
 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 
 

 Sławomir Wronka, Olsztyn, 6-712 2013 r 



Kto to jest e-Obywatel ? 

e - „Członek społeczeństwa danego państwa, mający 

określone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez 

prawo i konstytucję*” ? 

Nie, to Obywatel posługujący się w wystarczającym 

stopniu narzędziami elektronicznymi umożliwiającymi 

dostęp do Internetu oraz samym Internetem  

Czy to nam jest potrzebne ? 

Tak – w wielu dziedzinach życia ułatwia dostęp do 

informacji i „załatwienie sprawy” bez wychodzenia 

z domu – z każdego miejsca, które ma dostęp do 

sieci  

 

 
* Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego 



Sprawne i służebne państwo (wwwprezydentpl) 

Relacja Państwo – Obywatel, podobnie jak wiele 

innych, powinna opierać się na zasadach solidarności  

i wzajemnego poszanowania praw 

Państwo i jego urzędnicy są zobowiązani do sprawnego 

działania na rzecz obywateli Oznacza to, że sprawy  

z którymi obywatele zwracają się do urzędów 

państwowych powinny być załatwiane bez zbędnej 

zwłoki, z poszanowaniem praw i godności ludzi 
 

Internet umożliwia przełom w tej  

dziedzinie I jest najtańszy  

 http://wwwpicgifscom/graphics/wow/graphics-wow-123376-820343/ 



 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 
 

 

e - zdrowie 

e - ubezpieczenie 

e - zakupy 

e - administracja 

e - podróże 

e - bankowość 

e - informacja 

e - praca 

e - edukacja 

e - społeczności 



Droga do osiągnięcia umiejętności  

e-Obywatela Od czego zacząć?   

1 Umiejętności podstawowe – opanowanie podstaw obsługi komputera oraz 

podstaw posługiwania się Internetem 

 

2 Wyszukiwanie informacji (oswojenie Internetu) - rozległość informacji, 

osiągalnych poprzez Internet w obszarach wiadomości rządowych, konsumenta, 

podróżowania, oświaty i szkoleń, zatrudnienia, zdrowia, grup zainteresowań  

i biznesu  

  

3 e-Uczestnictwo - Korzystanie ze świata zasobów i usług on-line w obszarach 

wiadomości, administracji, konsumenckich, podróży, oświatowo-szkoleniowych, 

zatrudnienia, zdrowia, grupy interesu i biznesu Wiarygodność informacji, 

bezpieczny dostęp, wirusy, spam, środki bezpieczeństwa danych osobowych  

i rodzicielskiej kontroli dostępu, 



Co nam to da ?  

Realizacja codziennych zadań takich jak: 

• kupowanie np CD, książek, niemal wszystkiego na aukcjach itd 

• płacenie rachunków, bankowość on-line  

• dokonywanie rezerwacji turystycznych  

 

Dostęp do różnorodnych serwisów informacyjnych i realizacja takich 

zadań jak:  

• wypełnianie druku zeznania podatkowego,  

• dowiadywanie się o nowych aktach prawnych,  

• składanie podania o pracę,  

• zapisanie się na kurs,  

• umawianie się na wizytę u lekarza  

• uczestniczenie w forum dyskusyjnym on-line  

 



Zawsze pamiętaj, że:  

Istnieją zagrożenia powiązane są z korzystaniem z 

Internetu  
 

• Zagrożenia w transakcjach kartą kredytową i płatniczą 

• Pozbawieni skrupułów dostawcy usług – ograniczone zaufanie 

• Wirusy i „wyłudzacze” haseł i danych osobistych (adres, zarobki) –  

technologiczne i/lub socjologiczne 

• Ważne dane weryfikujące ! /np czy jest „kłódeczka”, https/ 

 

• Internet a dzieci 

Ze strony wwwdziennikwschodnipl 

http://wwwksiegarnia-szostkapl 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=i3pTe1LYI_GoKM&tbnid=jyVBEddGqGiwGM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ksiegarnia-szostka.pl%2Findex.php%3Fcont%3Deshop%26grmID%3D1%26grupaID%3D196%26nadgrupaID%3D19%26prodID%3D2544%26dzialanie%3Dszczegoly%26trybwys%3D%26stNR%3D0&ei=zGugUryrBca60wW5uYDYDg&bvm=bv.57155469,d.ZGU&psig=AFQjCNHJUhURLGTb3D9XepF5TzKzFdXZzA&ust=1386331458893984


Historia ludzkości - główne etapy rozwoju 

 Trzy główne etapy rozwoju:  

 

• społeczeństwo oparte na łowiectwie i zbieractwie,  

~ kilka tysięcy lat ~ 

• era agrarna = tworzenie struktur państwowych  

 

• społeczeństwo industrialne  

   (~200 lat) 

 

Ostatnimi czasy, ze względu na gwałtowny rozwój nowych 

technologii, coraz częściej mówi się także o:  

  społeczeństwie informacyjnym  

 

wynalezienie maszyny parowej 

przez Jamesa Watta w 1769r  



Historia ludzkości - główne etapy rozwoju 

• Cywilizacje zależne od urodzajów/pór roku Życie na wsi 

Typowo - niska mobilność i świadomość, niskie wykształcenie  

Wojny o ziemię lub proste złoża (żelazo, sól) Duża dzietność, 

krótki czas życia  
 

• Przemysł – częściowe uniezależnienie od pór roku Życie w 

miastach Typowo - niska mobilność, niskie wykształcenie ale 

już związki zawodowe Wojny o kopaliny i złoża rzadkich 

minerałów Stopniowy wzrost długości życia Centralizm – 

wertykalna struktura  
 

Rozwój nauki – dalsze uniezależnianie od pór roku i klimatu 

(modyfikacje genetyczne) Maszyny rolnicze, nawozy, transport  

 

 cyt z: Mariusz LUTEREK, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski  

ZMIANY W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ I MODELU ŻYCIA JEDNOSTKI OD SPOŁECZNOŚCI OPARTYCH NA ŁOWIECTWIE I ZBIERACTWIE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO  



Historia ludzkości - główne etapy rozwoju 

• Gwałtowny rozwój technologii (komputery, komunikacja) 

 

• Rozwój demokracji Zmiana struktury z wertykalnej na 

horyzontalną! ŚWIADOMOŚĆ ! 

 

• Społeczeństwo – „ogół” ma swój głos ! 

 

• Spadek przyrostu naturalnego i starzenie się społeczeństw  

(nie ilość a jakość) 

 

 

• … A część społeczeństw tkwi jeszcze w fazie agralnej…  

 

 cyt z: Mariusz LUTEREK, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski  
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Prawo do informacji 

Artykuł 61 ust 1 Konstytucji RP stanowi, że każdy 

obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o 

działalności organów władzy publicznej oraz osób 

pełniących funkcje publiczne Prawo to obejmuje 

również uzyskiwanie informacji o działalności 

organów samorządu […], a także innych osób oraz 

jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim 

wykonują one zadania władzy publicznej  

i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem 

Skarbu Państwa 

 

Ze strony obywatelskiebiuroporadpl 



Prawo do informacji 

W świetle art 61 ust 2 Konstytucji RP prawo do 

uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do 

dokumentów oraz wstęp na posiedzenia 

kolegialnych organów władzy publicznej 

pochodzących z powszechnych wyborów,  

z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu 

 

Ze strony obywatelskiebiuroporadpl 



Prawo do informacji 

Możemy więc bez zaproszenia przyglądać się  

i przysłuchiwać na przykład posiedzeniom rady gminy  

i jej wszystkich komisji  

Obowiązkiem organu władzy publicznej jest wtedy 

zapewnienie nam odpowiednich warunków lokalowych  

i technicznych umożliwiających uczestnictwo  

w posiedzeniach Jeśli obrady dotyczą spraw istotnych 

dla społeczności lokalnej powinny być transmitowane 

przez radio, telewizję regionalną, lub w Internecie 

Protokoły z posiedzeń organów kolegialnych powinny 

być udostępniane w biuletynach informacji publicznej 

 



Ograniczenie 

Art 61 ust 3 Konstytucji RP przewiduje możliwość 

ograniczenia prawa do uzyskania informacji 

publicznej wyłącznie ze względu na ochronę 

wolności i praw innych osób i podmiotów 

gospodarczych oraz ochronę porządku 

publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego 

interesu gospodarczego państwa 



Prawo do informacji 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej 

(Dz U z 2001 r Nr 112, poz 1198 z późnzm) 

przewiduje odpowiedzialność karną 

stanowiąc: 

Art 23 Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, 

nie udostępnia informacji publicznej, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku 

 

 

wikipedia 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198


Historia ludzkości - główne etapy rozwoju 

• Na każdym etapie rozwoju ludzkość przechodziła przez szereg 

przekształceń obejmujących zarówno strukturę społeczną jak  

i model życia jednostki  

 

• Równie istotne jak poszczególne etapy rozwoju są jednak 

okresy przejściowe pomiędzy nimi  

 

• Wydaje się bowiem, że współcześnie nie można jeszcze mówić 

o społeczeństwie informacyjnym, a raczej o okresie 

przejściowym (pomiędzy erą industrialną i erą informacyjną), 

który można by określić mianem społeczeństwa wysoce 

zinformatyzowanego  

 

 cyt z: Mariusz LUTEREK, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski  
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Dlaczego ? 

• Bowiem w dalszym ciągu dominującą rolę w gospodarce 

światowej odgrywają kopaliny (gaz, ropa), a nie informacja  

 

• Niezbędne stanie się uniezależnienie od źródeł energii opartej 

na kopalinach  

 

• Niemniej jednak - wzrasta gwałtownie liczba przetwarzanych 

danych i możliwości 

 

• Rozwój społeczeństwa informacyjnego wzmacnia rozwój 

społeczeństwa industrialnego (produkcja komputerów i innego 

sprzętu w przemyśle) 

  

 

 

 

 cyt z: Mariusz LUTEREK, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski  
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Przeszkody w rozwoju e-Obywateli ? 

• Niezdolność do korzystania z komputera, telefonu 

komórkowego, Internetu może być taką samą 

przeszkodą dla upowszechniania się społeczeństwa 

informacyjnego jak niedostatecznie rozwinięta 

infrastruktura informatyczna  

 

• Nie należy również zapominać o dodatkowym 

czynniku – braku zainteresowania nowoczesnymi 

technologiami u części obywateli  



E - obywatel 

Z dowolnego miejsca 

na świecie! 



Internet a rozwój obywateli i państw 

 

Świat się skurczył 

Zatracenie tożsamości narodowej (jestem 

obywatelem świata)  



„Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego  

w Polsce do 2013 roku“ 

W grudniu 2008 r Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Strategię 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 r, w 

której została nakreślona wizja społeczeństwa informacyjnego  

w Polsce jako: 

aktywnego społeczeństwa osiągającego wysoką jakość życia w 

perspektywie osobistej i społecznej  

Na podstawie tak określonej wizji, przyjęta została misja: 

Umożliwienie społeczeństwu powszechnego  

i efektywnego wykorzystania wiedzy i informacji  

do harmonijnego rozwoju w wymiarze społecznym, 

ekonomicznym i osobistym 



Korzyści eGospodarki 

odciążenie administracji 

poprawa wydajności pracy urzędów 

skrócenie czasu potrzebnego na załatwienie spraw 

urzędowych 

redukcja kosztów 

poprawa jakości 

wzrost zadowolenia klientów  



 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego 

Warszawa 2013 



Struktura społeczeństwa polskiego pod względem umiejętności 

komputerowych w 2012 

 



Struktura społeczeństwa polskiego pod względem umiejętności 

internetowych w 2012 

 Ogólnie 35% mieszkańców Polski 

nie posiada żadnych 

umiejętności potrzebnych do 

działania w sieci,  

a 29% po-trafi wykonać jedną 

lub dwie czynności  

 

Razem to niemal 2/3 naszego 

społeczeństwa, które raczej 

stanowi także grupę nie-

klientów gospodarki 

internetowej  

 



10 najpopularniejszych celów wykorzystania internetu w Polsce i UE  

w latach 2011 - 2012 

 



Zjawisko wykluczenia cyfrowego 

czyli zjawisko podziału społeczeństwa na grupy  
– mające dostęp do technologii teleinformatycznych, 

potrafiących z nich korzystać i stosujących je w życiu,  

– a osobami bez tego dostępu i umiejętności oraz 

niekorzystających z tych technologii,  

w największym stopniu dotyka:  
– osoby w wieku 55+,  

– emerytów i rencistów,  

– osoby niepełnosprawne,  

– z najuboższych rodzin,  

– z wykształceniem niższym  

– oraz rolników 

Więcej  

niż połowa każdej z tych społeczności 

nie korzysta z internetu 



Sprzęt w społeczeństwie informacyjnym 

 

http://pl123rfcom/photo_11145987_ra--ce-trzyma-komputer-cyfrowy-tabletu-z-ikonami-

ilustracji-wektorowychhtml 

http://wwwladigitalradiomadridcom/?p=6026 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mkHYBnAOk8mggM&tbnid=6vC7M2h9BIU8OM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpl.123rf.com%2Fphoto_11145987_ra--ce-trzyma-komputer-cyfrowy-tabletu-z-ikonami-ilustracji-wektorowych.html&ei=aB-hUtD8HYmc0AXCsoC4AQ&bvm=bv.57155469,d.ZG4&psig=AFQjCNERpesFoFuxGpqd7tRxjxmg_A-gIw&ust=1386377433753390
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=mkHYBnAOk8mggM&tbnid=6vC7M2h9BIU8OM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpl.123rf.com%2Fphoto_11145987_ra--ce-trzyma-komputer-cyfrowy-tabletu-z-ikonami-ilustracji-wektorowych.html&ei=aB-hUtD8HYmc0AXCsoC4AQ&bvm=bv.57155469,d.ZG4&psig=AFQjCNERpesFoFuxGpqd7tRxjxmg_A-gIw&ust=1386377433753390


Ale czy umiesz się oprzeć naciskowi 

społecznemu – presji nakręcanej  

przez producentów ? Bądź świadomy! 

Czy musisz być non-stop „na fejsie” ? 

Do czego Ci szybszy komputer ? Naprawdę będziesz 

jednocześnie kompresował kilka plików z muzyką, 

nagrywał film, obliczał w arkuszu itd ? 

Stara komórka „to obciach” ? 

Celem producenta jest nakręcać popyt! Granie na 

uczuciach, wzbudzanie chciwości i pragnień  



Mam komórkę, maila, gadu-gadu, skype’a, fejsa, 

konta na czatach, […], na wypadek, gdyby ktoś chciał 

ze mną porozmawiać 

 
– O, i tu jest problem… 



Etapy rozwoju e-Obywatela 

Umiejętności 
podstawowe 

Wyszukiwanie 
informacji  

e-Uczestnictwo  

rozległość informacji, 

osiągalnych poprzez Internet 

w obszarach wiadomości  

rządowych, konsumenta, 

podróżowania, oświaty i 

szkoleń, zatrudnienia, 

zdrowia, grup  

zainteresowań i biznesu  

wiarygodność informacji, bezpieczny 
dostęp, wirusy, spam, środki 

bezpieczeństwa danych  
osobowych i rodzicielskiej kontroli 

dostępu  

Korzystanie ze świata zasobów  

i usług on-line w obszarach 

wiadomości, administracji, 

konsumenckich, podróży,  

oświatowo-szkoleniowych, 

zatrudnienia, zdrowia, grupy 

interesu i biznesu 

podstawy użytkowania 

komputera oraz 

posługiwania się 

Internetem 



Przykład dla oddechu… 

 



 



 



 



 



E-OBYWATEL – W OBSZARZE 

DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWA  



ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta 

 https://zipnfzgovpl 

Jak zweryfikować historię swojego leczenia i sprawdzić 

ile pieniędzy i na jakie leczenie wydał NFZ? 



Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej  

 

• Co to jest ePUAP? 

• to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą 
załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu (katalog 
usług), natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – 
bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej  

 
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:  

• Obywatelami a administracją 

• Przedsiębiorcami a administracją  

• Instytucjami administracji publicznej  

 



Platforma Usług Elektronicznych ZUS 

 



A może warto sprawdzić? 

Gdzie znajduje się samolot, którym wraca nasze 

dziecko zza granicy? 

 

Czy w sąsiedztwie działki, którą zamierzamy 

kupić, nie planują autostrady ? 

 

Czym się zajmuje firma, która buduje swoją 

siedzibę obok przedszkola ? 

 

…i wiele innych spraw 



Podsumowanie – w stronę e-Obywatela 

Rośnie popularność Internetu 

Coraz bardziej intuicyjny interfejs /tablety, 

infokioski, biletomaty/ 

Rosnąca niezawodność usług –  

zdrowa konkurencja 

Poprawa bezpieczeństwa  

(i wyścig z hakerami) 

Coraz większa oferta ! 

http://wwwpowiat-olsztynskipl 



 



I Ty możesz zostać św Mikołajem  

Dziękuję za uwagę! 
Sławomir Wronka 

swronka@gmailcom 


