu 2 grup masz 3 szanse na utworzenie 2 ostatnich 

grup. 

• Po ułożeniu wszystkich 4 grup zobaczysz prawidłowe odpowiedzi. 

Jeśli utworzysz wszystkie 4 grupy i wszystkie 4 połączenia, 

otrzymasz 2-punktowy bonus (łącznie 10 punktów). 
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6. AKTYWNOŚĆ AUTOREFLEKSYJNA 

 

Wejdź na stronę rady miasta i sprawdź, jakie postępowania 

elektroniczne są dostępne dla mieszkańców miasta. Na przykład 

cyfrowe biuro Rady Miasta Reus można znaleźć 

tutaj://seu.reus.cat/seu/ 

• Najpierw sporządź listę elektronicznych postępowań, do 

których członkowie twojej rodziny, przyjaciele i koledzy z grupy 

mogą mieć dostęp. 

 

• Wybierz jedno postępowanie, np. 

uzyskaj certyfikat rejestracyjny i 

przejdź całą procedurę uzyskania 

certyfikatu. 

 

 Czy uważasz, że instrukcje online są jasne?  

 Czy są łatwe do naśladowania? 

 Czy należy je poprawić, aby wszyscy obywatele 

mogli bez problemu przejść przez postępowanie? 

 Pomyśl o organizacji tekstu, używanym 

słownictwie, zdjęciach / zrzutach ekranu. 

• Jeśli uważasz, że instrukcje można poprawić, przygotuj swoją 

wersję. Wyślij ją jako propozycję do biura publicznego w mieście, w 

którym mieszkasz i / lub pracujesz. 
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7. WNIOSKI 

Nasze codzienne czynności - zakupy, studia, praca, zarządzanie 

pieniędzmi, czas wolny - obejmują technologię i urządzenia cyfrowe. 

Rządy europejskie przyjmują środki, aby ich usługi były bardziej 

dostępne. Robią to, aby poprawić jakość życia swoich obywateli. 

Dotyczy to transportu publicznego, systemów opieki zdrowotnej lub 

dostępu do ofert kulturalnych i edukacyjnych. 

Jeśli wszyscy - osoby i społeczność - przyjmiemy podejście SMART 

w kontaktach z usługami obywatelskimi, sprawimy, że nasze 

społeczeństwo będzie lepiej przygotowane i dostosowane do 

naszych potrzeb. Digitalizacja usług obywatelskich jest w większości 

przypadków jedną z najlepszych opcji  
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8. ODNOŚNIKI 

https://newsroom.accenture.com/industries/health-public-service/citizen-

enthusiasm-for-personalized-government-services-and-digital-innovation-are-

on-the-rise-accenture-survey-finds.htm 

https://www.meteoalarm.eu/ 

https://hbr.org/2016/01/how-local-governments-are-using-technology-to-serve-

citizens-better 

https://www.govloop.com/how-government-can-use-technology-meet-citizen-

service-goals/ 

www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano 

www.definicion.de/servicio-publico/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/guiadeserveis/es/ 
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