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Streszczenie 
I Administracja elektroniczna (e-administracja) jest promowana na szczeblu UE od lat 
90. XX wieku. Obejmuje ona wykorzystywanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych do bardziej efektywnego i skutecznego świadczenia usług 
administracji publicznej na rzecz obywateli i przedsiębiorstw. Jej celem jest 
zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw dzięki 
zapewnieniu szybszych, wygodniejszych i racjonalnych pod względem kosztów 
kontaktów z administracją publiczną, a tym samym pobudzenie konkurencyjności i 
wzrostu gospodarczego. 

II W 2016 r. Komisja przyjęła Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej 
na lata 2016–2020. Plan ten miał przyspieszyć koordynację działań i zasobów na rzecz 
modernizacji sektora publicznego w dziedzinie administracji elektronicznej. Ujęto w 
nim 25 działań do wdrożenia przez Komisję. Na realizację planu działania nie 
przeznaczono specjalnego budżetu, natomiast wspierano ją poprzez różne programy i 
towarzyszące środki finansowe udostępnione państwom członkowskim. 

III Jak unaoczniła pandemia COVID-19, znaczenie usług cyfrowych stale rośnie, a na 
szeroko pojętą transformację cyfrową przeznaczone są znaczne środki finansowe. W 
związku z tym Trybunał postanowił przeprowadzić niniejszą kontrolę, aby zapewnić 
decydentom informacje na temat kwestii mających wpływ na opracowywanie 
koncepcji i wdrażanie działań UE na rzecz upowszechnienia administracji 
elektronicznej. 

IV Trybunał przeanalizował, czy działania Komisji na rzecz administracji elektronicznej 
są skuteczne. W tym celu poddał on ocenie ogólną koncepcję tych działań, jak również 
rozwiązania w zakresie monitorowania i wdrażania. W ocenie dotyczącej wdrażania 
Trybunał skupił się na działaniach skierowanych do przedsiębiorstw, ponieważ 
administracja elektroniczna ma istotne znaczenie w przeciwdziałaniu rozdrobnieniu 
regulacji i eliminowaniu barier prawnych, a tym samym umożliwia przedsiębiorstwom 
rozszerzanie działalności oraz prowadzenie działalności transgranicznej. 
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V Trybunał stwierdził, że działania Komisji były tylko częściowo skuteczne – zarówno 
jeśli chodzi o wsparcie we wprowadzaniu rozwiązań z zakresu administracji 
elektronicznej przez państwa członkowskie, jak i pod względem upowszechniania 
stosowania e-administracji. Komisja zakończyła realizację objętych kontrolą Trybunału 
działań określonych w planie działania. Nie wszystkie nowo wdrożone cyfrowe usługi 
publiczne są jednak dostępne w całej UE ze względu na opóźnienia w ich 
wprowadzaniu na szczeblu państw członkowskich. 

VI Chociaż plan działania odpowiadał potrzebom określonym w konsultacjach i 
ocenach, obejmował jedynie działania, które miały być realizowane przez samą 
Komisję. Utrudniło to realizację zawartej w planie działań koncepcji, zgodnie z którą do 
2020 r. administracje publiczne i instytucje publiczne w Unii Europejskiej powinny być 
otwarte, efektywne i powszechne. 

VII Ponadto Komisja nie monitorowała kompleksowo procesu wdrażania planu jako 
całości. Istniejące wskaźniki dotyczące administracji elektronicznej (wskaźnik 
porównawczy e-Government Benchmark oraz indeks gospodarki cyfrowej i 
społeczeństwa cyfrowego DESI) nie były bezpośrednio powiązane z żadnym z działań 
realizowanych w ramach planu działania, a zatem nie były odpowiednie do pomiaru 
jego ogólnego wpływu. Trybunał zauważa, że we wniosku Komisji z 2021 r. dotyczącym 
programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” przewidziano utworzenie ram 
współpracy, które umożliwią monitorowanie postępów państw członkowskich w 
osiąganiu celów cyfrowych określonych na szczeblu UE. 

VIII Komisja wspierała wdrażanie rozwiązań z zakresu administracji elektronicznej 
przez państwa członkowskie z wykorzystaniem projektów finansowanych ze środków 
unijnych, a także zapewniła wsparcie techniczne. Ponadto aktywnie wspierała ona na 
wiele sposobów współpracę i wymianę dobrych praktyk, w tym przez grupy ekspertów 
i platformy współpracy. Wsparcie to zostało docenione przez państwa członkowskie, w 
których Trybunał przeprowadził wizytę informacyjną. 

IX Nie przyjęto nadrzędnej strategii promowania wśród kluczowych użytkowników 
rozwiązań z zakresu administracji elektronicznej dostępnych na poziomie UE. Komisja 
w ograniczonym stopniu promowała te rozwiązania i nie miała wglądu w działania 
podejmowane w tym zakresie przez państwa członkowskie, mimo że gdyby działania te 
były skoordynowane, mogłyby przynieść lepsze rezultaty. 



 6 

 

X Komisja nie oceniła poziomu wiedzy przedsiębiorstw na temat dostępnych usług 
administracji elektronicznej i zasadniczo nie przeanalizowała potrzeb w tym zakresie, 
chociaż znajomość e-usług jest kluczowym elementem koniecznym do korzystania z 
nich. Wyjątek stanowił rynek identyfikacji elektronicznej i usług zaufania – w obszarze 
tym przeprowadzono badanie wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz objęto je 
programem szerzenia wiedzy i szkolenia na ten temat. 

XI Trybunał zaleca, aby Komisja: 

o wzmocniła ramy wdrażania usług elektronicznej administracji publicznej, aby 
zmobilizować państwa członkowskie do ostatecznego wprowadzenia e-usług 
administracji publicznej; 

o opracowała kompleksową strategię skutecznego promowania usług administracji 
elektronicznej.  
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Wstęp 

Znaczenie administracji elektronicznej w UE 

01 Administracja elektroniczna (e-administracja) odnosi się do wykorzystywania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do bardziej efektywnego i 
skutecznego świadczenia usług administracji publicznej na rzecz obywateli i 
przedsiębiorstw. Poprawa skuteczności i efektywności ma zostać osiągnięta przez: 
(i) obniżenie kosztów i skrócenie czasu trwania transakcji1; (ii) zmniejszenie liczby 
odrębnych administracyjnych systemów informacyjnych oraz (iii) zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw przez zapewnienie 
szybszych, wygodniejszych i tańszych kontaktów z administracją publiczną, a tym 
samym pobudzenie konkurencyjności i wzrostu gospodarczego2. 

02 W latach 90. XX wieku podjęto pierwsze inicjatywy na rzecz wprowadzenia 
administracji elektronicznej na szczeblu europejskim. Od tego czasu podjęto 
następujące działania: 

o Komisja regularnie wydawała komunikaty i plany działania3 oraz tworzyła 
specjalne programy finansowania, w szczególności w celu upowszechnienia 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do zapewnienia usług 
transgranicznych (innymi słowy, aby zagwarantować interoperacyjność między 
różnymi usługami). 

                                                      
1 Baza wiedzy Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat administracji elektronicznej. 

2 Szczegółowa analiza opublikowana przez Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego pt. 
„e-Government: Using technology to improve public services and democratic participation”, 
wrzesień 2015 r., s. 1. 

3 Plan działania eEurope 2002 na lata 2001–2002, plan działania eEurope 2005 na lata 2003–
2005, plan działania na rzecz administracji elektronicznej w ramach inicjatywy i2010 na lata 
2006–2010 oraz plan działania na lata 2011–2015. 

 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework?_sm_au_=iVVSTjk5sfqfsNqRVkFHNKt0jRsMJ
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/about/unegovdd-framework?_sm_au_=iVVH53scrRVSS0vMVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/eprs_ida2015565890_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0140&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0263:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24226j
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24226j
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015
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o Na szczeblu państw członkowskich znaczenie administracji elektronicznej zostało 
podkreślone w szeregu deklaracji ministerialnych4. W deklaracjach tych wskazano 
również liczne działania, do których realizacji zobowiązały się państwa 
członkowskie, ale także wezwano Komisję do podjęcia szeregu działań za 
pośrednictwem planów działania oraz zasugerowano, że Komisja powinna 
zapewnić wspólne zarządzanie planami działania na rzecz administracji 
elektronicznej (pełny przegląd zmian w UE od 2006 r. przedstawiono w 
załączniku I). 

03 W 2016 r. w ramach Strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy Komisja 
przyjęła Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020. 
Określono w nim 25 działań, przy czym pięć z nich dodano w następstwie przeglądu 
śródokresowego strategii jednolitego rynku cyfrowego w maju 2017 r. Plan ten 
obejmował działania o bardzo różnym charakterze. Niektóre z nich były skierowane 
konkretnie do przedsiębiorstw (np. „przedstawienie inicjatywy na rzecz łatwiejszego 
korzystania z rozwiązań cyfrowych w całym cyklu życia spółki” lub „rozpoczęcie 
projektu pilotażowego stosowania zasady jednorazowości skierowanego do 
przedsiębiorstw”). Inne dotyczyły wszystkich obywateli (np. „ocena możliwości 
stosowania zasady jednorazowości w stosunku do obywateli w kontekście 
transgranicznym” lub „egzekwowanie unijnego prawodawstwa dotyczącego branży 
rolno-spożywczej w sprzedaży przez internet i informacji dla konsumentów”). Pełny 
wykaz działań przedstawiono w załączniku II. 

04 Po 2020 r. nie opracowano nowego planu działania, ale podjęto szereg innych 
inicjatyw, z których najistotniejsze to: 

o przyjęcie przez prawodawców programu „Cyfrowa Europa”5 z planowanym 
całkowitym budżetem w wysokości 7,5 mld euro (w cenach bieżących). 
Koncentruje się on na udostępnianiu technologii cyfrowych przedsiębiorstwom, 
obywatelom i administracji publicznej. Ma zapewnić finansowanie projektów w 
pięciu obszarach (obliczenia superkomputerowe, sztuczna inteligencja, 
cyberbezpieczeństwo, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz zapewnienie 
szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych w gospodarce i społeczeństwie); 

                                                      
4 Najnowsze przykłady:  deklaracja ministerialna z Tallina w sprawie administracji 

elektronicznej z 2017 r.; deklaracja berlińska w sprawie społeczeństwa cyfrowego i 
administracji cyfrowej opartej na wartościach z 2020 r. 

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694 ustanawiające program 
„Cyfrowa Europa” oraz uchylające decyzję (UE) 2015/2240. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&qid=1663318359237&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0179&from=PL
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694


 9 

 

o opublikowanie przez Komisję komunikatu „Cyfrowy kompas na 2030 r.: 
europejska droga w cyfrowej dekadzie”. W związku z tym komunikatem Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. W obu 
dokumentach określono konkretne cele cyfrowe, które Unia jako całość ma 
osiągnąć do końca dekady. Cele w zakresie cyfryzacji usług publicznych obejmują: 
dostęp online do najważniejszych usług publicznych, dostęp do dokumentacji 
medycznej oraz korzystanie z rozwiązań w zakresie identyfikacji elektronicznej. 

05 Z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)6 wynika, że 
usługi administracji elektronicznej mają większe znaczenie dla przedsiębiorstw niż dla 
osób fizycznych. Rozwój przedsiębiorstw jest hamowany przez rozdrobnienie regulacji i 
bariery prawne, które utrudniają im rozszerzanie działalności oraz prowadzenie 
działalności transgranicznej w ramach jednolitego rynku UE7. 

06 Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę światową i życie codzienne uwidocznił 
znaczenie usług cyfrowych we wszystkich obszarach gospodarki i społeczeństwa UE. 
Nowe technologie umożliwiły funkcjonowanie przedsiębiorstw i świadczenie usług 
publicznych oraz zapewniły nieprzerwany swobodny przepływ handlu w całej Unii. 
Dzięki nim obywatele UE mogli pozostawać ze sobą w kontakcie i pracować zdalnie, a 
młodzi ludzie – dalej się kształcić. 

Zadania i obowiązki 

07 Jak podkreślili właściwi ministrowie w deklaracji z 2017 r., transformacja cyfrowa 
administracji publicznej jest wspólnym przedsięwzięciem tak na poziomie europejskim, 
jak i na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, z poszanowaniem odpowiedniego 
podziału kompetencji8. Zgodnie z zasadą pomocniczości odpowiedzialność za 
cyfryzację usług administracji publicznej na poziomie krajowym i regionalnym 
spoczywa zasadniczo na państwach członkowskich. Komisja odpowiada jednak za 
wyzwania o charakterze transgranicznym i transnarodowym, w szczególności za 
zapobieganie powstawaniu barier elektronicznych, które mogą uniemożliwiać 
administracjom publicznym komunikowanie się między sobą, a obywatelom i 

                                                      
6 OECD (2015), „Use of e-government services by individuals and businesses”, [w:] 

Government at a Glance 2015, OECD Publishing, Paris. 

7 „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”, COM(2015) 192 final. 

8 Deklaracja ministerialna z Tallina z 2017 r. w sprawie administracji elektronicznej. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2015/use-of-e-government-services-by-individuals-and-businesses_gov_glance-2015-49-en;jsessionid=5pwoQch3iPrkQ7ryYBGK_4tF.ip-10-240-5-161#:%7E:text=The%20use%20of%20e%2Dgovernment,than%20the%20uptake%20for%20individuals.&amp;text=On%20average%20across%20the%20OECD,returned%20a%20filled%20form%20online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47559
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przedsiębiorstwom odnalezienie dostępnych cyfrowych usług publicznych w krajach 
innych niż ich własny oraz korzystanie z tych usług9. 

08 Postępy we wdrażaniu administracji elektronicznej w UE zależą zatem nie tylko od 
Komisji, ale również od woli politycznej i ambicji państw członkowskich. Jak podkreśliła 
Komisja w  sprawozdaniu z postępu prac w zakresie cyfrowej administracji publicznej i 
interoperacyjności w 2020 r., jeżeli rządy nie będą stale traktować administracji 
elektronicznej jako głównego priorytetu w programie politycznym, starania w tym 
obszarze będą daremne i nietrwałe. 

09 Na szczeblu UE za koordynację obszaru polityki związanego z administracją 
elektroniczną odpowiada Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i 
Technologii (DG CNECT) działająca w strukturach Komisji. Ze względu na różnorodność 
25 działań określonych w planie działania na lata 2016–2020 zaangażowanych w ich 
realizację było aż 11 dyrekcji generalnych, a każda z nich była odpowiedzialna za co 
najmniej jedno działanie (zob. załącznik II). 

10 Podobnie jest na poziomie państw członkowskich, gdzie za wdrażanie 
konkretnych rozwiązań z zakresu administracji elektronicznej odpowiedzialne są różne 
służby administracji publicznej. Wśród nich są nie tylko ministerstwa lub agencje na 
szczeblu centralnym, ale także władze regionalne i lokalne, takie jak instytucje gminne 
czy instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym. 

11 Do koordynacji planu działania powołano radę kierowniczą ds. planu działania na 
rzecz administracji elektronicznej. Przewodniczyła jej Komisja, a w skład rady wchodzili 
przedstawiciele państw członkowskich odpowiedzialni za krajowe strategie w zakresie 
administracji elektronicznej. 

Finansowanie wdrażania administracji elektronicznej 

12 W planie działania na lata 2016–2020 nie przewidziano specjalnego budżetu na 
jego realizację, działania w zakresie administracji elektronicznej zasadniczo są jednak 
wspierane przez różne źródła finansowania unijnego. Tabela 1 zawiera szczegółowe 
informacje na temat głównych źródeł finansowania unijnego (w okresie 2014–2020) 
oraz szacunki Trybunału dotyczące środków budżetowych przeznaczonych na projekty i 
działania w zakresie administracji elektronicznej. 

                                                      
9 Obserwatorium Krajowych Ram Interoperacyjności – wprowadzenie. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4db5e9b6-1418-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4db5e9b6-1418-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/1-introduction?_sm_au_=iVV8Z4GnWHD4tJnNVkFHNKt0jRsMJ
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Tabela 1 – Szacowane środki budżetowe przeznaczone na działania w 
zakresie administracji elektronicznej w ramach poszczególnych 
programów w okresie 2014–2020 

 Program Kwota  
(mln EUR) 

Za
rz

ąd
za

ni
e 

sc
en

tr
al

iz
ow

an
e 

pr
ze

z K
om

is
ję

 

Instrument „Łącząc Europę” (CEF) – telekomunikacja 

Środki przeznaczone są m.in. na opracowanie i wdrożenie 
ogólnounijnej infrastruktury danych i usług cyfrowych w celu 
wsparcia jej wprowadzenia w kluczowych obszarach interesu 
publicznego, np. europejski portal „e-Sprawiedliwość” lub system 
integracji rejestrów przedsiębiorstw. 

704 

„Horyzont 2020” 

Środki przeznaczone są m.in. na innowacyjne rozwiązania w 
administracji publicznej oraz tworzenie nowoczesnego sektora 
publicznego wspieranego technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi. 

192 

Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich 
administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli 
(ISA2) 

Środki przeznaczone są na wdrażanie rozwiązań 
interoperacyjnych, w tym rozwiązań cyfrowych dla 
interoperacyjnych transgranicznych i międzysektorowych usług 
użyteczności publicznej, a także na wymianę dobrych praktyk i 
promowanie rozwiązań z zakresu administracji elektronicznej. 

131 

Program wspierania reform strukturalnych 

Środki przeznaczone są na realizację projektów pomocy 
technicznej, które ułatwiają państwom członkowskim wdrażanie 
strategii wzrostu gospodarczego, sprzyjającego reformom 
instytucjonalnym, strukturalnym i administracyjnym, w tym 
zwiększonej cyfryzacji. 

61 

Za
rz

ąd
za

ni
e 

dz
ie

lo
ne

 
(K

om
isj

a 
i p

ań
st

w
a 

cz
ło

nk
ow

sk
ie

) Fundusze służące realizacji polityki spójności 
(europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne) 

Środki mogą być przeznaczone na współfinansowanie projektów 
dotyczących cyfryzacji sektora publicznego (na poziomie krajowym 
i lokalnym), cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw, a także 
upowszechniania sieci szerokopasmowych. 

3 940 

 5 028 
Uwaga: szacunki przeprowadzono w oparciu o kwotę przeznaczoną na infrastrukturę usług cyfrowych (w 
przypadku CEF), informacje dostarczone przez Komisję (w przypadku programu „Horyzont 2020” oraz 
programu reform strukturalnych i programu wsparcia) oraz kwoty przeznaczone na „usługi i aplikacje w 
zakresie administracji elektronicznej” (w przypadku europejskich funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych). 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji przedstawionych przez Komisję. 
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13 W okresie 2021–2027 dostępne będą różne źródła finansowania unijnego na 
wsparcie szeroko pojętej transformacji cyfrowej, a w szczególności działań w zakresie 
administracji elektronicznej. Przydziały budżetowe dla niektórych z nich dopiero 
zostaną określone: 

o Zarówno instrument „Łącząc Europę” (CEF), jak i fundusze służące realizacji 
polityki spójności nadal będą dostępne. 

o W ramach jednego z komponentów nowego programu „Cyfrowa Europa” 
(zob. pkt 04) planowane jest wsparcie (z budżetem w wysokości 1,1 mld euro) 
m.in. na rzecz interoperacyjności oraz umożliwienia administracji publicznej 
wdrożenia najnowocześniejszych technologii cyfrowych i zapewnienia dostępu do 
tych technologii. 

o Przyjęty w 2021 r. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
zobowiązuje państwa członkowskie do przeznaczenia co najmniej 20% 
całkowitego budżetu w ramach ich planów odbudowy i zwiększania odporności na 
środki wspierające realizację celów cyfrowych. W lipcu 2022 r. przyjęto 25 takich 
planów, a łączne wydatki związane z celami cyfrowymi wynoszą 127 mld euro, co 
stanowi 26% całkowitego budżetu. Ponad jedna trzecia (36%, 46 mld euro) jest 
przeznaczona na cyfryzację usług publicznych, w tym cyfryzację transportu. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
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Zakres kontroli i podejście kontrolne 
14 Zważywszy na znaczenie administracji elektronicznej dla podmiotów publicznych, 
przedsiębiorstw i obywateli, Trybunał postanowił zapewnić decydentom informacje na 
temat koncepcji działań unijnych mających upowszechnić administrację elektroniczną 
oraz wskazać przeszkody w ich skutecznym wdrożeniu. 

15 Trybunał postanowił przeprowadzić niniejszą kontrolę planu działania na lata 
2016–2020 ze względu na rosnące znaczenie usług cyfrowych uwidocznione podczas 
pandemii COVID-19 oraz znaczne środki finansowe przeznaczane na szeroko pojętą 
transformację cyfrową (zob. pkt 12–13). Za decyzją o kontroli przemawiał dodatkowo 
fakt, że Trybunał nie skontrolował żadnej z poprzednich inicjatyw Komisji w zakresie 
cyfryzacji realizowanych od 2001 r. (zob. pkt 02 i załącznik I) z wyjątkiem działań UE w 
dziedzinie transgranicznej opieki zdrowotnej10. 

16 Pytanie kontrolne postawione przez Trybunał dotyczyło skuteczności działań 
Komisji na rzecz administracji elektronicznej. Aby udzielić na nie odpowiedzi, Trybunał 
ocenił, czy: 

a) Komisja odpowiednio zaprojektowała działania na rzecz administracji 
elektronicznej; 

b) Komisja odpowiednio monitorowała wdrażanie planu działania na rzecz 
administracji elektronicznej na lata 2016–2020; 

c) osiągnięto cel działań w zakresie administracji elektronicznej skierowanych do 
przedsiębiorstw; 

d) Komisja odpowiednio promowała wymianę dobrych praktyk i nowo wprowadzone 
cyfrowe usługi publiczne. 

17 Trybunał objął kontrolą okres, w którym projektowano i wdrażano plan działania 
na lata 2016–2020. Przeanalizował również – w stosownych przypadkach – koncepcję 
działań na okres po 2020 r. (zob. pkt 04), aby sprawdzić, czy poprawiono uchybienia i 
uwzględniono wnioski wyciągnięte z planu działania na lata 2016–2020. 

                                                      
10 W sprawozdaniu specjalnym 07/2019 „Działania UE w zakresie transgranicznej opieki 

zdrowotnej – ustanowiono ambitne cele, lecz konieczne jest usprawnienie zarządzania” 
Trybunał przeanalizował kwestię wdrożenia dyrektywy dotyczącej bardzo specyficznego 
sektora, jakim jest transgraniczna opieka zdrowotna. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_07/SR_HEALTH_CARE_PL.pdf
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18 Z powodów przedstawionych w pkt 05 kontrola mająca na celu udzielenie 
odpowiedzi na pytania szczegółowe c) i d) (zob. pkt 16) została ukierunkowana na sześć 
z 25 działań określonych w planie działania na lata 2016–2020, które bezpośrednio 
dotyczyły przedsiębiorstw (zob. tabela 2). 

Tabela 2 – Działania skierowane do przedsiębiorstw objęte zakresem 
kontroli 

Nr Działanie 
Podstawa prawna 

obowiązująca w momencie 
przyjęcia planu działania 

2 

Przyspieszenie wdrożenia elektronicznych 
systemów identyfikacji, uwierzytelniania i 
usług zaufania (usług eIDAS), w tym 
identyfikacji elektronicznej i podpisu 
elektronicznego 

Rozporządzenie (UE) nr 
910/2014  

7 

Przedłożenie wniosku dotyczącego jednolitego 
portalu cyfrowego (tj. pojedynczego punktu 
dostępu do informacji, procedur i usług 
wsparcia online)  

 

9 

Wprowadzenie – we współpracy z państwami 
członkowskimi – obowiązkowej integracji 
wszystkich rejestrów przedsiębiorstw państw 
członkowskich 

Dyrektywa 2012/17/UE 

10 Dalszy rozwój elektronicznego wzajemnego 
połączenia rejestrów upadłości 

Rozporządzenie (UE) 
2015/848 

11 
Przedstawienie inicjatywy na rzecz 
łatwiejszego korzystania z rozwiązań 
cyfrowych w całym cyklu życia spółki 

 

13 

Rozpoczęcie projektu pilotażowego 
dotyczącego stosowania zasady 
jednorazowości w odniesieniu do 
przedsiębiorstw 

 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
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19 Kontrolerzy przeanalizowali dowody pochodzące z różnych źródeł, takich jak: 

o przegląd odpowiednich dokumentów przedstawionych przez Komisję, a także 
kwestionariusze wypełnione przez pracowników Komisji i przeprowadzone z nimi 
wywiady; 

o analiza odpowiednich dokumentów dotyczących próby obejmującej cztery 
państwa członkowskie (Dania, Niemcy, Polska i Rumunia), a także kwestionariusze 
wypełnione przez pracowników odpowiednich służb publicznych w tych krajach 
oraz przeprowadzone z nimi wywiady. Trybunał dokonał doboru państw 
członkowskich do próby w oparciu o postępy danego państwa we wdrażaniu 
administracji elektronicznej, a jednocześnie zapewnił, aby próba obejmowała 
zarówno państwa członkowskie, które przystąpiły do UE przed 2004 r., jak i te, 
które przystąpiły do UE po 2004 r.; 

o analiza próby obejmującej 24 projekty finansowane ze środków UE objęte 
zarządzaniem centralnym: 13 projektów w ramach CEF, 8 działań w ramach ISA2 i 
3 projekty w ramach programu „Horyzont 2020”. Pełna lista projektów objętych 
próbą znajduje się w załączniku III. Kontrolerzy Trybunału wybrali projekty w 
oparciu o stan ich realizacji, istotność oraz zasięg geograficzny (w miarę 
możliwości są one związane z czterema wybranymi państwami członkowskimi); 

o wywiady z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, tj. organizacjami 
reprezentującymi europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)11; 

o przegląd literatury naukowej, analiz eksperckich i międzynarodowych wskaźników 
porównawczych lub dobrych praktyk. 

                                                      
11 Business Europe, Eurochambres – Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlowo-

Przemysłowych, European Digital SME Alliance, SMEunited. 

https://www.businesseurope.eu/
https://www.eurochambres.eu/
https://www.digitalsme.eu/
https://www.smeunited.eu/
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Uwagi 

Koncepcję działań w zakresie administracji elektronicznej 
stopniowo doskonalono 

20 Plany działania mają przyczynić się do opracowania lub zmiany istniejących 
przepisów, instrumentów i inicjatyw UE. Nie są one prawnie wiążące. Komisja 
wykorzystywała plany działania na rzecz administracji elektronicznej jako instrument 
polityczny służący przyspieszeniu modernizacji administracji publicznych w całej Unii 
Europejskiej. 

21 Komisja powinna opracować działania, które byłyby odpowiednie do 
wyeliminowania niedociągnięć w zakresie administracji elektronicznej i uwzględniały 
wyniki ocen, opinie zainteresowanych stron wyrażone w drodze konsultacji oraz oceny 
skutków (obowiązkowe w przypadku wszystkich nowych interwencji finansowych, 
które wiążą się ze znacznymi wydatkami, tj. przekraczającymi 5 mln euro, oraz 
wymagane w przypadku inicjatyw Komisji, które mogą mieć istotny wpływ 
gospodarczy, środowiskowy lub społeczny)12. 

22 Trybunał ocenił w związku z tym, czy Komisja odpowiednio zaprojektowała: 

o plan działania na lata 2016–2020; 

o działania w zakresie administracji elektronicznej na okres po roku 2020. 

                                                      
12 Wytyczne w sprawie lepszego stanowienia prawa. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=pl


 17 

 

Działania wskazane w Planie działania UE na rzecz administracji 
elektronicznej na lata 2016–2020 nie były na miarę przedstawionej w 
nim koncepcji 

23 Plan działania skonstruowano w oparciu o koncepcję i trzy priorytety polityki 
(zob. ramka 1). 

Ramka 1 

Koncepcja i priorytety polityki zawarte w planie działania 

Koncepcja: Do 2020 r. administracje publiczne i instytucje publiczne w Unii 
Europejskiej powinny być otwarte, efektywne i powszechne, zapewniając 
wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom w całej UE wolne od granic, 
spersonalizowane, przyjazne dla użytkownika cyfrowe usługi publiczne typu 
koniec-koniec. W celu projektowania i świadczenia lepszych usług, zgodnych z 
potrzebami i oczekiwaniami obywateli i przedsiębiorstw, będą stosowane 
rozwiązania innowacyjne. Administracje publiczne wykorzystają możliwości, jakie 
oferuje nowe środowisko cyfrowe, aby ułatwić nawiązywanie kontaktów z 
zainteresowanymi podmiotami i ze sobą nawzajem. 

Priorytety polityki: 

o modernizacja administracji publicznej za pomocą technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) przy zastosowaniu kluczowych narzędzi cyfrowych; 

o większa mobilność transgraniczna dzięki interoperacyjnym cyfrowym 
usługom publicznych; 

o wysoka jakość usług publicznych dzięki łatwiejszym kontaktom 
elektronicznym między administracjami i obywatelami/przedsiębiorcami. 

Źródło: Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020. 

24 Aby osiągnąć priorytety i w rezultacie zrealizować koncepcję otwartej, efektywnej 
i przyjaznej dla użytkowników administracji publicznej w UE w planie działania 
określono 25 działań, z których każde było powiązane z jednym z priorytetów. Działania 
te miały różny charakter i obejmowały między innymi przedkładanie aktów prawnych, 
opracowywanie rozwiązań technicznych lub niesienie wsparcia państwom 
członkowskim (zob. załącznik II, w którym przedstawiono wszystkie działania). 
Trybunał stwierdził, że odzwierciedlały one potrzeby określone w odpowiednich 
ocenach, a także w informacjach zwrotnych od administracji państw członkowskich, 
przedstawicieli przedsiębiorstw, obywateli i zainteresowanych stron. Przykłady 
niektórych potrzeb i związanych z nimi działań przedstawiono w ramce 2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0179&_sm_au_=iVV2QZSMrFMvTPtHVkFHNKt0jRsMJ
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Ramka 2 

Przykłady potrzeb zainteresowanych stron i ich odzwierciedlenie w 
planie działania na lata 2016–2020 

Uwzględniono następujące potrzeby: 

o opracowanie rozwiązań umożliwiających wymianę informacji bez użycia 
dokumentów w papierowej formie pomiędzy różnymi administracjami – 
działania 6, 14, 15, 16, 17, 21 i 22 w planie działania; 

o zapewnienie, aby przekazanie informacji administracji publicznej było 
konieczne tylko raz (zasada jednorazowości) – działania 6, 13 i 18; 

o zapewnienie interoperacyjnych systemów krajowych, tak aby zagwarantować 
usługi transgraniczne – działania 4 i 6; 

o dalsze wspieranie przejścia na elektroniczne zamówienia publiczne – działania 
1, 5 i 6. 

Pełny wykaz działań znajduje się w załączniku II. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

25 Pomimo że w sprawozdaniu oceniającym dotyczącym Planu działania na rzecz 
administracji elektronicznej na lata 2011–201513 jako główną przyczynę 
niezrealizowanych lub niekompletnych działań wskazano dobrowolny charakter działań 
państw członkowskich, wszystkie działania określone w planie działania na lata 2016–
2020 były skierowane wyłącznie do Komisji i nie przekładały się na żadne zobowiązania 
ze strony państw członkowskich. 

26 W przypadku większości działań takie zobowiązania zostały jednak przewidziane 
w odpowiednich aktach prawnych obowiązujących już przed ukazaniem się planu 
działania (np. działania 9 i 10; zob. tabela 2) albo wprowadzonych w następstwie 
realizacji tego planu (np. działanie 7). W przypadku jednego działania (działanie 2) 
istniejąca podstawa prawna nie nakładała na państwa członkowskie żadnych 
obowiązków w zakresie wdrożenia systemu identyfikacji elektronicznej, mimo że 
bezpieczne środki identyfikacji elektronicznej stanowią zasadniczy element jednolitego 
rynku cyfrowego. 

                                                      
13 SWD(2016) 108 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016SC0108&qid=1642749393848
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27 Z uwagi na to, że działania przewidziane w planie działania były skierowane 
wyłącznie do Komisji, terminy ich realizacji nie uwzględniały czasu potrzebnego 
państwom członkowskim na wypełnienie obowiązków wynikających z odpowiednich 
aktów prawnych. W niektórych przypadkach terminy te wykraczały poza okres 
obowiązywania planu działania i zawartej w nim koncepcji na rok 2020 (zob. przykłady 
w ramce 3). Co więcej, ponieważ koncepcja stworzenia otwartej, efektywnej i 
przyjaznej dla użytkowników administracji publicznej w UE obejmowała wszystkie 
usługi publiczne na wszystkich szczeblach administracji (od unijnego przez krajowy po 
lokalny), można ją było zrealizować jedynie pod warunkiem terminowego wdrożenia 
odpowiednich działań na szczeblu zarówno UE, jak i państw członkowskich. 

Ramka 3 

Działania legislacyjne Komisji wymagające zaangażowania ze strony 
państw członkowskich 

Działanie 11 (korzystanie z rozwiązań cyfrowych w całym cyklu życia spółki): do 
sierpnia 2021 r. państwa członkowskie miały transponować dyrektywę 2019/1151, 
przy czym istniała możliwość przedłużenia tego terminu o rok do sierpnia 2022 r. 

Działanie 7 (jednolity portal cyfrowy): niektóre artykuły rozporządzenia (UE) 
2018/1724 mają zastosowanie od grudnia 2023 r.  

W strategii zaproponowanej przez Komisję na okres po 2020 r. 
poprawiono niedociągnięcia, ale nie została ona jeszcze przyjęta 

28 Przy opracowywaniu dokumentów programowych dotyczących administracji 
elektronicznej na okres po 2020 r. (zob. pkt 04) Komisja wzorowała się na wymogach 
co do dokumentacji zawartych w wytycznych w sprawie lepszego stanowienia prawa i 
należycie uwzględniła stwierdzone potrzeby. Ponieważ jednak wniosek dotyczący 
programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” nadal przechodzi proces legislacyjny 
(według stanu na wrzesień 2022 r.) i w związku z tym może zostać zmieniony, dopiero 
okaże się, czy zakres i hierarchia celów w ostatecznie przyjętej decyzji będą 
odpowiadać rzeczywistym potrzebom. 

29 Chociaż proponowany program nie obejmuje konkretnych działań do podjęcia 
przez państwa członkowskie, każde państwo będzie musiało przedłożyć Komisji 
krajowy strategiczny plan działania dotyczący cyfrowej dekady, który ma być spójny z 
unijnymi celami i celami cyfrowymi oraz przyczyniać się do ich osiągania 
(zob. ramka 4). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1151/oj?locale=pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32018R1724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32018R1724
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Ramka 4 

Cele do osiągnięcia w zakresie transformacji cyfrowej usług 
publicznych 

Cele w zakresie transformacji cyfrowej usług publicznych określone we wniosku 
dotyczącym programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”: 

o 100% najważniejszych usług publicznych dostępnych online dla obywateli Unii 
i przedsiębiorstw; 

o 100% obywateli Unii ma dostęp do swojej dokumentacji medycznej; 

o co najmniej 80% obywateli Unii korzysta z rozwiązań w zakresie identyfikacji 
elektronicznej. 

Źródło: wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej 
program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. 

30 W odniesieniu do trzech celów wytyczonych we wniosku dotyczącym decyzji 
ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” Trybunał zauważa, że: 

o cel 1 dotyczy najważniejszych usług publicznych, tymczasem nie zostały one 
zdefiniowane ani w komunikacie w sprawie cyfrowego kompasu na 2030 r., ani w 
samym wniosku. Brak wspólnej definicji na poziomie UE może prowadzić do 
różnych interpretacji przez państwa członkowskie, a tym samym do udostępniania 
online różnych krajowych usług publicznych; 

o cel 3 odnosi się do korzystania przez obywateli z rozwiązań identyfikacji 
elektronicznej, ale ponieważ obywateli nie można zmusić do korzystania z takich 
rozwiązań, osiągnięcie tego celu jest poza kontrolą jakiejkolwiek administracji 
publicznej. 

31 Trybunał zwraca również uwagę, że we wniosku Komisji zaproponowano 
utworzenie ram współpracy z państwami członkowskimi. Zgodnie z tymi ramami 
państwa członkowskie byłyby zobowiązane do dostosowania krajowych planów 
działania do celów unijnych i cyfrowych oraz do terminowego składania Komisji 
sprawozdań z postępów w realizacji celów cyfrowych na rok 2030. Ramy te 
stanowiłyby zatem dla Komisji podstawę do zarządzania realizacją polityki i oceny 
poczynionych postępów. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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Rozwiązania w zakresie monitorowania planu działania na lata 
2016–2020 były niekompletne 

32 Monitorowanie jest konieczne, aby umożliwić decydentom i zainteresowanym 
stronom ocenę, czy realizacja polityki postępuje, a wyznaczone cele są osiągane14. Na 
jego potrzeby Komisja powinna15 m.in. wyraźnie powiązać cele polityki z odpowiednimi 
kluczowymi wskaźnikami, które obejmowałyby mechanizmy niezbędne do 
zgromadzenia w odpowiednim czasie wystarczających dowodów. 

33 Trybunał ocenił w związku z tym, czy Komisja: 

o odpowiednio monitorowała realizację planu działania; 

o ustanowiła odpowiedni system monitorowania, czy osiągane są cele cyfrowe 
określone w komunikacie dotyczącym cyfrowego kompasu na 2030 r. 

Nie przeprowadzono kompleksowej oceny planu działania 

34 Ani koncepcja, ani priorytety polityki określone w Planie działania UE na rzecz 
administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (zob. ramka 1) nie były wystarczająco 
szczegółowe, aby umożliwić mierzenie postępów w ich realizacji. W związku z tym 
Komisja nie ustanowiła żadnych konkretnych ram monitorowania, które obejmowałyby 
zestaw wskaźników skuteczności, aby ocenić postępy w realizacji działań i priorytetów 
polityki oraz stopień ich realizacji. Podobnie Komisja nie sporządziła ani śródokresowej, 
ani końcowej oceny realizacji planu działania. 

35 Trybunał ustalił, że Komisja skupiła się na monitorowaniu postępów w realizacji 
pojedynczych działań, nie monitorowała natomiast ich oddziaływania. Tabele 
wskaźników dotyczące planu działania na rzecz administracji elektronicznej umożliwiły 
jedynie monitorowanie, czy dane działanie zostało ukończone, czy też jest w trakcie 
realizacji. 

                                                      
14 Zestaw instrumentów lepszego stanowienia prawa opracowany przez Komisję. 

15 Wytyczne dotyczące lepszego stanowienia prawa opracowane przez Komisję. 

https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/terms/actions/egov+ap+actions.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-toolbox.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)350&lang=pl
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36 Ponadto Komisja omawiała postępy z państwami członkowskimi na posiedzeniach 
rady kierowniczej (zob. pkt 11) i jej podgrup. W odniesieniu do pojedynczych działań 
wymiana informacji odbywała się również podczas regularnych spotkań odpowiednich 
grup ekspertów, takich jak grupa ekspertów eIDAS, grupa koordynująca ds. jednolitego 
portalu cyfrowego oraz grupa ekspertów ds. instrumentu „Łącząc Europę”. 

37 Komisja nie zwracała się jednak do państw członkowskich o systematyczne 
przekazywanie informacji zwrotnych w celu monitorowania realizacji konkretnych 
działań na poziomie krajowym. 

38 Niemniej jednak w przypadku niektórych działań określonych w planie działania 
(działanie 1 – e-zamówienia, działanie 2 – eIDAS, działanie 4 – europejskie ramy 
interoperacyjności oraz działanie 7 – jednolity portal cyfrowy) właściwe służby Komisji 
wprowadziły szczegółowe rozwiązania w zakresie monitorowania. W ramce 5 
przedstawiono ich przykład. 

Ramka 5 

Szczegółowe rozwiązania w zakresie monitorowania na potrzeby 
europejskich ram interoperacyjności 

Wdrażanie europejskich ram interoperacyjności (działanie 4) jest monitorowane za 
pośrednictwem Obserwatorium Krajowych Ram Interoperacyjności na podstawie 
ponad 70 kluczowych wskaźników polityki (np. istnienie pojedynczych punktów 
kontaktowych w obszarach informacji istotnych dla obywateli i przedsiębiorstw 
lub korzystanie z internetu w celu kontaktowania się z organami publicznymi). 
Wyniki są przedstawiane w postaci tablic wyników i wskaźników zawierających 
serie danych i są wykorzystywane w rocznym sprawozdaniu z postępów prac w 
zakresie cyfrowej administracji publicznej i interoperacyjności. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

39 Zamiast tworzyć specjalne ramy monitorowania Komisja wykorzystała swoje 
istniejące wskaźniki, w szczególności wskaźnik porównawczy e-Government 
Benchmark i indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 
(zob. ramka 6). 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/report-state-play-digital-public-administration-and-interoperability
https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/report-state-play-digital-public-administration-and-interoperability
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Ramka 6 

Wskaźniki dotyczące administracji elektronicznej 

Od 2001 r. Komisja corocznie publikuje sprawozdanie z badania porównawczego 
administracji elektronicznej z wykorzystaniem wskaźnika e-Government 
Benchmark, które zawiera informacje na temat wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w sektorze publicznym. Kraje są porównywane 
pod względem dostępności i cech charakterystycznych cyfrowych usług 
publicznych. W badaniu ocenia się ogólne wyniki państw członkowskich w 
świadczeniu usług administracji elektronicznej w skali od 0% do 100%. 

Od 2015 r. Komisja corocznie publikuje również indeks gospodarki cyfrowej i 
społeczeństwa cyfrowego (DESI) obrazujący postępy w administracji 
elektronicznej w państwach członkowskich. Jest to złożony wskaźnik, który 
pozwala na monitorowanie ogólnego stanu zaawansowania cyfrowego w Europie i 
weryfikowanie postępów państw członkowskich UE w poprawie konkurencyjności 
cyfrowej. Początkowo DESI obejmował pięć wskaźników składowych. Następnie 
ich liczbę zredukowano do czterech, a za jeden z nich przyjęto cyfrowe usługi 
publiczne (administrację elektroniczną). Wskaźnik DESI służy monitorowaniu 
popytu i podaży na usługi administracji elektronicznej, a także polityki otwartych 
danych i jej wdrażania. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

40 W badaniu porównawczym administracji elektronicznej z wykorzystaniem 
wskaźnika e-Government Benchmark uwzględniono priorytety polityki wysokiego 
szczebla określone w planie działania na lata 2011–2015 oraz w planie działania na lata 
2016–2020 (zob. ramka 1). Głównym celem badania jest jednak ogólna analiza sytuacji 
w zakresie usług cyfrowych świadczonych przez organy administracji publicznej w UE, a 
nie monitorowanie wdrażania i realizacji tych planów. Wskaźniki stosowane w badaniu 
nie są bezpośrednio związane z żadnym z działań realizowanych w ramach planu 
działania, a zatem sprawozdania będące wynikiem badania nie są odpowiednie do 
pomiaru ich realizacji. 

41 Tak samo jest w przypadku wskaźnika DESI. Trzy z pięciu wskaźników cząstkowych 
składających się na wskaźnik składowy DESI w obszarze cyfrowych usług publicznych są 
jednocześnie stosowane w badaniu porównawczym administracji elektronicznej 
(e-Government Benchmark). W rezultacie Komisja nie może powiązać wyników 
żadnego z tych wskaźników z rezultatami i oddziaływaniem planu działania w 
państwach członkowskich. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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42 Trybunał porównał ogólny wynik uzyskany przez poszczególne państwa 
członkowskie w badaniu porównawczym administracji elektronicznej (e-Government 
Benchmark) na początku i na końcu okresu realizacji planu działania. Ustalił on, że 
średni wynik (wspólny dla wszystkich 27 państw członkowskich, UE-27) wzrósł z 
poziomu 58,5% na początku realizacji planu do 71,9% na końcu okresu jego realizacji. 
Wszystkie państwa poprawiły swoje wyniki w świadczeniu usług administracji 
elektronicznej. Niektóre państwa poczyniły jednak znacznie większe postępy (np. 
Węgry i Luksemburg) niż inne (np. Szwecja i Niemcy) (zob. rys. 1). Nie ma możliwości 
powiązania zmiany wyników z działaniami Komisji ze względu na brak powiązanych z 
nimi odpowiednich wskaźników. Kluczowe działania i rozwiązania zależą od samych 
państw członkowskich (zob. pkt 08). 

Rys. 1 – Ogólne wyniki badania porównawczego administracji 
elektronicznej w oparciu o wskaźnik e-Government Benchmark w 
podziale na poszczególne państwa; zestawienie wyników z 2017 r. i 
2020 r. 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu z badania 
porównawczego administracji elektronicznej z wykorzystaniem wskaźnika e-Government Benchmark. 
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43 Trybunał zauważa również, że ponieważ w 2021 r. Komisja zmieniła metodykę 
stosowaną do opracowania podzbioru wskaźników, nie można wykorzystywać badania 
porównawczego do porównywania postępów państw członkowskich we wprowadzaniu 
administracji elektronicznej przed i po 2020 r. Komisja poinformowała o tym w 
sprawozdaniu z tego badania. Ponadto wyniki poszczególnych państw w zakresie 
administracji elektronicznej przedstawione w sprawozdaniu za 2021 r. są niespójne, 
ponieważ zostały zagregowane jako średnia dwóch wskaźników oszacowanych przy 
użyciu różnych metodyk i bez wprowadzenia odpowiednich korekt. 

44 Z wykorzystaniem wskaźnika e-Government Benchmark Komisja mierzy również 
wyniki państw w zakresie usług związanych z cyklem życia. Usługi związane z cyklem 
życia to zestaw najbardziej powszechnych cyfrowych usług publicznych zarówno dla 
przedsiębiorstw, jak i dla obywateli. W ich ramach usługi związane z cyklem 
funkcjonowania przedsiębiorstw obejmują rozpoczęcie działalności gospodarczej i 
wczesny etap działalności handlowej (np. rejestracja firmy lub zgłoszenie 
pracowników) oraz regularne operacje biznesowe (np. składanie deklaracji i płacenie 
podatków online)16. 

45 Analiza wyników związanych z usługami świadczonymi na różnych etapach cyklu 
funkcjonowania przedsiębiorstw uwzględnionymi we wskaźniku e-Government 
Benchmark wskazuje na wzrost średniego wyniku dla UE-27: na początku okresu 
realizacji planu działania wynosił on 71,1%, podczas gdy na końcu tego okresu – 79,9% 
(zob. rys. 2). Wyniki badania w tym obszarze świadczą o tym, że: 

o usługi administracji elektronicznej dla przedsiębiorstw są lepiej rozwinięte niż te 
oferowane obywatelom; 

o większość organów administracji w UE zdołała usprawnić usługi cyfrowe dla 
przedsiębiorstw, a pandemia COVID-19 przyspieszyła ten proces; 

o rozwój tych usług w państwach członkowskich był nierównomierny. Niektóre 
kraje, głównie te, których wynik plasuje się poniżej średniej (takie jak Węgry, 
Słowacja i Luksemburg), osiągnęły w analizowanym okresie znaczny postęp. Z 
kolei w innych krajach (takich jak Szwecja i Dania) w tym samym okresie 
odnotowano niewielki spadek. 

                                                      
16 Pełna lista usług związanych z cyklem życia jest dostępna w sprawozdaniu z badania 

porównawczego administracji elektronicznej (e-Government Benchmark). 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/egovernment-benchmark-2021#:%7E:text=deliver%20their%20services.-,The%20eGovernment%20Benchmark%20compares%20how%20governments%20deliver%20digital%20public%20services,events%20based%20on%20specific%20indicators.
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Rys. 2 – Wyniki poszczególnych państw w badaniu porównawczym 
administracji elektronicznej z wykorzystaniem wskaźnika e-Government 
Benchmark w odniesieniu do usług związanych z cyklem funkcjonowania 
przedsiębiorstw; zestawienie wyników z 2017 r. i 2020 r. 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu z badania 
porównawczego administracji elektronicznej z wykorzystaniem wskaźnika e-Government Benchmark. 

W proponowanej przez Komisję strategii na okres po 2020 r. 
przewidziano system monitorowania 

46 Jak wspomniano już w pkt 30–31, w przeciwieństwie do planu działania na lata 
2016–2020 nowo proponowany program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” 
obejmuje cele ilościowe i przewiduje ramy zobowiązujące państwa członkowskie do 
terminowego informowania o poczynionych postępach poprzez przekazywanie 
odpowiednich danych i statystyk. Ponadto: 

o Po wejściu w życie decyzji Komisja powinna określić w aktach wykonawczych 
kluczowe wskaźniki skuteczności działania dla każdego celu cyfrowego. W razie 
potrzeby mogłaby ona aktualizować wskaźniki, aby uwzględnić postęp 
technologiczny. 
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o Komisja będzie zobowiązana – w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi – 
do określenia trajektorii realizacji każdego z celów cyfrowych, które to trajektorie 
posłużą jako podstawa monitorowania i sporządzenia krajowych strategicznych 
planów działania dotyczących cyfrowej dekady. 

o W planowanym rocznym sprawozdaniu z postępów dla Parlamentu Europejskiego 
i Rady można będzie określić środki i działania, które państwa członkowskie 
powinny wdrożyć w obszarach, w których postępy w realizacji celów cyfrowych 
uznano by za niewystarczające. 

47 Zgodnie z wnioskiem podstawę monitorowania stanowiłaby zaktualizowana 
wersja DESI, tj. taka wersja wskaźnika, która odzwierciedlałaby wyznaczone cele. 
Trybunał stwierdził, że już w wersji DESI z 2021 r. wprowadzono zmiany (i) w celu 
częściowego dostosowania wskaźnika do celów określonych w programie polityki 
„Droga ku cyfrowej dekadzie”; (ii) w celu ulepszenia metodyki; (iii) w celu 
uwzględnienia najnowszych postępów technologicznych i zmian politycznych. DESI 
opiera się obecnie na czterech wymiarach cyfrowego kompasu na 2030 r., które 
zastąpiły poprzednią strukturę wskaźnika obejmującą pięć wymiarów (zob. ramka 6). 

48 Ponieważ wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej program polityki „Droga ku 
cyfrowej dekadzie” nadal przechodzi proces legislacyjny (według stanu na wrzesień 
2022 r.), Komisja opowiedziała się za stopniowym wprowadzaniem zmian we 
wskaźniku DESI, co oznacza, że nie obejmuje on jeszcze wszystkich celów. W 
szczególności nie uwzględniono w nim jeszcze bezpośrednio dwóch z trzech celów 
cyfrowych (celów 2 i 3, zob. ramka 4). Cel 1 uwzględniono, lecz nie zdefiniowano 
dotychczas kluczowych usług publicznych, zatem nie jest jasne, czego będą dotyczyły 
pomiary (zob. pkt 30). 

Komisja wdrożyła plan działania, ale na poziomie państw 
członkowskich doszło do opóźnień 

49 W planie działania określono różnego rodzaju działania, w tym nałożono na 
Komisję obowiązek przedstawienia wniosków ustawodawczych, zapewnienia 
rozwiązań cyfrowych i rozpoczęcia projektów pilotażowych. 

50 Poza Komisją w niektórych przypadkach także i państwa członkowskie były 
zobowiązane do podjęcia działań na podstawie aktów prawnych, które albo 
obowiązywały już przed wdrożeniem planu działania (zob. tabela 2), albo zostały 
przyjęte w jego następstwie. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
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51 Trybunał ocenił w związku z tym, czy: 

o Komisja terminowo ukończyła realizację działań; 

o państwa członkowskie wypełniły swoje zobowiązania prawne. 

Komisja wdrożyła działania określone w planie działania 

52 Na podstawie przeglądu odpowiednich dokumentów Trybunał stwierdził, że 
Komisja ukończyła realizację sześciu działań określonych w Planie działania UE na rzecz 
administracji elektronicznej na lata 2016–2020, które były objęte zakresem kontroli. 
Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w tabeli 3 i w załączniku IV. 
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Tabela 3 – Wdrożenie działań w zakresie administracji elektronicznej 
objętych zakresem kontroli 

Działanie Stan 
wdrożenia 

Informacje szczegółowe dotyczące 
działań wdrożonych przez Komisję 

Działanie 2 – Przyspieszenie 
wdrożenia elektronicznych 
systemów identyfikacji, 
uwierzytelniania i usług zaufania 
(usług eIDAS), w tym identyfikacji 
elektronicznej i podpisu 
elektronicznego 

Wdrożono 

Komisja utworzyła, utrzymuje i aktualizuje 
interfejsy i platformy usług podstawowych (tj. 
główne centra umożliwiające łączność 
transeuropejską), w tym zapewnia 
specyfikacje techniczne, oprogramowanie 
oraz wsparcie techniczne przy podłączaniu 
aplikacji krajowych. 

Aby przyspieszyć wdrażanie wymienionych 
systemów i usług, Komisja utworzyła fora 
wymiany informacji, zleciła stosowne 
badania, zorganizowała seminaria i na 
podstawie otrzymanych skarg podjęła 
działania wdrażające. Szersze wykorzystanie 
tych usług jest ponadto spodziewane w 
związku z nowym rozporządzeniem eIDAS 
zaproponowanym w czerwcu 2021 r. 

Działanie 7 – Przedłożenie 
wniosku dotyczącego jednolitego 
portalu cyfrowego (tj. 
pojedynczego punktu dostępu do 
informacji, procedur i usług 
wsparcia online)  

Wdrożono 
Komisja złożyła wniosek, który następnie 
został przyjęty (jako rozporządzenie (UE) 
2018/1724). 

Działanie 9 – Wprowadzenie we 
współpracy z państwami 
członkowskimi obowiązkowego 
wzajemnego połączenia 
wszystkich rejestrów 
przedsiębiorstw państw 
członkowskich 

Wdrożono 

Komisja utworzyła, utrzymuje i aktualizuje 
interfejsy i platformy usług podstawowych (tj. 
główne centra umożliwiające łączność 
transeuropejską), w tym zapewnia 
specyfikacje techniczne, oprogramowanie 
oraz wsparcie techniczne przy łączeniu 
rejestrów krajowych. Zob. także pkt 52. 

 
Działanie 10 – Dalszy rozwój 
elektronicznego wzajemnego 
połączenia rejestrów upadłości 

Wdrożono 

Działanie 11 – Przedstawienie 
inicjatywy na rzecz łatwiejszego 
korzystania z rozwiązań 
cyfrowych w całym cyklu życia 
spółki 

Wdrożono 

Komisja złożyła wniosek, który następnie 
został przyjęty (jako dyrektywa (UE) 
2019/1151 zmieniająca dyrektywę (UE) 
2017/1132). 

Działanie 13 – Rozpoczęcie 
projektu pilotażowego 
stosowania zasady 
jednorazowości skierowanego do 
przedsiębiorstw 

Wdrożono Uruchomiono projekt pilotażowy.  

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=COM%3A2021%3A281%3AFIN
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1724&qid=1661519338295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1724&qid=1661519338295
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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53 Trybunał stwierdził, że chociaż wdrożono działania 9 i 10, w utworzonych 
systemach brakuje narzędzia do obsługi płatności, ponieważ wystąpiły opóźnienia w 
jego opracowywaniu (więcej informacji – zob. ramka 7). Opracowanie takiego 
narzędzia nie było wymogiem prawnym. Niemniej, chociaż systemy zapewniają 
informacje wymagane na podstawie aktów prawnych, brak narzędzia do obsługi 
płatności zmusza użytkowników do korzystania z platform krajowych, gdy potrzebują 
informacji lub dokumentów, za które pobierana jest opłata. 

Ramka 7 

Opóźnione wdrożenie narzędzia do obsługi płatności w przypadku 
działań 9 i 10 

Poprzez system integracji rejestrów przedsiębiorstw użytkownicy europejskiego 
portalu „e-Sprawiedliwość” mają dostęp do dokumentów dotyczących 
przedsiębiorstw, w tym do najważniejszych informacji, których udostępnienie jest 
wymogiem prawnym. Niektóre dokumenty są bezpłatne, ale za inne dokumenty 
państwa członkowskie mogą pobierać opłaty. Komisja zrezygnowała z pierwotnych 
planów opracowania centralnego systemu płatności, który umożliwiałby obsługę 
płatności i wystawiał faktury dla odbiorcy płatności. Zamiast tego rozważa 
opracowanie zdecentralizowanego systemu płatności, w ramach którego płatności 
za dokumenty dotyczące przedsiębiorstw byłyby zlecane bezpośrednio dostawcy 
systemu płatności krajowego rejestru przedsiębiorstw, który sprzedaje dany 
dokument. Komisja szacuje, że system mógłby zostać wdrożony w ostatnim 
kwartale 2023 r. 

Podobnie Komisja nie wdrożyła jeszcze narzędzia do obsługi płatności na potrzeby 
wzajemnego połączenia rejestrów upadłości (działanie 10). Zamiast niego zamierza 
wykorzystać takie samo rozwiązanie jak w przypadku systemu integracji rejestrów 
przedsiębiorstw. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

54 Trybunał ocenił także, czy Komisja podjęła działania następcze w związku z 
zaleceniami zawartymi w ocenie rozporządzenia eIDAS z 2014 r., które dotyczyły 
działania 2 (eIDAS). Celem rozporządzenia było utworzenie jednolitych ram 
identyfikacji elektronicznej (eID) i usług zaufania, dzięki którym świadczenie usług w 
całej UE stałoby się prostsze niezależnie od kraju, w którym się odbywa. 
Rozporządzenie nie zharmonizowało krajowych systemów identyfikacji elektronicznej, 
ale umożliwiło ich wzajemne uznawanie w ramach procesu notyfikacji i oceny 
partnerskiej. 
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55 Ocenę rozporządzenia eIDAS opublikowano w 2021 r. Wskazano w niej 
następujące niedociągnięcia: 

o W rozporządzeniu nie nałożono na państwa członkowskie wymogu zapewnienia 
obywatelom i przedsiębiorstwom systemu identyfikacji elektronicznej 
umożliwiającego im bezpieczny dostęp do usług użyteczności publicznej online. 
Nawet jeśli państwa członkowskie wprowadziły takie systemy, nie miały 
obowiązku ich notyfikowania. Co więcej, w ocenie stwierdzono, że tylko 
ograniczona liczba usług publicznych jest dostępna po uwierzytelnieniu za pomocą 
identyfikacji elektronicznej lub jest połączona z infrastrukturą, a błędy techniczne 
uniemożliwiają użytkownikom skuteczne uwierzytelnienie. 

o Ramy identyfikacji elektronicznej nie były w stanie zaspokoić nowych potrzeb 
rynkowych, między innymi ze względu na: (i) ich ograniczenie do sektora 
publicznego oraz zabezpieczenia transgranicznego dostępu do usług publicznych 
(co oznacza, że usługi będące przedmiotem rozporządzenia eIDAS dotyczyły 
niewielkiego odsetka ludności UE); (ii) złożoność procesu połączenia z systemem 
dostawców usług online z sektora prywatnego; (iii) niewystarczającą dostępność 
identyfikacji elektronicznej we wszystkich państwach członkowskich. 

o Ramy opierają się na krajowych systemach identyfikacji elektronicznej, w których 
uwzględnia się różne normy, co utrudnia korzystanie z usług eIDAS. 
Niedociągnięcie to wskazano również w projekcie w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę” (zob. ramka 8). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=COM:2021:290:FIN&_sm_au_=iVVWM34rL7S0tWrVVkFHNKt0jRsMJ
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Ramka 8 

Ramy oparte na krajowych systemach identyfikacji elektronicznej 
obejmują różne normy 

W jednym z projektów w ramach CEF (2016-EU-IA-0064) promowano korzystanie z 
systemu identyfikacji elektronicznej przez dostawców usług z sektora prywatnego. 
Jeżeli dostawca usług pragnie potwierdzić tożsamość swoich klientów, musi być 
połączony z określonym krajowym węzłem eIDAS. Celem projektu było połączenie 
pięciu dostawców usług z sektora prywatnego obsługujących platformy w chmurze 
(i oferujących usługi prywatne) z pięcioma różnymi węzłami eIDAS (odpowiednio w 
Hiszpanii, Norwegii, Danii, Niderlandach oraz Islandii). Takie połączenie umożliwia 
żądanie, odbieranie i przetwarzanie danych identyfikacyjnych. 

W trakcie wdrażania wystąpiły trudności i opóźnienia, ponieważ w poszczególnych 
krajach stosowano różne strategie dostępu do krajowych węzłów eIDAS. 

Bezpośrednie połączenie było możliwe w Hiszpanii, Islandii i Norwegii, dostawcy 
usług w Niderlandach musieli jednak uzyskać dostęp do węzła pośredniego. W 
Danii dostawcy usług musieli opracować i wdrożyć specjalny interfejs integracyjny, 
aby uzyskać dostęp do duńskiego węzła eIDAS. Opracowanie dodatkowego 
oprogramowania opartego na innych normach technicznych sprawiło, że proces 
połączenia był złożony i czasochłonny. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

56 Trybunał ustalił, że z myślą o wyeliminowaniu powyższych niedociągnięć w 
proponowanych przepisach zmieniających rozporządzenie eIDAS przewidziano wymóg, 
aby wszystkie państwa członkowskie wydawały unijny portfel tożsamości cyfrowej 
wszystkim osobom fizycznym i prawnym w UE, aby zapewnić im bezpieczny, 
wiarygodny i nieprzerwany dostęp do transgranicznych usług publicznych i 
prywatnych. Każde państwo członkowskie miałoby także notyfikować co najmniej 
jeden system identyfikacji elektronicznej, w tym co najmniej jeden środek identyfikacji. 
W związku z tym po wprowadzeniu portfela tożsamości cyfrowej nie trzeba by już 
harmonizować norm technicznych krajowych węzłów eIDAS, ponieważ dostawcy usług 
nie musieliby łączyć się z systemem. 

57 Ponieważ w wyniku działania 7 (jednolity portal cyfrowy) przyjęto 
rozporządzenie w sprawie jednego portalu cyfrowego, Trybunał ocenił także, czy 
Komisja spełniła wymóg określony w nowym rozporządzeniu dotyczący opracowania i 
utrzymywania wspólnego interfejsu użytkownika (obejmującego wyszukiwarkę i 
narzędzia do gromadzenia informacji zwrotnych od użytkowników). Jednolity portal 
cyfrowy zapewnia łatwiejszy dostęp online do informacji, procedur administracyjnych 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1724&qid=1661519338295


 33 

 

oraz usług wsparcia, których obywatele i przedsiębiorstwa z UE mogą potrzebować 
w innym państwie Unii. 

58 Trybunał ustalił, że Komisja opracowała interfejs, tj. punkt kompleksowej obsługi, 
którym jest portal „Your Europe” (zob. rys. 3). Poprzez portal użytkownicy będą mogli 
łączyć się z odpowiednimi krajowymi stronami internetowymi, na których dostępne 
będą poszukiwane przez nich usługi. Najpóźniej do grudnia 2023 r. państwa 
członkowskie muszą dokonać cyfryzacji 21 procedur, aby były one dostępne za 
pośrednictwem portalu. Przykładowymi procedurami, które mają znaczenie z 
perspektywy przedsiębiorstw, są: złożenie wniosku o zezwolenie na prowadzenie 
działalności gospodarczej lub rejestracja pracodawcy jako płatnika składek 
emerytalnych i na ubezpieczenie społeczne. Pierwsze usługi dostępne na tym portalu 
uruchomiono 12 grudnia 2020 r. 

Rys. 3 – Jednolity portal cyfrowy 

 
(*) Administracja publiczna, adwokaci, sędziowie, notariusze, specjaliści. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

59 Jeśli chodzi o działania 7 (jednolity portal cyfrowy) i 13 (projekt pilotażowego 
stosowania zasady jednorazowości skierowany do przedsiębiorstw), Trybunał 
stwierdził, że w ramach projektu pilotażowego finansowanego z unijnego programu 
badawczego „Horyzont 2020” (finansowanie w ramach projektu TOOP w wysokości 8 
mln euro) poczyniono postępy we wdrażaniu zasady jednorazowości. Zgodnie z tą 
zasadą obywatele i przedsiębiorstwa przekazują informacje administracji publicznej w 
UE tylko raz. W ramach projektu stworzono plan architektury, która łączy 40 systemów 
informacyjnych. Ponadto opracowany w ramach projektu schemat tej architektury 

Państwa 
członkowskie Komisja

Informacje

Wsparcie

Procedury

Portal Your EuropeObywatele Przedsiębiorstwa Inne*

Wyszukiwanie i 
informacje 

zwrotne

https://europa.eu/youreurope/index_pl.htm
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został włączony do rozporządzenia w sprawie jednolitego portalu cyfrowego. W 
rezultacie projekt ten, który rozpoczął się w 2017 r. i dotyczył wówczas głównie 
interoperacyjności, został po przyjęciu rozporządzenia w sprawie jednolitego portalu 
cyfrowego dostosowany tak, aby umożliwić wdrożenie systemu technicznego 
określonego w rozporządzeniu. 

Opóźnione wdrożenie niektórych cyfrowych usług publicznych w 
państwach członkowskich 

60 Chociaż plan działania obejmował wyłącznie działania, które powinna zrealizować 
Komisja, dostępność rozwiązań cyfrowych w dużym stopniu zależy od wdrożenia 
działań uzupełniających na poziomie państw członkowskich. W odniesieniu do działań 
objętych zakresem kontroli Trybunał stwierdził, że pomimo starań Komisji trzy z sześciu 
z nich wdrożono jedynie częściowo z powodu niewystarczającego lub opóźnionego 
zaangażowania się państw członkowskich (zob. tabela 4). W rezultacie działania 
Komisji realizowane w latach 2016–2020 nie przyniosły jeszcze istotnych zmian dla 
przedsiębiorstw i obywateli w UE. 
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Tabela 4 – Wdrożenie rozwiązań z zakresu administracji elektronicznej 
na poziomie państw członkowskich 

Działanie Komisji 
Powiązane działanie 
na poziomie państw 

członkowskich  

Stan wdrożenia na 
poziomie państw 

członkowskich  

Działanie 2 – Przyspieszenie wdrożenia 
elektronicznych systemów identyfikacji, 
uwierzytelniania i usług zaufania (usług 
eIDAS), w tym identyfikacji elektronicznej i 
podpisu elektronicznego 

Wdrożenie 
rozporządzenia (UE) nr 
910/2014 

Wdrożono częściowo 

Działanie 7 – Przedłożenie wniosku 
dotyczącego jednolitego portalu cyfrowego 
(tj. pojedynczego punktu dostępu do 
informacji, procedur i usług wsparcia 
online)  

Wdrożenie 
rozporządzenia (UE) 
2018/1724 

Wdrożono częściowo 

(termin wdrożenia: 
grudzień 2023 r.) 

Działanie 9 – Wprowadzenie we współpracy 
z państwami członkowskimi 
obowiązkowego wzajemnego połączenia 
wszystkich rejestrów przedsiębiorstw 
państw członkowskich 

Wdrożenie 
dyrektywy (UE) 2012/17, 
dyrektywy (UE) 
2017/1132 i dyrektywy 
(UE) 2019/1151 

Wdrożono z 
opóźnieniem  

Działanie 10 – Dalszy rozwój 
elektronicznego wzajemnego połączenia 
rejestrów upadłości 

Wdrożenie 
rozporządzenia (UE) nr 
2015/848 

Wdrożono częściowo 

Działanie 11 – Przedstawienie inicjatywy na 
rzecz łatwiejszego korzystania z rozwiązań 
cyfrowych w całym cyklu życia spółki 

Wdrożenie 
dyrektywy (UE) 
2019/1151 zmieniającej 
dyrektywę (UE) 
2017/1132 

Wdrożono częściowo 

Działanie 13 – Rozpoczęcie projektu 
pilotażowego stosowania zasady 
jednorazowości skierowanego do 
przedsiębiorstw  

Udział w projekcie 
pilotażowym Wdrożono  

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

61 Jeśli chodzi o działanie 2 (eIDAS), włączenie się w nie państw członkowskich było 
oparte na zasadzie dobrowolności. W rezultacie pod koniec 2021 r., tj. pięć lat po 
wejściu w życie rozporządzenia, dziewięć państw członkowskich, których liczba 
ludności odpowiada 41% liczby ludności UE, nie było jeszcze objętych ramami. Ta 
znaczna liczba państw członkowskich nieuczestniczących w działaniu istotnie ogranicza 
możliwości obywateli i przedsiębiorstw w zakresie bezpieczniejszych, szybszych i 
skuteczniejszych kontaktów elektronicznych. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1724&qid=1661519338295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1724&qid=1661519338295
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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62 W odniesieniu do działania 9 (wzajemne połączenie rejestrów przedsiębiorstw) 
oraz działania 10 (wzajemne połączenie rejestrów upadłości) Komisja miała stworzyć i 
zaktualizować platformę usług podstawowych oraz interfejs, natomiast zadaniem 
państw członkowskich było przeprowadzenie cyfryzacji krajowych rejestrów 
handlowych i rejestrów upadłości i połączenie ich z systemem (zob. rys. 4). Jako 
interfejs Komisja wykorzystała europejski portal „e-Sprawiedliwość”, a państwa 
członkowskie mogły skorzystać z finansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 
(co określono w ramach CEF jako „usługi ogólne”). 

Rys. 4 – System integracji rejestrów przedsiębiorstw 

 
(*) Administracja publiczna, adwokaci, sędziowie, notariusze, specjaliści. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

63 W odniesieniu do działania 9 (wzajemne połączenie rejestrów przedsiębiorstw) 
system integracji rejestrów przedsiębiorstw uruchomiono 8 czerwca 2017 r. Umożliwia 
on użytkownikom wyszukiwanie informacji na temat przedsiębiorstw zarejestrowanych 
w dowolnym kraju UE (oraz Liechtensteinie i Norwegii). Funkcja wyszukiwania i 
podstawowe informacje są przetłumaczone z języków narodowych na wszystkie języki 
urzędowe UE. W sześciu państwach członkowskich wystąpiły opóźnienia w połączeniu z 
portalem17, a ostatnie państwo zostało połączone w marcu 2022 r., czyli prawie pięć lat 

                                                      
17 Te sześć państw członkowskich to: Bułgaria, Czechy, Estonia, Irlandia, Portugalia i Rumunia. 

Obywatele Przedsiębiorstwa Inne*

Wyszukiwanie
spółki w UE

System integracji 
rejestrów 
przedsiębiorstw 
(BRIS)

Państwo 
członkowskie 1

Państwo 
członkowskie n

Państwo 
członkowskie iPaństwo 

członkowskie 2

Europejski portal „e-Sprawiedliwość”
Rejestry – rejestry przedsiębiorstw

Centralna platforma europejska

https://e-justice.europa.eu/489/PL/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu
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po terminie wyznaczonym w dyrektywie oraz dopiero po przekazaniu przez Komisję 
sprawy do Trybunału Sprawiedliwości w lipcu 2021 r. Jeśli chodzi o statystyki dotyczące 
korzystania ze strony, w 2021 r. liczba wyszukiwań na stronie wynosiła 17 300–39 100 
miesięcznie. 

64 Jeśli chodzi o system, który miał powstać w ramach działania 10 (wzajemne 
połączenie rejestrów upadłości), w rozporządzeniu wykonawczym nałożono na 
państwa członkowskie wymóg zapewnienia połączenia tych rejestrów do 30 czerwca 
2021 r. W lipcu 2022 r. połączone były rejestry tylko 17 spośród 26 państw 
członkowskich (przepisy rozporządzenia nie obowiązują Danii18). Pięć19 kolejnych 
państw jest na etapie opracowywania i testowania połączenia. W przypadku czterech 
pozostałych państw członkowskich20 Komisja nadal oczekuje na informację o 
planowanych działaniach. Dopóki rejestry z pozostałych dziewięciu państw 
członkowskich nie zostaną połączone, użytkownicy nie będą mogli wyszukiwać 
podmiotów niewypłacalnych zarejestrowanych w tych państwach członkowskich przy 
użyciu wspólnej wielojęzycznej wyszukiwarki. Taki centralny i publiczny elektroniczny 
punkt dostępu do danych dotyczących dłużników objętych postępowaniem 
upadłościowym jest szczególnie przydatny dla obecnych lub potencjalnych wierzycieli 
lub osób trzecich, których takie postępowanie pośrednio dotyczy. W 2021 r. liczba 
wyszukiwań wynosiła 2 500–6 500 miesięcznie. 

65 W wyniku działania 11 (korzystanie z rozwiązań cyfrowych w całym cyklu życia 
spółki) państwa członkowskie miały do sierpnia 2021 r. transponować do prawa 
krajowego dyrektywę (UE) 2019/1151 w sprawie narzędzi i procesów cyfrowych w 
prawie spółek, chyba że powiadomiły Komisję o tym, że występują o możliwe 
przedłużenie terminu o jeden rok. W momencie przeprowadzania kontroli 17 państw 
członkowskich przekazało takie powiadomienie. Oznacza to, że w większości państw 
członkowskich przedsiębiorstwa nie mogą jeszcze korzystać z narzędzi i procesów 
cyfrowych do zakładania spółek, rejestracji oddziałów oraz składania dokumentów i 
przekazywania informacji przez internet. 

                                                      
18 Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o 

Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania zrezygnowała z 
przyjęcia rozporządzenia (UE) 2015/848 i nie jest nim związana ani go nie stosuje. 

19 Te pięć państw członkowskich to: Belgia, Czechy, Włochy, Niderlandy i Słowenia. 

20 Te cztery państwa członkowskie to: Bułgaria, Grecja, Węgry i Portugalia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1724&qid=1661519338295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
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66 Trybunał zwraca uwagę, że większość państw członkowskich, które potrzebują 
więcej czasu na wdrożenie działania 2 (eIDAS), działania 10 (wzajemne połączenie 
rejestrów upadłości) i działania 11 (korzystanie z rozwiązań cyfrowych w całym cyklu 
życia spółki), zarówno w 2017 r., jak i w 2020 r. uzyskała wynik niższy od średniej dla 
UE w badaniu porównawczym administracji elektronicznej (zob. rys. 1). 

67 Jak już stwierdzono wyżej (zob. tabela 1 i pkt 62), państwa członkowskie mogły 
otrzymać finansowanie na połączenie swoich systemów z platformami opracowanymi 
przez Komisję. Państwa członkowskie wykorzystały środki finansowe z CEF w 
szczególności na: 

o działanie 2 (eIDAS): 25,35 mln euro w 26 państwach członkowskich; 

o działanie 9 (wzajemne połączenie rejestrów przedsiębiorstw): 2,44 mln euro w 10 
państwach członkowskich; 

o działanie 10 (wzajemne połączenie rejestrów upadłości): 1,16 mln euro w siedmiu 
państwach członkowskich. 

Na podstawie kontroli próby obejmującej projekty finansowane ze środków UE 
(zob. pkt 19) Trybunał stwierdził, że dostępność środków unijnych była przez niektóre 
państwa członkowskie postrzegana jako szansa i zachęciła je do wdrożenia usług 
administracji elektronicznej. Projekty w ramach CEF pomogły także zidentyfikować 
pewne wady istniejących rozwiązań (zob. ramka 8). 

68 W przypadku 23 z 24 skontrolowanych projektów i działań (tj. tych, które zostały 
zakończone przed rozpoczęciem kontroli) wyznaczone cele zostały osiągnięte. W 
szczególności zapewniono interoperacyjność opracowywanych rozwiązań i ponownie 
wykorzystano istniejące już elementy składowe powstałe w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” (tj. podstawową infrastrukturę usług cyfrowych, która stanowi 
kluczowe narzędzie cyfrowe i może zostać ponowne wykorzystana w bardziej 
złożonych usługach cyfrowych) lub infrastrukturę usług cyfrowych (tj. rozwiązania, 
które wspierają wdrożenie projektów ogólnounijnych, gdyż oferują transeuropejskie 
usługi interoperacyjne będące przedmiotem wspólnego zainteresowania). 

69 Państwa członkowskie, z których przedstawicielami Trybunał przeprowadził 
wywiady, doceniły ciągłe wsparcie techniczne zapewniane przez Komisję w przypadku, 
gdy korzystały one z infrastruktury usług cyfrowych sfinansowanej w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” lub musiały połączyć się z systemami innych państw 
członkowskich, które tę infrastrukturę wdrożyły, w szczególności w przypadku 
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infrastruktury usług eIDAS. Zdaniem tych państw działania Komisji umożliwiły 
stworzenie trwałych połączeń między systemami różnych państw członkowskich. 

Komisja wspierała wymianę dobrych praktyk, ale nie 
promowała w wystarczającym stopniu nowych cyfrowych usług 
publicznych 

70 W najnowszych deklaracjach ministerialnych (zob. pkt 02) uznano znaczenie 
promowania wymiany dobrych praktyk oraz tworzenia powiązań między właściwymi 
organami a dostępnymi cyfrowymi usługami publicznymi. Parlament Europejski 
również podkreślił21, jak ważne jest promowanie dobrych praktyk. 

71 Trybunał ocenił w związku z tym, czy Komisja odpowiednio: 

o wspierała współpracę i wymianę dobrych praktyk; 

o promowała nowo udostępnione cyfrowe usługi publiczne. 

Komisja stworzyła wiele możliwości współpracy i wymiany dobrych 
praktyk 

72 Trybunał ocenił narzędzia, z których Komisja korzystała w celu wspierania 
wymiany dobrych praktyk. Ustalił on, że Komisja nie tylko utworzyła grupy, na forum 
których zainteresowane strony mogły się spotykać, ale także sfinansowała konkretne 
projekty w tym obszarze. 

73 Powstały następujące grupy: 

o rada kierownicza ds. planu działania (zob. pkt 11), która spotykała się dwa lub trzy 
razy w ciągu roku. Na jej posiedzeniach państwa członkowskie przedstawiały 
postępy w opracowywaniu rozwiązań z zakresu administracji elektronicznej lub 
przykłady dobrych praktyk, a także wyzwania związane z opracowywaniem 
konkretnych rozwiązań. Ponieważ okres wdrażania planu działania dobiegł końca, 
w 2021 r. rada zakończyła działalność; 

                                                      
21 Sprawozdanie w sprawie planu działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 

2016–2020, Parlament Europejski, maj 2017 r., A8-0178/2017. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0178_PL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0178_PL.pdf
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o grupy ekspertów ds. określonych tematów lub rozwiązań, takie jak grupa 
ekspertów eIDAS (działanie 2), grupa koordynująca ds. jednolitego portalu 
cyfrowego (działanie 7), grupa ekspertów ds. prawa spółek (działania 9 i 11) oraz 
grupa ekspertów ds. interoperacyjności europejskich usług użyteczności 
publicznej. Grupy te nadal działają. 

74 Realizowane projekty były finansowane głównie w ramach: 

o programu ISA2. Współpraca i wymiana dobrych praktyk stanowiły podstawowe 
elementy polityki Komisji w zakresie interoperacyjności i działań wspierających w 
tym programie (zob. art. 3 i 8 decyzji (UE) 2015/2240). Przykładem szczególnie 
kompleksowej inicjatywy jest platforma Joinup przedstawiona w ramce 9 
(platforma ta została sfinansowana w ramach dwóch działań ISA2 objętych próbą 
kontrolną, na które przeznaczono środki finansowe w wysokości 6 mln euro). Po 
zakończeniu programu ISA2 Komisja zapewniła dalsze finansowanie platformy 
Joinup w ramach programu „Cyfrowa Europa” co najmniej na lata 2021 i 2022; 

o programu „Horyzont 2020”, w ramach którego powstawały głównie inicjatywy ad 
hoc dotyczące konkretnych zagadnień. Jednym z przykładów jest projekt 
SCOOP4C, który doprowadził do powstania społeczności podmiotów dzielących 
się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie wdrożenia zasady 
jednorazowości (na projekt ten przeznaczono środki finansowe z programu 
„Horyzont 2020” w wysokości 1 mln euro). Nie ma jednak dowodów na to, że po 
zakończeniu finansowania projektu działalność społeczności była kontynuowana, 
mimo że przedmiot współpracy jest nadal aktualny. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015D2240
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Ramka 9 

Platforma Joinup – unijna platforma współpracy i wymiany dobrych 
praktyk w zakresie interoperacyjności 

Komisja ustanowiła platformę Joinup w 2011 r. w celu stworzenia wspólnej 
przestrzeni, w której organy administracji publicznej, przedsiębiorstwa i 
obywatele mogliby wymieniać się i dzielić rozwiązaniami i dobrymi praktykami w 
zakresie IT. Jej zamysłem było również ułatwienie komunikacji i współpracy nad 
projektami informatycznymi w całej Europie. Platforma koncentruje się na 
administracji elektronicznej, interoperacyjności semantycznej oraz 
oprogramowaniu open source. Jej główne cechy są następujące: 

o Joinup działa jak katalog, w którym użytkownicy mogą z łatwością znaleźć już 
opracowane rozwiązania, a następnie je pobrać. Zawiera ponad 2 800 
rozwiązań z zakresu interoperacyjności, tj. gotowe oprogramowanie lub 
usługi wielokrotnego użytku, w tym systemy identyfikacji elektronicznej 
utworzone w ramach instrumentu „Łącząc Europę” oraz narzędzia w zakresie 
podpisu elektronicznego, e-zdrowia oraz e-zamówień. 

o Na platformie Joinup powstają społeczności osób zajmujących się w praktyce 
danymi zagadnieniami, skupione wokół takich obszarów jak europejska 
referencyjna architektura interoperacyjności, dzielenie się rozwiązaniami IT i 
ponowne ich wykorzystywanie, Obserwatorium Krajowych Ram 
Interoperacyjności, Obserwatorium Oprogramowania Otwartego oraz 
innowacyjne usługi użyteczności publicznej. 

o Joinup stanowi także punkt obsługi Akademii Interoperacyjności, której celem 
jest upowszechnianie wiedzy i promowanie wymiany informacji między 
praktykami i badaczami z dziedziny administracji cyfrowej. Akademia 
Interoperacyjności oferuje różnego rodzaju materiały edukacyjne i kursy, od 
wydarzeń na żywo (np. warsztaty, webinaria, szkoły sezonowe i szkolenia) po 
indywidualne kursy do samodzielnej nauki (np. kursy w pełni animowane lub 
częściowo animowane z wykorzystaniem istniejących materiałów). 

W 2021 r. na platformie było zarejestrowanych około 18 000 użytkowników. 
Odnotowano prawie pół miliona odwiedzin oraz ponad milion odsłon. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

75 Na podstawie przeglądu czterech działań w ramach ISA2 (zob. załącznik III), 
analizy protokołów posiedzeń rady kierowniczej i grup ekspertów oraz wywiadów z 
pracownikami administracji w państwach członkowskich Trybunał stwierdził, że 
Komisja odpowiednio wspierała współpracę i wymianę dobrych praktyk oraz że 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/joinup
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/european-interoperability-reference-architecture-eira/about?_sm_au_=iVVQkwkk7RFp3DZHVkFHNKt0jRsMJ
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperability-academy/national-interoperability-framework-observatory-nifo-201621
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperability-academy/national-interoperability-framework-observatory-nifo-201621
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/about
https://joinup.ec.europa.eu/collection/innovative-public-services/event/innovative-public-services-observatory-knowledge-exchange
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-skills-public-sector/solution/interoperable-europe-academy
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wymiana między zainteresowanymi stronami dotyczyła kwestii, które były 
przedmiotem ich zainteresowania. 

76 Trybunał ustalił także, że podczas przygotowywania programów na lata 2021–
2027 Komisja należycie uwzględniła potrzebę dalszego wspierania współpracy i 
dobrych praktyk: 

o Program prac służący realizacji programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2022 
obejmuje działania koordynacyjne i wspierające, których głównym celem jest 
promowanie współpracy lub zapewnienie wsparcia dla polityki UE. 

o We wniosku dotyczącym programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” 
przewidziano mechanizm rocznej współpracy między państwami członkowskimi a 
Komisją (zob. pkt 31). 

Komisja nie promowała cyfrowych usług publicznych w sposób 
kompleksowy i skoordynowany 

77 Trybunał ocenił działania Komisji w zakresie promowania cyfrowych usług 
publicznych i stwierdził, że nie przyjęła ona nadrzędnej strategii prowadzenia takich 
działań. W praktyce promocja miała charakter ogólny albo była – w przypadku gdy 
wymagała tego podstawa prawna – związana z konkretnymi działaniami lub 
programami finansowania. 

78 Jeśli chodzi o ogólne promowanie polityki lub rozwiązań w zakresie administracji 
elektronicznej, Komisja wykorzystywała następujące narzędzia: 

o biuletyn administracji elektronicznej, wysyłany subskrybentom raz w miesiącu, 
zawierający najnowsze wiadomości na temat unijnych transgranicznych cyfrowych 
usług publicznych, usług publicznych w chmurze oraz innowacji w sektorze 
publicznym; 

o grupa eGovernment4EU na platformie Futurium. Była ona dostępna dla ogółu 
społeczeństwa i dostarczała informacji na temat Planu działania UE na rzecz 
administracji elektronicznej na lata 2016–2020 oraz przyszłej polityki w dziedzinie 
administracji cyfrowej. Ponieważ okres realizacji planu działania dobiegł końca, 
grupa na platformie nie jest już aktualizowana; 

o media społecznościowe (Facebook, LinkedIn i Twitter). 

https://ec.europa.eu/newsroom/repository/document/2021-46/C_2021_7914_1_EN_annexe_acte_autonome_cp_part1_v3_x3qnsqH6g4B4JabSGBy9UatCRc8_81099.pdf?_sm_au_=iVVwNv0vn6P62nkVVkFHNKt0jRsMJ
https://futurium.ec.europa.eu/pl/egovernment4eu
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79 Jeśli chodzi o strategię komunikacyjną wymaganą w odpowiedniej podstawie 
prawnej, w przypadku działania 7 Komisja rozpoczęła kampanię promocyjną w grudniu 
2020 r., gdy uruchomiono jednolity portal cyfrowy (zob. pkt 58). Trybunał stwierdził, że 
działanie to miało charakter kompleksowy i uznał za dobrą praktykę fakt, że Komisja co 
miesiąc omawiała kampanię oraz wydarzenia organizowane w danym kraju z 
koordynatorami krajowymi podczas wideokonferencji (zwanych „kawiarenkami 
komunikacyjnymi”). Na rys. 5 przedstawiono dane dotyczące liczby odwiedzin na 
portalu „Your Europe”. 

Rys. 5 – Liczba odwiedzin na portalu „Your Europe” (w mln) 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych Komisji Europejskiej (DG GROW). 

80 Podobnie w decyzji ustanawiającej program ISA2 zawarto wymóg dotyczący 
promocji wdrażania europejskiej strategii interoperacyjności, ram interoperacyjności, 
referencyjnej architektury interoperacyjności, jak również odpowiednich specyfikacji i 
norm. Trybunał stwierdził, że kampanię promocyjną zorganizowano z zaangażowaniem 
i kompleksowo. Poza ustanowieniem i prowadzeniem platformy Joinup (zob. pkt 74 i 
ramka 9) w ramach programu ISA2 sfinansowano działanie promujące współpracę oraz 
ułatwiające komunikację między zainteresowanymi stronami programu (środki 
finansowe przeznaczone na to działanie wyniosły 3,62 mln euro). 
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81 Ponadto w ramach instrumentu „Łącząc Europę” również wymagano wdrożenia 
strategii komunikacyjnej. Trybunał ustalił, że: 

o opracowano taką strategię, aby promować rozwiązania powstałe w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę”, które były przedmiotem zainteresowania przede 
wszystkim osób opracowujących rozwiązania dotyczące cyfrowych usług 
administracji publicznej. Pracownicy administracji w państwach członkowskich, z 
którymi Trybunał przeprowadził wywiady, mieli pozytywne zdanie na temat 
promowanych rozwiązań i potwierdzili, że ponownie je wykorzystywali, w 
szczególności w przypadku usług transgranicznych. Ponowne wykorzystywanie 
infrastruktury usług cyfrowych ma zapewnić szybszy, łatwiejszy i bardziej 
opłacalny rozwój usług cyfrowych z wykorzystaniem istniejących technologii, 
dzięki czemu poszczególne organizacje nie będą musiały opracowywać usług 
niezależnie od siebie. Zgodnie z tabelą wyników dotyczących ponownego 
wykorzystania rozwiązań opracowanych w ramach CEF do końca 2021 r. powstałe 
elementy składowe wykorzystano w 353 projektach realizowanych głównie w UE; 

o jak dotąd Komisja nie zorganizowała konkretnych kampanii informacyjnych lub 
promocyjnych mających na celu poinformowanie potencjalnych użytkowników o 
istnieniu systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw (działającego od 2017 r.) 
albo systemu wzajemnego połączenia rejestrów upadłości (działającego od 2021 
r.), które opracowano w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Komisja 
poinformowała Trybunał, że planuje przeprowadzenie takiej kampanii (i) w 
odniesieniu do systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw – gdy będzie 
dostępne narzędzie do obsługi płatności (zob. ramka 7) oraz (ii) w odniesieniu do 
systemu wzajemnego połączenia rejestrów upadłości – gdy wszystkie państwa 
członkowskie będą z nim połączone (jak dotąd połączonych jest 17 państw 
członkowskich) (zob. pkt 64). Pod koniec 2021 r. Komisja rozpoczęła internetową 
kampanię komunikacyjną promującą europejski portal „e-Sprawiedliwość”, przy 
czym w bardzo ograniczonym zakresie informowała również o systemie integracji 
rejestrów przedsiębiorstw. 

82 Chociaż kluczowe znaczenie dla korzystania z usług administracji elektronicznej 
ma wiedza potencjalnych użytkowników o istnieniu takich usług, Trybunał stwierdził, 
że Komisja nie oceniła poziomu wiedzy przedsiębiorców na ich temat ani nie 
przeanalizowała potrzeb w tym obszarze. Przedstawiciele europejskich stowarzyszeń 
przedsiębiorców, z którymi Trybunał przeprowadził wywiady, stwierdzili, że 
przedsiębiorcy wiedzą o istnieniu tych usług administracji elektronicznej, z których 
zgodnie z prawem mają obowiązek korzystać, ale ich wiedza na temat innych takich 
usług jest znacznie mniejsza. 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Reuse
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Reuse
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83 Trybunał ustalił, że istnieje jednak jeden aspekt – eIDAS – w odniesieniu do 
którego Komisja zleciła przeprowadzenie badania. Jego celem było przeanalizowanie 
rynku systemów identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania oraz usług zaufania oraz 
opracowanie i przeprowadzenie programu pilotażowego mającego zwiększyć poziom 
wiedzy na temat tych rozwiązań wśród MŚP: 

o Badanie opublikowano w 2019 r. Stwierdzono w nim, że poziom wiedzy na temat 
rozwiązań eIDAS wśród MŚP jest ogólnie niski, co uznano za główną przeszkodę w 
jego wprowadzaniu. 

o Program pilotażowy, który przeprowadzono pod koniec 2018 r., obejmował 
udostępnienie programu szerzenia wiedzy i szkolenia oraz zestawu narzędzi eIDAS 
dla MŚP, a także strategię promowania tego zestawu narzędzi. Program szerzenia 
wiedzy i szkolenia oraz zestaw narzędzi eIDAS dla MŚP nadal są dostępne online. 
Ponadto obserwatorium eIDAS (internetowa platforma współpracy uruchomiona 
przez Komisję) skupia wirtualną społeczność zainteresowanych stron, której celem 
jest dążenie do wspólnego zrozumienia kwestii związanych z wdrożeniem i 
stosowaniem rozporządzenia eIDAS. 

84 Chociaż w badaniu zalecono dalszy rozwój zestawu narzędzi, tak aby uwzględnić 
w nim bardziej szczegółowe potrzeby użytkowników, oraz ustanowienie trwałej 
struktury zarządzania tym zestawem narzędzi, która skupiałaby zainteresowane strony, 
w tym przedstawicieli państw członkowskich i władz regionalnych, stowarzyszeń MŚP 
oraz dostawców usług, Komisja nie podjęła żadnych działań w tym kierunku. Nie 
przedstawiła też żadnego wyjaśnienia, dlaczego zalecenie sformułowane w badaniu nie 
zostało wdrożone. 

85 Trybunał ocenił ponadto, czy Komisja miała wgląd w działania promocyjne 
prowadzone przez państwa członkowskie i czy starała się: (i) koordynować takie 
działania, jeśli były realizowane lub (ii) rozpowszechniać dobre praktyki w tym zakresie. 
Trybunał stwierdził, że Komisja nie miała wglądu w działania państw członkowskich 
mające na celu promowanie europejskich lub krajowych rozwiązań na rzecz 
administracji elektronicznej. W związku z tym nie zidentyfikowała dobrych praktyk ani 
nie mogła koordynować prowadzonych przez nie działań. 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/712f9ce2-5042-11e9-a8ed-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eidas-toolkit-businesses
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eidas-toolkit-businesses
https://futurium.ec.europa.eu/en/eidas-observatory
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Wnioski i zalecenia 
86 Ogólnie rzecz biorąc, Trybunał stwierdził, że działania Komisji były tylko częściowo 
skuteczne we wspieraniu państw członkowskich zarówno we wprowadzaniu rozwiązań 
z zakresu administracji elektronicznej, jak i w upowszechnianiu ich wykorzystywania. 
Chociaż Komisja zakończyła realizację objętych kontrolą działań określonych w Planie 
działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020, nie wszystkie 
nowo wdrożone cyfrowe usługi publiczne są dostępne w całej UE ze względu na 
opóźnienia w ich wprowadzaniu w państwach członkowskich. Ponadto Komisja nie 
promowała tych usług w sposób kompleksowy wśród przedsiębiorstw i ogólnie 
użytkowników. 

87 Mimo że plan działania odpowiadał potrzebom stwierdzonym w wyniku 
konsultacji i ocen, obejmował jedynie działania, które miały być wdrażane przez samą 
Komisję, co utrudniło realizację określonej w nim koncepcji. W planie tym nie nałożono 
na państwa członkowskie żadnych obowiązków, mimo że w sprawozdaniu oceniającym 
dotyczącym poprzedniego planu działania jako główne niedociągnięcie wskazano 
dobrowolny charakter działań realizowanych przez państwa członkowskie. Niemniej 
jednak ów brak został złagodzony przez fakt, że odpowiednie akty prawne, które 
istniały już przed rozpoczęciem realizacji planu działania lub zostały przyjęte w wyniku 
jego realizacji, nakładały takie zobowiązania na państwa członkowskie w odniesieniu 
do większości działań. W niektórych przypadkach realizację działań kontynuowano 
nawet po 2020 r., a więc po zakończeniu okresu wdrażania planu działania 
(zob. pkt 23–27). 

88 Trybunał zwrócił uwagę, że we wniosku Komisji z 2021 r. dotyczącym decyzji 
ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” wprowadzono ramy 
współpracy umożliwiające Komisji coroczne monitorowanie postępów państw 
członkowskich w realizacji celów cyfrowych wyznaczonych na poziomie UE. Jeden z 
trzech celów jest jednak niejasno określony, co wiąże się z ryzykiem, że może on być 
różnie interpretowany przez państwa członkowskie, a to z kolei może zagrażać jego 
realizacji. Zgodnie z wnioskiem z 2021 r. dotyczącym decyzji ustanawiającej program 
polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” Komisja powinna w aktach wykonawczych 
określić kluczowe wskaźniki skuteczności działania dla każdego celu cyfrowego 
(zob. pkt 28–31 i 46–48). 

89 Monitorowanie wdrażania planu działania przebiegało niejednolicie, ponieważ 
Komisja nie ustanowiła ram monitorowania (w tym wskaźników) dla planu jako całości. 
Takie ramy wprowadzono jednak w odniesieniu do szeregu poszczególnych działań 
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(czterech z sześciu działań objętych kontrolą Trybunału). Istniejące wskaźniki dotyczące 
administracji elektronicznej (wskaźnik porównawczy e-Government Benchmark oraz 
indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI), publikowane corocznie 
przez Komisję, nie były bezpośrednio powiązane z żadnym z działań realizowanych w 
ramach planu działania, a zatem nie były odpowiednie do pomiaru jego oddziaływania 
(zob. pkt 32–45). 

90 Komisja zakończyła realizację sześciu skierowanych do przedsiębiorstw działań 
objętych zakresem kontroli Trybunału. Wspierała także wdrażanie rozwiązań z zakresu 
administracji elektronicznej przez państwa członkowskie z wykorzystaniem projektów 
finansowanych ze środków UE oraz zapewniła wsparcie techniczne, co zostało 
docenione przez pracowników organów administracji w państwach członkowskich, z 
którymi Trybunał przeprowadził wywiady (zob. pkt 49–69). 

91 Pomimo tych starań trzy z sześciu działań zostały tylko częściowo zrealizowane w 
całej UE. W dwóch przypadkach (wzajemne połączenie rejestrów upadłości oraz 
korzystanie z rozwiązań cyfrowych w całym cyklu życia spółki) było to spowodowane 
opóźnieniami w kilku państwach członkowskich (przy czym Komisja nie posiada 
informacji o postępach w niektórych z tych państw). W jednym przypadku 
(identyfikacja elektroniczna, uwierzytelnianie i usługi zaufania, eIDAS) w odnośnym 
rozporządzeniu pozostawiono państwom członkowskim swobodę w podjęciu działania. 
W rezultacie działania Komisji realizowane w latach 2016–2020 nie przyniosły jeszcze 
istotnych zmian dla przedsiębiorstw i obywateli w UE. Inne działanie – system 
integracji rejestrów przedsiębiorstw – w niektórych państwach wdrożono wprawdzie z 
opóźnieniem, lecz od marca 2022 r. rozwiązanie jest dostępne we wszystkich 
państwach członkowskich (zob. pkt 60–65). 

92 Trybunał zwraca uwagę, że we wniosku z 2021 r. dotyczącym decyzji 
ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” Komisja wprowadziła 
pojęcia (i) planów działania dotyczących cyfrowej dekady, które mają zostać 
sporządzone przez państwa członkowskie, oraz (ii) trajektorii realizacji każdego z celów 
cyfrowych, która ma zostać określona dla każdego państwa członkowskiego. Ponieważ 
jednak wniosek nadal przechodzi proces legislacyjny (według stanu na wrzesień 2022 
r.), może zostać zmieniony (zob. pkt 46). 

93 Jeśli chodzi o rozporządzenie eIDAS, w wyniku jego oceny Komisja przedstawiła w 
2021 r. wniosek dotyczący zmiany obowiązującego rozporządzenia. We wniosku 
poprawiono większość niedociągnięć oraz – co najważniejsze – zawarto wymóg, aby 
każde państwo członkowskie wprowadziło system identyfikacji elektronicznej 
(zob. pkt 54–56). 
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Zalecenie 1 – Wzmocnienie ram wdrażania usług elektronicznej 
administracji publicznej w celu zmobilizowania państw 
członkowskich do ostatecznego wprowadzenia e-usług 
administracji publicznej 

Uwzględniając wniosek dotyczący decyzji ustanawiającej program polityki „Droga ku 
cyfrowej dekadzie” do 2030 r., Komisja powinna zachęcać do dalszego rozwoju usług 
elektronicznej administracji publicznej oraz ich monitorowania poprzez: 

a) jednoznaczne zdefiniowanie pojęć wykorzystanych do sformułowania celów 
cyfrowych, tak aby można je było stosować w ten sam sposób w całej UE; 

b) przeprowadzenie analizy krajowych planów działania dotyczących cyfrowej 
dekady i podjęcie niezbędnych działań, jeżeli Komisja uzna, że określone w nich 
strategie, środki i działania są niewystarczające, a tym samym zagrażają 
terminowej realizacji celów określonych w decyzji; 

c) podejmowanie działań w przypadku, gdy w państwach członkowskich występują 
opóźnienia w realizacji celów cyfrowych w stosunku do planowanych trajektorii 
ich osiągania. 

Termin realizacji: po przyjęciu wniosku dotyczącego decyzji ustanawiającej program 
polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”, zgodnie z terminami określonymi w decyzji. 

94 Komisja aktywnie wspierała na wiele sposobów współpracę i wymianę dobrych 
praktyk (np. przez tworzenie grup ekspertów i platform współpracy), co spotkało się z 
pozytywną oceną pracowników organów administracji w państwach członkowskich. W 
zaproponowanym przez siebie dokumencie programowym „Droga ku cyfrowej 
dekadzie” na okres po 2020 r. Komisja należycie uwzględniła potrzebę dalszego 
udzielania tego wsparcia (zob. pkt 70–76). 

95 Komisja nie przyjęła nadrzędnej strategii promowania wśród kluczowych 
użytkowników rozwiązań z zakresu administracji elektronicznej dostępnych na 
poziomie UE. W rezultacie działania promocyjne nie były kompleksowe ani 
skoordynowane. Komisja promowała rozwiązania tylko w przypadkach, gdy było to 
wymagane prawem, a więc jej działania nie obejmowały wszystkich rozwiązań 
(zob. pkt 77–78). 

96 Te kampanie informacyjne, które Komisja faktycznie przeprowadziła, były 
skuteczne. Promowała ona wprawdzie rozwiązania techniczne przygotowane w 
ramach instrumentu „Łącząc Europę” wśród osób opracowujących rozwiązania 
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dotyczące cyfrowych usług administracji publicznej, nie upowszechniała jednak dotąd 
nowo udostępnionych usług, takich jak system integracji rejestrów przedsiębiorstw czy 
system wzajemnego połączenia rejestrów upadłości, wśród ich potencjalnych 
użytkowników. Komisja nie miała ponadto wglądu w działania podejmowane przez 
państwa członkowskie w celu promowania krajowych lub europejskich rozwiązań z 
zakresu administracji elektronicznej, mimo że gdyby działania te były skoordynowane, 
mogłyby przynieść lepsze rezultaty (zob. pkt 79–81 i 85). 

97 Komisja nie oceniła poziomu wiedzy przedsiębiorców na temat dostępnych usług 
administracji elektronicznej ani nie przeanalizowała potrzeb w tym zakresie, mimo że 
znajomość e-usług jest kluczowym elementem koniecznym do korzystania z nich. 
Jedyny wyjątek stanowił rynek eIDAS: Komisja przeprowadziła badanie w tym obszarze 
i wdrożyła pilotażowy program szerzenia wiedzy i szkolenia wśród małych i średnich 
przedsiębiorstw. Jednym z rezultatów programu było opracowanie zestawu narzędzi 
dla MŚP. Chociaż w badaniu zalecono dalszy jego rozwój, Komisja nie podjęła żadnych 
działań w tym zakresie (zob. pkt 82–84). 

Zalecenie 2 – Opracowanie kompleksowej strategii skutecznego 
promowania usług administracji elektronicznej 

W celu zapewnienia bardziej skutecznego wsparcia dla dalszego upowszechniania 
usług administracji elektronicznej o zasięgu ogólnoeuropejskim Komisja powinna 
opracować kompleksową strategię skutecznego promowania tych usług w oparciu o 
ocenę poziomu wiedzy użytkowników na temat dostępnych już usług. W strategii tej 
Komisja powinna uwzględnić działania podejmowane w tym zakresie przez państwa 
członkowskie, aby je w nich wesprzeć lub uniknąć powielania takich działań. 

Termin realizacji: koniec 2024 r. 
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Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczy 
Mihails Kozlovs, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu 
w dniu 11 października 2022 r. 

 W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

 

 Tony Murphy 
 Prezes Trybunału 
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Załączniki 

Załącznik I – Rozwój administracji elektronicznej w UE od 
2006 r. 

 
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

Finansowanie Prawodawstwo Inicjatywy polityczne

2006–
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015–
2016

2017

2018–
2020

2021

Nadchodzące 
wydarzenia

• Dyrektywa w sprawie usług
2006/123/WE

• Dyrektywa w sprawie 
infrastruktury informacji 
przestrzennej w UE (INSPIRE)
2007/2/WE

• Podpisanie deklaracji ministerialnej 
z Malmö w sprawie administracji 
elektronicznej

• Przyjęcie Planu działania na rzecz 
administracji elektronicznej na lata 
2006–2010

• Program ISA (2010–2015)

• Przyjęcie Europejskiej agendy 
cyfrowej

• Pierwsze europejskie ramy 
interoperacyjności

• Dyrektywa 2011/24/UE w sprawie 
stosowania praw pacjentów w 
transgranicznej opiece 
zdrowotnej

• Przyjęcie Planu działania na rzecz 
administracji elektronicznej na lata 
2011–2015

• Rozporządzenie w sprawie 
systemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym (IMI) nr 
1024/2012

• Instrument „Łącząc Europę”, sektor 
telekomunikacyjny (2014–2020)

• Dyrektywa 2013/37/UE 
zmieniająca dyrektywę 
2003/98/WE w sprawie 
ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego

• Rozporządzenie eIDAS 
(rozporządzenie (UE) nr 910/2014)

• Dyrektywa 2014/55/UE w sprawie 
fakturowania elektronicznego
w zamówieniach publicznych

• Program „Horyzont 2020”, wyzwania 
społeczne (2014–2020)

• Europejskie fundusze strukturalne i 
inwestycyjne (2014–2020)

• Dyrektywa 2016/1148/UE w 
sprawie bezpieczeństwa sieci i 
informacji

• Uruchomienie strategii jednolitego 
rynku cyfrowego

• Przyjęcie Planu działania na rzecz 
administracji elektronicznej na lata 
2016–2020

• Program ISA2 (2016–2020)

• Podpisanie deklaracji ministerialnej 
z Tallina w sprawie administracji 
elektronicznej

• Nowe europejskie ramy 
interoperacyjności

• Plan działania na rzecz 
interoperacyjności

• Program wspierania reform 
strukturalnych (2017–2020)

• Rozporządzenie (UE) 2018/1724 w 
sprawie jednolitego portalu 
cyfrowego

• Dyrektywa (UE) 2019/1151 w 
sprawie stosowania narzędzi i 
procesów cyfrowych w prawie 
spółek

• Dyrektywa (UE) 2019/1024 w 
sprawie otwartych danych

• Podpisanie deklaracji ministerialnej 
z Berlina 

• Cyfrowy kompas na 2030 r.

• 2021–2027: Program „Cyfrowa 
Europa”, europejskie fundusze 
strukturalne i inwestycyjne, 
instrument „Łącząc Europę”, 
Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności, program 
„Horyzont Europa”, Instrument 
Wsparcia Technicznego

• Nowe rozporządzenie eIDAS
• Program cyfrowy „Droga ku 

cyfrowej dekadzie”
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Załącznik II – Plan działania na rzecz administracji elektronicznej 
– wykaz działań 

Priorytet polityki Działanie Termin 
docelowy 

Odpowiedzialna 
DG 

Modernizacja 
administracji publicznej 
za pomocą technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) 
przy zastosowaniu 
kluczowych narzędzi 
cyfrowych 

1. Wsparcie przejścia państw 
członkowskich na e-zamówienia i 
stosowanie przez nie rejestrów 
umów 

2019 DG GROW 

2. Przyspieszenie wdrożenia usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku 
wewnętrznym, w tym identyfikacji 
elektronicznej i podpisu 
elektronicznego 

2016 DG CNECT 

3. Zapewnienie długotrwałej 
stabilności transgranicznej 
infrastruktury usług cyfrowych 

2018 DG CNECT 

4. Zaprezentowanie zmienionej wersji 
europejskich ram interoperacyjności 
i wspieranie korzystania z nich przez 
administracje krajowe 

2016–2019 DG DIGIT 

5. Koordynacja opracowania prototypu 
na potrzeby europejskiego katalogu 
norm ICT w zakresie zamówień 
publicznych 

2017 DG GROW 

6. Komisja wykorzysta wspólne 
elementy składowe, takie jak 
infrastruktury usług cyfrowych w 
ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”, i zastosuje się do 
europejskich ram interoperacyjności 
Stopniowo wprowadzi „domyślną 
cyfrowość” i „jednorazowość”, 
fakturowanie elektroniczne i 
elektroniczne zamówienia publiczne 
oraz oceni wpływ ewentualnego 
stosowania zasady „braku systemów 
odziedziczonych” 

2016–2019 DG DIGIT 
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Priorytet polityki Działanie Termin 
docelowy 

Odpowiedzialna 
DG 

Większa mobilność 
transgraniczna dzięki 
interoperacyjnym 
cyfrowym usługom 
publicznych 

7. Przedłożenie wniosku dotyczącego 
jednolitego portalu cyfrowego 2017 DG GROW 

8. Przekształcenie europejskiego 
portalu „e-Sprawiedliwość” w punkt 
kompleksowej obsługi w zakresie 
informacji na temat europejskiego 
wymiaru sprawiedliwości 

2016 DG JUST 

9. Wprowadzenie we współpracy z 
państwami członkowskimi 
obowiązkowego wzajemnego 
połączenia wszystkich rejestrów 
przedsiębiorstw państw 
członkowskich 

2017 DG JUST 

10. Dalszy rozwój elektronicznego 
wzajemnego połączenia rejestrów 
upadłości 

2019 DG JUST 

11. Przedstawienie inicjatywy na rzecz 
łatwiejszego korzystania z rozwiązań 
cyfrowych w całym cyklu życia spółki 

2017 DG JUST 

12. Przedstawienie wniosku 
ustawodawczego w celu 
rozszerzenia zakresu jednolitego 
mechanizmu elektronicznego 
dotyczącego rejestracji i zapłaty VAT 

2016 DG TAXUD 

13. Rozpoczęcie projektu pilotażowego 
stosowania zasady jednorazowości 
skierowanego do przedsiębiorstw 

2016 DG CNECT 

14. Ustanowienie punktu kompleksowej 
obsługi do celów sprawozdawczych 
w transporcie morskim oraz 
digitalizacja dokumentów 
przewozowych 

2018 DG MOVE (wraz z 
DG TAXUD) 

15. Zakończenie wprowadzania systemu 
elektronicznej wymiany informacji 
dotyczących zabezpieczenia 
społecznego 

2019 DG EMPL 

16. Dalszy rozwój Europejskiego Portalu 
Mobilności Zawodowej EURES 2017 DG EMPL 

17. Wspieranie państw członkowskich w 
rozwijaniu transgranicznych usług w 
zakresie e-zdrowia 

2016–2018 DG SANTE 
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Priorytet polityki Działanie Termin 
docelowy 

Odpowiedzialna 
DG 

Wysoka jakość usług 
publicznych dzięki 
łatwiejszym kontaktom 
elektronicznym między 
administracjami i 
obywatelami/ 
przedsiębiorcami 

18. Ocena możliwości stosowania 
zasady jednorazowości w stosunku 
do obywateli w kontekście 
transgranicznym 

2019 DG CNECT 

19. Przyspieszenie wdrożenia 
infrastruktury danych ustanowionej 
dyrektywą w sprawie INSPIRE i 
korzystania z tej infrastruktury 

2016–2020 DG ENV 

20. Przekształcenie stron internetowych 
[Komisji], tak aby sprzyjały 
większemu udziałowi obywateli i 
przedsiębiorstw w programach i 
kształtowaniu polityki UE 

2018 DG COMM 

- 

21. Platforma informatyczna służąca 
wymianie elektronicznych 
materiałów dowodowych między 
organami sądowymi (nowe działanie 
– maj 2017 r.) 

2019 DG JUST 

- 

22. Elektroniczna kontrola urzędowa 
żywności i produktów roślinnych – 
wdrożenie w pełni niematerialnego 
środowiska w celu utrzymania 
swobodnego i bezpiecznego 
przepływu bezpiecznej żywności i 
produktów roślinnych (nowe 
działanie – maj 2017 r.) 

2020 DG SANTE 

- 

23. Egzekwowanie prawodawstwa 
dotyczącego branży rolno-
spożywczej w sprzedaży przez 
internet i informacji dla 
konsumentów (nowe działanie – maj 
2017 r.) 

2020 DG SANTE 

- 
24. Karta administracji cyfrowej dla 

obywateli (nowe działanie – maj 
2017 r.) 

2017 DG CNECT 

- 
25. Działania w zakresie „Miejskiej 

transformacji cyfrowej” (nowe – maj 
2017 r.) 

2018 DG REGIO i DG 
CNECT 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.  
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Załącznik III – Wykaz objętych kontrolą projektów 
finansowanych ze środków UE 

Fundusz Nr działania/ 
projektu 

Nazwa działania/ 
projektu 

Wkład UE  
(w EUR) 

Instrument 
„Łącząc Europę” 2014-PL-IM-0002 

Utworzenie i obsługa 
ogólnoeuropejskiej usługi 
proxy na poziomie krajowym 
w Polsce 

200 000 

Instrument 
„Łącząc Europę” 2014-DK-IM-0004 

Duński węzeł systemu 
identyfikacji elektronicznej i 
jego obsługa 

150 000 

Instrument 
„Łącząc Europę” 2015-DE-IA-0065 TREATS (transeuropejskie 

usługi uwierzytelniania) 560 378 

Instrument 
„Łącząc Europę” 2015-DK-IA-0091 

Integracja e-usług w Danii z 
krajową bramą sieciową 
systemu identyfikacji 
elektronicznej 

909 528 

Instrument 
„Łącząc Europę” 2016-IT-IA-0007 

System integracji rejestrów 
przedsiębiorstw (BRIS) we 
Włoszech 

178 306 

Instrument 
„Łącząc Europę” 2016-RO-IA-0041 

System elektroniczny 
wzajemnego połączenia 
Krajowego Urzędu Rejestru 
Handlowego z BRIS w 
Rumunii 

332 221 

Instrument 
„Łącząc Europę” 2016-ES-IA-0047 

Wzajemne połączenie 
rejestrów upadłości (IRI) w 
Hiszpanii 

118 266 

Instrument 
„Łącząc Europę” 2016-EU-IA-0064 

eID@Cloud – integracja e-
identyfikacji z europejskimi 
platformami w chmurze 
zgodnie z rozporządzeniem 
eIDAS 

676 723 

Instrument 
„Łącząc Europę” 2016-EU-IA-0074 

System wzajemnego 
połączenia rejestrów 
upadłości (IRI) w Europie 

711 248 

Instrument 
„Łącząc Europę” 2017-SK-IA-0005 

Wzajemne połączenie 
rejestrów upadłości (IRI) na 
Słowacji 

104 625 

Instrument 
„Łącząc Europę” 2017-CY-IA-0023 Wzajemne połączenie 

rejestrów upadłości – Cypr 229 998 

Instrument 
„Łącząc Europę” 2017-HU-IA-0027 

Integracja węgierskiego 
rejestru przedsiębiorstw z 
unijnym BRIS 

216 489 
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Fundusz Nr działania/ 
projektu 

Nazwa działania/ 
projektu 

Wkład UE  
(w EUR) 

Instrument 
„Łącząc Europę” 2017-RO-IA-0038 

Obsługa i utrzymanie 
rumuńskiego punktu 
dostępu BRIS 

37 978 

ISA2 2016.05 

Europejska inicjatywa w 
dziedzinie 
interoperacyjności 
zamówień publicznych 

7 682 403 

ISA2 2016.11 
Automatyczna 
sprawozdawczość dla 
przedsiębiorstw 

149 927 

ISA2 2016.20 
Joinup – europejska 
platforma współpracy i 
katalog rozwiązań 

5 473 606 

ISA2 2016.22 
Budowanie społeczności i 
efektywne wykorzystanie 
platform współpracy 

502 328 

ISA2 2016.27 
CAMSS – normy i 
specyfikacje dotyczące 
wspólnych metod oceny 

1 208 659 

ISA2 2016.30 
Zwiększanie poziomu wiedzy 
na temat interoperacyjności 
- działania komunikacyjne 

3 620 012 

ISA2 2016.31 
Wymiana dobrych praktyk i 
ponowne wykorzystywanie 
rozwiązań 

3 036 585 

ISA2 2017.05 

Wymogi w zakresie 
interoperacyjności 
dotyczące wdrożenia 
jednolitego portalu 
cyfrowego 

220 000 

„Horyzont 2020” 737460 Projekt dotyczący zasady 
jednorazowości (TOOP) 7 996 708 

„Horyzont 2020” 737492 

Społeczność 
zainteresowanych stron na 
rzecz zasady 
jednorazowości: 
zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych dla 
obywateli (SCOOP4C) 

992 480 

„Horyzont 2020” 870635 Program „Cyfrowa Europa” 
dla wszystkich (DE4A) 7 997 861 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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Załącznik IV – Wdrożenie działań objętych zakresem kontroli 

Działanie 
Podstawa prawna Obowiązki Komisji Obowiązki państw 

członkowskich Stan prac 

2. Przyspieszenie wdrożenia usług eIDAS, w tym 
identyfikacji elektronicznej i podpisu 
elektronicznego 

Rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w sprawie 
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 
1999/93/WE 

• Utworzenie, utrzymywanie i 
aktualizowanie platformy usług 
podstawowych, w tym 
zapewnienie specyfikacji 
technicznych, oprogramowania i 
wsparcia technicznego w zakresie 
połączenia krajowych platform 
eIDAS (węzłów) 

• Stworzenie forów wymiany 
• Zlecenie istotnych badań 
• Organizacja seminariów 
• Podjęcie działań wdrażających na 

podstawie otrzymanych skarg 

• Opracowanie systemu 
eIDAS 

• Opracowanie krajowej 
platformy eIDAS (węzła) z 
wykorzystaniem środków 
finansowych z projektów 
dotyczących usług ogólnych 
realizowanych w ramach 
instrumentu „Łącząc 
Europę” 

• Notyfikowanie systemu 
(systemów) 

• 18 państw członkowskich 
notyfikowało (14 państw) albo 
wstępnie notyfikowało (4 państwa) 
system identyfikacji elektronicznej. 
Oznacza to, że dziewięć państw 
członkowskich jeszcze nie 
uczestniczy w systemie. 

• Finansowanie w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” przeznaczone na 
systemy identyfikacji elektronicznej i 
podpisu elektronicznego wyniosło 
20,39 mln euro w przypadku 
projektów dotyczących platform 
usług podstawowych oraz 25,35 mln 
euro w przypadku 72 projektów 
dotyczących usług ogólnych 
realizowanych w 26 krajach. 

• Uwzględniając niedociągnięcia w 
rozporządzeniu eIDAS, w czerwcu 
2021 r. Komisja przedstawiła wniosek 
dotyczący nowego rozporządzenia 
ustanawiającego ramy europejskiej 
tożsamości cyfrowej. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/trust-services-and-eid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910
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Działanie 
Podstawa prawna Obowiązki Komisji Obowiązki państw 

członkowskich Stan prac 

7. Przedłożenie wniosku dotyczącego jednolitego 
portalu cyfrowego (tj. pojedynczego punktu 
dostępu do informacji, procedur i usług wsparcia w 
internecie) 

Rozporządzenie (UE) 2018/1724 w sprawie 
utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu 
zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz 
usług wsparcia i rozwiązywania problemów, a 
także zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1024/2012 

• Złożenie wniosku dotyczącego aktu 
prawnego 

• Wdrożenie rozporządzenia w 
sprawie jednolitego portalu 
cyfrowego: opracowanie, 
udostępnienie, monitorowanie, 
aktualizacja, utrzymanie, 
zabezpieczenie i hosting portalu 
„Your Europe” (wspólny interfejs 
użytkownika), obejmującego 
wyszukiwarkę, repozytorium 
hiperłączy, wyszukiwarkę 
wspólnych usług wsparcia i 
narzędzia do gromadzenia 
informacji zwrotnych od 
użytkowników 

• Cyfryzacja 21 procedur, 
które mają być oferowane 
online na podstawie 
rozporządzenia w sprawie 
jednolitego portalu 
cyfrowego 

• Opracowanie, 
udostępnienie, 
monitorowanie, 
aktualizacja, utrzymanie i 
zabezpieczanie aplikacji ICT 
związanych z krajowymi 
stronami internetowymi i 
witrynami, którymi one 
zarządzają i które są 
połączone ze wspólnym 
interfejsem użytkownika 
(„Your Europe”) 

• Pierwsze usługi, które uruchomiono 
12 grudnia 2020 r., są dostępne z 
poziomu punktu kompleksowej 
obsługi na portalu „Your Europe”. 

• Do końca 2023 r. portal „Your 
Europe” ma oferować dostęp do 21 
procedur online we wszystkich 
krajach UE. Procedury te będą miały 
w pełni cyfrowy charakter i nie będą 
wymagały korzystania z dokumentów 
w formie papierowej. 

9. Wprowadzenie we współpracy z państwami 
członkowskimi obowiązkowego wzajemnego 
połączenia wszystkich rejestrów przedsiębiorstw 
państw członkowskich 

Dyrektywa (UE) 2012/17 uchylona przez 
dyrektywę (UE) 2017/1132 
Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/884 

Dyrektywa (UE) 2019/1151 (zmieniająca 
dyrektywę (UE) 2017/1132) 

• Utworzenie, utrzymywanie i 
aktualizacja platformy usług 
podstawowych oraz interfejsu 
(europejski portal 
„e-Sprawiedliwość”), w tym 
zapewnienie specyfikacji 
technicznych, oprogramowania i 
wsparcia technicznego w zakresie 
połączenia rejestrów krajowych 

• Cyfryzacja rejestrów 
krajowych 

• Połączenie rejestrów 
krajowych z 
wykorzystaniem środków 
finansowych z projektów 
dotyczących usług ogólnych 
realizowanych w ramach 
instrumentu „Łącząc 
Europę” 

• Chociaż od wprowadzenia systemu 
integracji rejestrów przedsiębiorstw 
minęły ponad cztery lata, Komisja 
wciąż nie wdrożyła jeszcze narzędzia 
do obsługi płatności w ramach tego 
systemu. 

• Finansowanie w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” wyniosło 8 mln euro 
na rzecz platformy usług 
podstawowych i 2,44 mln euro na 
rzecz 16 projektów dotyczących usług 
ogólnych realizowanych w 10 krajach. 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en?_sm_au_=iVVcFjJcr1ZjKMvHVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1724&qid=1661519338295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1724&qid=1661519338295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1724&qid=1661519338295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1724&qid=1661519338295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1724&qid=1661519338295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1724&qid=1661519338295
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Business+Registers+Interconnection+System
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32012L0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0884
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
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Działanie 
Podstawa prawna Obowiązki Komisji Obowiązki państw 

członkowskich Stan prac 

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2244 
(uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 
2015/884) 

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/1042 
(uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 
2020/2244) 

10. Dalszy rozwój elektronicznego wzajemnego 
połączenia rejestrów upadłości 

Rozporządzenie (UE) 2015/848 

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/917 

• Utworzenie, utrzymywanie i 
aktualizacja platformy usług 
podstawowych oraz interfejsu 
(europejski portal 
„e-Sprawiedliwość”), w tym 
zapewnienie specyfikacji 
technicznych, oprogramowania i 
wsparcia technicznego w zakresie 
połączenia rejestrów krajowych 

• Cyfryzacja rejestrów 
krajowych 

• Połączenie rejestrów 
krajowych z 
wykorzystaniem środków 
finansowych z projektów 
dotyczących usług ogólnych 
realizowanych w ramach 
instrumentu „Łącząc 
Europę” 

• Tylko 17 z 26 państw członkowskich 
(jedno państwo spośród 27 
zrezygnowało z udziału)dokonało 
połączenia. Pięć kolejnych państw 
jest na etapie opracowywania i 
testowania. Oznacza to, że cztery 
państwa członkowskie nie 
przystąpiły jeszcze do realizacji tego 
działania. 

• Finansowanie w ramach instrumentu 
„Łącząc Europę” wyniosło 1,16 mln 
euro i objęło cztery projekty 
dotyczące usług ogólnych 
realizowane w 7 krajach.  

11. Przedstawienie inicjatywy na rzecz 
łatwiejszego korzystania z rozwiązań cyfrowych w 
całym cyklu życia spółki 

Dyrektywa (UE) 2019/1151 zmieniająca dyrektywę 
(UE) 2017/1132 

• Złożenie wniosku dotyczącego aktu 
prawnego  

• Wdrożenie dyrektywy (UE) 
2019/1151 

• Państwa członkowskie musiały 
dokonać transpozycji dyrektywy (EU) 
2019/1151 do sierpnia 2021 r., chyba 
że powiadomiły Komisję o tym, że 
występują o możliwe wydłużenie 
terminu o jeden rok. Siedemnaście 
państw członkowskich powiadomiło 
o skorzystaniu z możliwości 
wydłużenia terminu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2244
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj?locale=pl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj?locale=pl
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1042/oj?locale=pl
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/European+e-Justice+Portal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R0917
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://ec.europa.eu/futurium/en/egovernment4eu/pillar-2-11-facilitating-use-digital-technologies-throughout-companys-lifecycle
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017L1132
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Działanie 
Podstawa prawna Obowiązki Komisji Obowiązki państw 

członkowskich Stan prac 

13. Rozpoczęcie projektu pilotażowego stosowania 
zasady jednorazowości skierowanego do 
przedsiębiorstw 

• Rozpoczęcie projektu 
pilotażowego  

• W ramach projektu 
dotyczącego zasady 
jednorazowości (TOOP) 
konsorcjum 51 organizacji 
składało się z 19 
administracji krajowych (lub 
upoważnionych przez nie 
organów) z 17 różnych 
państw członkowskich oraz 
dwóch krajów 
stowarzyszonych.  

• Stworzono plan architektury, która 
łączy 40 systemów informacyjnych. 

• Schemat tej architektury opracowany 
w ramach projektu został włączony 
do rozporządzenia w sprawie 
jednolitego portalu cyfrowego, a jego 
wyniki techniczne przekazano na 
potrzeby instrumentu „Łącząc 
Europę”. 

• Podręcznik dotyczący projektu TOOP, 
opublikowany w 2021 r. 
(https://www.springer.com/gp/book/
9783030798505). 

• Sfinansowanie w ramach programu 
„Horyzont 2020” 98,52% ogólnego 
budżetu projektu wynoszącego 8,12 
mln euro. 

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy. 

 

https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
https://www.springer.com/gp/book/9783030798505
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Wykaz akronimów i skrótów 
CEF – instrument „Łącząc Europę” 

DESI – indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 

DG – dyrekcja generalna 

DG CNECT – Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii 

DG DIGIT – Dyrekcja Generalna ds. Informatyki 

DG GROW – Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, 
Przedsiębiorczości i MŚP 

eID – identyfikacja elektroniczna 

eIDAS – identyfikacja elektroniczna, uwierzytelnianie i usługi zaufania 

ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne 

ISA2 –  program na rzecz rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji 
publicznych, przedsiębiorstw i obywateli 

MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa 
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Glosariusz 
Chmura (przetwarzanie w chmurze) – zdalne przetwarzanie i przechowywanie danych 
przez internet. 

Duże zbiory danych – duże ilości nieustrukturyzowanych danych z różnych źródeł oraz 
ich przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie i analiza w celu ujawnienia 
znaczących wzorców, trendów i powiązań. 

eID – usługa eIDAS ułatwiająca wzajemne uznawanie krajowych systemów identyfikacji 
elektronicznej między państwami członkowskimi. 

eIDAS – identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania na potrzeby transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym. 

Europejski portal „e-Sprawiedliwość” – unijna strona internetowa zawierająca 
informacje na temat systemów prawnych państw członkowskich, pomocy prawnej, 
prawnych baz danych oraz rejestrów upadłości i nieruchomości. 

Europejskie ramy interoperacyjności – wytyczne określające wspólne podejście do 
połączenia świadczenia cyfrowych usług publicznych w całej UE. 

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) – narzędzie służące do 
monitorowania ogólnych wyników zaawansowania cyfrowego w UE oraz 
weryfikowania postępów państw członkowskich w zakresie konkurencyjności cyfrowej. 

Infrastruktura usług cyfrowych (DSI) – ramy zapewniające wsparcie dla 
ogólnounijnych projektów mających na celu tworzenie interoperacyjnych usług 
cyfrowych; obejmuje platformy usług podstawowych i usługi ogólne. 

Instrument „Łącząc Europę” – instrument unijny służący do udzielania pomocy 
finansowej na rzecz budowy trwałych i wzajemnie powiązanych elementów 
infrastruktury w sektorach energii, transportu oraz informacji i komunikacji. 

Interoperacyjność – zdolność danego systemu do komunikacji i współpracy z innymi 
systemami, w tym w drodze wymiany danych. 

ISA² – program unijny wspierający rozwój interoperacyjnych transgranicznych i 
międzysektorowych usług publicznych. 

Jednolity portal cyfrowy – pojedynczy punkt dostępu do informacji, procedur i usług 
wsparcia w internecie. 

Jednolity rynek cyfrowy –  obszar bez granic wewnętrznych dla usług cyfrowych. 
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Kluczowe narzędzia cyfrowe (e-Government Benchmark) – narzędzia cyfrowe, takie 
jak systemy identyfikacji elektronicznej (eID), dokumenty elektroniczne i poczta 
cyfrowa, które wspierają bezpieczną identyfikację i komunikację między 
użytkownikiem a administracją publiczną. 

Oprogramowanie open source (OSS) – oprogramowanie komputerowe, którego kod 
źródłowy może być swobodnie wykorzystywany, modyfikowany i udostępniany przez 
dowolną osobę. 

Plan działania w zakresie IT – narzędzie planowania lub dokument, opracowywane 
przez organizację informatyczną w celu ukierunkowania priorytetów, projektów i 
budżetów oraz określenia potrzeb w zakresie zatrudnienia i innych inicjatyw 
związanych ze strategią IT. W planie działania w zakresie IT określa się przyszłe cele 
organizacji i konkretne działania niezbędne do ich osiągnięcia. 

Platformy usług podstawowych – główne węzły infrastrukturalne umożliwiające 
łączność transeuropejską. Ta część infrastruktury usług cyfrowych jest zarządzana, 
wdrażana i obsługiwana przez Komisję. 

Podpis elektroniczny – usługa eIDAS wspierająca organy administracji publicznej i 
przedsiębiorstwa w korzystaniu z podpisów elektronicznych. 

Portfel tożsamości cyfrowej – aplikacja służąca do cyfrowego przechowywania danych 
osobowych i dokumentów. 

Schemat architektury – w kontekście technologii informacyjnej jest to ogólny schemat 
wykorzystywany do wizualizacji architektury wysokiego szczebla systemów 
przedsiębiorstwa na poziomie pojęciowym, logicznym lub materialnym. Na schemacie 
wskazane są główne elementy systemów i wzajemne powiązania między nimi. 

Sztuczna inteligencja – wykorzystywanie komputerów do symulacji ludzkiej inteligencji 
za pomocą takich zdolności jak uczenie się i rozwiązywanie problemów. 

Usługi ogólne – usługi bramki łączące jedną infrastrukturę krajową lub większą liczbę 
takich infrastruktur z jedną lub większą liczbą platform usług podstawowych. 

Usługi zaufania – usługi obejmujące wydawanie i zabezpieczanie certyfikatów 
cyfrowych wykorzystywanych do tworzenia i weryfikowania podpisów elektronicznych 
oraz uwierzytelniania osób składających podpis elektroniczny lub uwierzytelniania 
stron internetowych. 
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Usługi związane z cyklem życia (e-Government Benchmark) – pakiety usług 
administracji publicznej świadczonych zazwyczaj przez kilka organów administracji 
publicznej, które są ze sobą tematycznie powiązane z perspektywy zainteresowanego 
obywatela lub przedsiębiorcy. Wskaźnik porównawczy administracji elektronicznej 
e-Government Benchmark obejmuje osiem pakietów usług związanych z cyklem życia 
(dziedzin administracji). 

Wskaźnik porównawczy administracji elektronicznej (e-Government Benchmark) – 
wskaźnik umożliwiający porównywanie systemów świadczenia cyfrowych usług 
publicznych przez administracje w 36 krajach europejskich. 

Zasada jednorazowości – zasada, zgodnie z którą obywatele i przedsiębiorstwa podają 
urzędom administracji publicznej w UE te same informacje tylko raz, a urzędy 
wzajemnie udostępniają sobie te informacje. 
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Odpowiedzi Komisji 
 

 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

 

 

Harmonogram 
 

 

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=62438 

  

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=62438
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=62438
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PRAWA AUTORSKIE 

© Unia Europejska, 2022. 

Polityka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie ponownego wykorzystywania 
dokumentów została określona w decyzji Trybunału nr 6/2019 w sprawie polityki otwartych danych 
oraz ponownego wykorzystywania dokumentów. 

O ile nie wskazano inaczej (np. nie zamieszczono szczegółowych adnotacji o prawach autorskich), 
treści Europejskiego Trybunału Obrachunkowego będące własnością UE objęte są licencją Creative 
Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że co do zasady 
ponowne wykorzystanie jest dozwolone, pod warunkiem że treści zostaną odpowiednio oznaczone 
i zostaną wskazane wszelkie dokonane w nich zmiany. W przypadku ponownego wykorzystania 
treści Trybunału niedozwolone jest zmienianie ich oryginalnego znaczenia albo przesłania. Trybunał 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje ponownego wykorzystywania. 

Jeżeli konkretna treść wskazuje na możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną – tak jak w 
przypadku zdjęć, na których widoczni są pracownicy Trybunału – lub zawiera prace stron trzecich, 
wymagane jest uzyskanie dodatkowego zezwolenia. 

W takim przypadku uzyskane dodatkowe zezwolenie na ponowne wykorzystanie określonej treści 
unieważnia i zastępuje wspomniane wcześniej zezwolenie ogólne. Powinny być w nim wyraźnie 
wskazane wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania treści. 

W celu wykorzystania lub powielenia treści niebędącej własnością UE konieczne może być 
wystąpienie o zgodę bezpośrednio do właścicieli praw autorskich: 

- rys. 3 i 4 – ikony zostały opracowane z wykorzystaniem zasobów ze strony Flaticon.com. 
© Freepik Company S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawem własności przemysłowej, takie jak patenty, znaki 
towarowe, wzory użytkowe, znaki graficzne i nazwy, nie są objęte polityką Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego w zakresie ponownego wykorzystywania. 

Na stronach internetowych instytucji Unii Europejskiej dostępnych w domenie europa.eu 
zamieszczane są odsyłacze do stron zewnętrznych. Trybunał nie ma kontroli nad ich zawartością i w 
związku z tym zachęca użytkowników, aby we własnym zakresie zapoznali się z polityką ochrony 
prywatności i polityką w zakresie praw autorskich obowiązującymi na tych stronach. 

Wykorzystywanie znaków graficznych Your Europe i e-Justice 

Znaki graficzne Your Europe i e-Justice nie mogą być wykorzystywane bez zgody Komisji 
Europejskiej. 

Wykorzystywanie znaku graficznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

Znak graficzny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nie może być wykorzystywany bez 
uprzedniej zgody Trybunału. 

PDF ISBN 978-92-847-9003-6 ISSN 1977-5768 doi:10.2865/56262 QJ-AB-22-022-PL-N 

HTML ISBN 978-92-847-8985-6 ISSN 1977-5768 doi:10.2865/33788 QJ-AB-22-022-PL-Q 
  

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/Transparency-portal-home.aspx
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
https://www.flaticon.com/
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Zespół kontrolny 
Sprawozdania specjalne Trybunału przedstawiają wyniki kontroli dotyczących polityk i 
programów UE bądź kwestii związanych z zarządzaniem w wybranych obszarach 
budżetowych. Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne tak, aby osiągnąć jak 
największe oddziaływanie, biorąc przy tym pod uwagę kryteria takie jak zagrożenia dla 
wykonania zadań lub zgodności, poziom dochodów lub wydatków w danym obszarze, 
nadchodzące zmiany oraz interes polityczny i społeczny. 

Niniejsza kontrola wykonania zadań została przeprowadzona przez Izbę IV – której 
przewodniczy członek Trybunału Mihails Kozlovs – zajmującą się obszarami regulacji 
rynków i konkurencyjnej gospodarki. Kontrolą kierowała członkini Trybunału 
Ivana Maletić, a w działania kontrolne zaangażowani byli: Sandra Diering, szefowa 
gabinetu, Tea Vlainić, attaché; Marion Colonerus, kierowniczka; 
Agnieszka Plebanowicz, koordynatorka zadania, a także kontrolerzy: Maria Echanove i 
Stefan-Razvan Hagianu. Wsparcie językowe zapewnił Mark Smith. 

 
Od lewej: Maria Echanove, Marion Colonerus, Stefan-Razvan Hagianu, Ivana Maletić, 
Agnieszka Plebanowicz, Tea Vlainić, Sandra Diering. 
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W świetle rosnącego znaczenia usług cyfrowych w niniejszym 
sprawozdaniu oceniono skuteczność planu działania Komisji z 
2016 r., którego celem było upowszechnienie administracji 
elektronicznej w UE. Trybunał ustalił, że Komisja zrealizowała 
działania objęte kontrolą. 

Komisja wspierała również wdrażanie usług cyfrowych w 
państwach członkowskich, zapewniając finansowanie i pomoc 
techniczną, a także promując współpracę w tej dziedzinie. Nie 
wszystkie usługi cyfrowe są jednak dostępne w całej UE ze 
względu na opóźnienia po stronie państw członkowskich. 

Monitorowanie prowadzone przez Komisję było ograniczone do 
pojedynczych działań i nie obejmowało całego planu działania. 

Ponadto nie przyjęto nadrzędnej strategii promowania wśród 
kluczowych użytkowników rozwiązań z zakresu administracji 
elektronicznej dostępnych na poziomie UE. 

Trybunał sformułował pod adresem Komisji szereg zaleceń 
mających zaradzić powyższym problemom. 

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit 
drugi TFUE. 

 


	Streszczenie
	Wstęp
	Znaczenie administracji elektronicznej w UE
	Zadania i obowiązki
	Finansowanie wdrażania administracji elektronicznej

	Zakres kontroli i podejście kontrolne
	Uwagi
	Koncepcję działań w zakresie administracji elektronicznej stopniowo doskonalono
	Działania wskazane w Planie działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 nie były na miarę przedstawionej w nim koncepcji
	W strategii zaproponowanej przez Komisję na okres po 2020 r. poprawiono niedociągnięcia, ale nie została ona jeszcze przyjęta

	Rozwiązania w zakresie monitorowania planu działania na lata 2016–2020 były niekompletne
	Nie przeprowadzono kompleksowej oceny planu działania
	W proponowanej przez Komisję strategii na okres po 2020 r. przewidziano system monitorowania

	Komisja wdrożyła plan działania, ale na poziomie państw członkowskich doszło do opóźnień
	Komisja wdrożyła działania określone w planie działania
	Opóźnione wdrożenie niektórych cyfrowych usług publicznych w państwach członkowskich

	Komisja wspierała wymianę dobrych praktyk, ale nie promowała w wystarczającym stopniu nowych cyfrowych usług publicznych
	Komisja stworzyła wiele możliwości współpracy i wymiany dobrych praktyk
	Komisja nie promowała cyfrowych usług publicznych w sposób kompleksowy i skoordynowany


	Wnioski i zalecenia
	Załączniki
	Załącznik I – Rozwój administracji elektronicznej w UE od 2006 r.
	Załącznik II – Plan działania na rzecz administracji elektronicznej – wykaz działań
	Załącznik III – Wykaz objętych kontrolą projektów finansowanych ze środków UE
	Załącznik IV – Wdrożenie działań objętych zakresem kontroli

	Wykaz akronimów i skrótów
	Glosariusz
	Odpowiedzi Komisji
	Harmonogram
	Zespół kontrolny
	p51-pl.pdf
	Załączniki
	Załącznik I – Rozwój administracji elektronicznej w UE od 2006 r.





