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Czas informacji

W kolejnym numerze
W najbliższym numerze m.in.:
● Nowe dowody osobiste
- zmiany na lepsze czy na gorsze?
- Anita Jackiewicz
● Nowa ustawa o podpisie elektronicznym
- Jarosław Mojsiejuk
● Agenda Cyfrowa dla Europy
- Włodzimierz Marciński

● O inicjatywach wspólnotowych m.in. CIP
i AAL
- Dariusz Bogucki
● Poza tym dalsza część rozważań na temat rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych,
techniczne aspekty budowy sieci szerokopasmowych, wdrażanie instrukcji kancelaryjnych w województwie podlaskim oraz zasady
przetargów publicznych w Chinach.

Uprzejmie informujemy Państwa, że członek kolegium redakcyjnego naszego czasopisma
- dr Wojciech Wiewiórowski - został wybrany przez Sejm RP na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Serdecznie Gratulujemy!
Kolegium redakcyjne i Wydawca
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Od redakcji
Wiesław Paluszyński redaktor naczelny
wieslaw.paluszynski@czasinformacji.pl
W maju odbyła się ciekawa debata - „Elektroniczna administracja dostępna dla każdego” - organizowana wspólnie przez Departament Informatyzacji
MSWiA oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach Światowych Dni
Społeczeństwa Informacyjnego. Nie zajmując się nadmiernie omawianiem
szczegółów dyskusji pozwalam sobie w kilku hasłach zapisać jej główne tezy:
● proces informatyzacji usług administracji publicznej nie został oparty na
żadnym dokumencie strategicznym wytyczającym wizję stanu docelowego
i generalny kierunek zmian. Skutkiem tego braku jest doraźność, przyczynkarstwo i brak spójności pomiędzy różnymi regulacjami.
● brak logicznej dyscypliny zapisów prawnych niejednokrotnie powoduje, że literalny kształt zapisów bywa
odwrotny do intencji ustawodawcy;
● warunkiem skutecznej algorytmizacji jest istnienie jednolitego, precyzyjnego słownika pojęć;
● dzisiejsze prawo nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak ma działać administracja publiczna. Informatyzacja stawia to pytanie na ostrzu noża.
● warto uruchomić rynek rozwiązań do obsługi zadań publicznych, a nie tylko budować zamknięte funkcjonalnie i technologicznie „platformy usług”.
Czy te tezy nie przypominają nam wielu zgłaszanych od lat postulatów? Każda z nich zasługuje na poważne
potraktowanie i spróbujemy znaleźć w kolejnych numerach autorów, którzy zechcą nam je przybliżyć.
Jakby było za mało niespodzianek, to okazało się, iż kolejny raz nie udało się wydać na czas rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej ustawy o informatyzacji tak, aby zaufany profil ePUAP oraz wymagania techniczne dla platformy ePUAP i systemów zarządzania tożsamością były znane w momencie wejścia nowelizacji
w życie. Kiedy przepisy te zostaną przyjęte, poświęcimy ich omówieniu miejsce na naszych łamach.
Nowelizacja ustawy o Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne w czerwcu weszła w życie. Jest to akt prawny, do którego wielokrotnie będziemy jeszcze powracali, gdyż stanowi podstawę do wielu
nowych możliwości działania w elektronicznej administracji. W tym numerze zamieszczamy szczegółowe omówienie tego dokumentu autorstwa dr Wojciecha Wiewiórowskiego, który omawia w swym artykule projekcję
kolejnych zmian prawnych, jakie planuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. O konsekwencjach
zmian w KPA wynikających z tej samej nowelizacji pisze Izabela Adamska i Kajetan Wojsyk. Wracamy też w naszych publikacjach do idei partnerstwa publiczno-prywatnego, które po zmianach prawnych ciągle pozostaje
mało wykorzystaną formą realizacji przedsięwzięć informatycznych, a szkoda.
Dla zainteresowanych sprawami fundamentów informatyzacji administracji publicznej zamieszczamy kolejny artykuł
z tego cyklu autorstwa Piotra Kocińskiego. Tym razem spróbujemy znaleźć miejsce dla architektury korporacyjnej w obszarze administracji publicznej. Dla zakończenia prezentacji tego problemu obiecujemy jeszcze jeden artykuł tego autora.
Wiele miejsca w planach budowy podstaw dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwach
wschodniej Polski zajmuje projekt infrastrukturalny związany z tworzeniem dostępu do szerokopasmowego Internetu. Aby zapoznać zainteresowanych z założeniami tego projektu, zamieszczamy artykuł Dariusza Boguckiego.
A sympatyków Edwina Bendyka zapraszamy na jego strony, tym razem poczytamy o „innowacyjnej administracji”.
Maj i czerwiec to miesiące, w których odbywają się tradycyjne spotkania poświęcone społeczeństwu informacyjnemu, technologiom informatycznym w zarządzaniu kryzysami i klęskami żywiołowymi, międzynarodowym
aspektom podpisów elektronicznych, a także informatyzacji administracji samorządowej. Przedstawiciele kolegium
redakcyjnego uczestniczyli we wszystkich tych wydarzeniach. Postaramy się, aby w kolejnym numerze podjąć najciekawsze z omawianych na tych spotkaniach problemów.
Do zobaczenia w kolejnym numerze po pracowitych wakacjach
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Kryptograﬁczne funkcje skrótu
- rzut oka na sytuację
Ostatnie lata przyniosły wiele wydarzeń związanych z kryptograﬁcznymi funkcjami skrótu (zwanymi też funkcjami haszującymi). Początkiem ciągu wydarzeń były prace grupy chińskich kryptografów kierowanych przez prof. Xiaoyun Wang z uniwersytetu
w Shandong. Nowe metody poszukiwania kolizji dla funkcji takich
jak SHA-1 stały się powodem poszukiwania silniejszych rozwiązań
i ogłoszenia konkursu przez NIST.

Krystian Matusiewicz,
Mirosław Kutyłowski

Problem nie ma znaczenia czysto naukowego. Konsekwencje praktyczne wycofania określonej funkcji skrótu z obrotu są znaczne ze
względu na ich wykorzystanie w wydanych już
kartach kryptograﬁcznych i niemożność upgradowania tych kart. Rozwój sytuacji przynosi też
takie paradoksalne zjawiska, jak zakaz stosowania w Polsce silnych funkcji skrótu do tworzenia bezpiecznych podpisów elektronicznych
opartych o kwaliﬁkowane certyﬁkaty.

Kryptograﬁczne funkcje skrótu są narzędziem powszechnie stosowanym dziś w systemach informatycznych. Oprócz wspomnianych już podpisów elektronicznych są kluczowym komponentem w protokołach komunikacyjnych (SSL/TLS) oraz w metodach
wykrywania przekłamań danych podczas
transmisji czy ich składowania (ﬁngerprint
plików). Powszechnie stosowane są również
w protokołach kryptograﬁcznych. Mimo tak
fundamentalnej roli dochodzi niekiedy do
kuriozalnego niezrozumienia ich własności.

Kryptograﬁa kojarzy się głównie z szyfrowaniem danych. W istocie, szyfry są jedną z ważniejszych klas algorytmów kryptograﬁcznych.

4

Jest jednak wiele innych, równie ważnych i ciekawych konstrukcji, które mają bardzo szerokie zastosowanie praktyczne. Jedną z nich są
kryptograﬁczne funkcje skrótu.

Jeśli na wejściu do kryptograﬁcznej funkcji skrótu podamy jakieś dane, to zwróci ona
ciąg bitowy o ustalonej długości będący cyfrowym odciskiem palców danych wejściowych.
Wielkość danych wejściowych nie podlega
żadnym ograniczeniom - może to być zarówno
krótki tekst taki, jak hasło użytkownika systemu jak i zawartość całego dysku czy całodzienny transfer danych pomiędzy centrami danych.
Długość wyniku kryptograﬁcznej funkcji skrótu zależy od samej funkcji, w obecnych zastosowaniach waha się pomiędzy 128 a 512 bitów.

Proces obliczania skrótu musi być efektywny tak, aby przetwarzanie nawet dużych,
wielogigabajtowych zbiorów danych nie było
uciążliwe. Szczególne znaczenie ma efektywność obliczania skrótu dla obliczeń wykonywanych na niewielkich urządzeniach takich, jak karty kryptograﬁczne stosowane do
składania podpisu elektronicznego. Deﬁnicja
funkcji skrótu musi uwzględniać więc uwarunkowania techniczne związane ze stosowaniem sprzętu o stosunkowo niewielkiej mocy
obliczeniowej, o ile pragniemy stosować powszechnie pojedynczą funkcję skrótu.

Kryptograﬁczne fun
rzut oka na sytuację
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Bezkolizyjność
Najistotniejszą własnością kryptograﬁcznych funkcji skrótu jest ich tak zwana bezkolizyjność. Po pierwsze zauważmy, że ze względu
na nieograniczoną długość dla wejścia funkcji
skrótu i skończoną liczbą potencjalnych wartości nie jest prawdą, że pojedyncza wartość
funkcji skrótu odpowiada pojedynczej wartości wejściowej. Zastosowanie znajduje tu zasada szuﬂadkowa Dirichleta, mówiąca że nie da
się poumieszczać n+1 przedmiotów w n szuﬂadach tak, aby każdy przedmiot znajdował
się w oddzielnej szuﬂadzie. W związku z tym
dla każdej funkcji skrótu H istnieje wiele kolizji, czyli różnych wartości x oraz y takich, że

H(x)=H(y)

Zasadniczą własnością, jakiej żądamy
od stosowanych w praktyce kryptograficznych funkcji skrótu, jest niemożność
znalezienia kolizji. Oznacza to, że nawet
szansa na to, że metody obliczeniowe pozwolą w niezbyt odległej przyszłości taką
kolizję znaleźć, dyskwalifikuje określoną
funkcję. Taki los spotkał SHA-1 wskutek rozwoju metod kryptograficznych
w Chinach. Funkcja ta jest wycofywana
z użytku, zaś olbrzymi wysiłek wkładany jest w znalezienie odpowiednich jej
następców.

Warto tu jednak zaznaczyć, że przy
obecnie stosowanych wartościach długości wyniku kryptograficznych funkcji skrótu szukanie kolizji metodą prób
i błędów jest zajęciem beznadziejnym.
Dla przykładu, w przypadku SHA-256
należy oczekiwać wykonania 2128 prób
dla znalezienia kolizji. Przy założeniu, że
wykonanie jednej próby wymagałoby 1
nanosekundy, czas potrzebny na wykonanie tej liczby prób wynosiłby około 1.8 ×
10 22 lat, czyli 18 000 000 000 000 000 000
tysiącleci.

e funkcje skrótu uację

Poszukiwania kolizji muszą więc iść drogą niezwykle wyszukanych matematycznych
metod obliczeniowych.

Powyższe fakty są jednak często niezrozumiane. Przykładem kuriozalnych poglądów
na ten temat jest rozpowszechniana obecnie w Polsce przez Oberthur Technologies
„Analiza koncepcji ograniczonej identyﬁkacji”. Czytamy w niej:

Wykorzystanie funkcji haszującej do obliczenia pseudonimu nie zapewnia unikalności
wyniku; jedną z jej głównych właściwości jest
to, że nieskończona wielkość różnych wiadomości wejściowych może posiadać ten sam
skrót. Oznacza to, że kilka wyników uzgodnień klucza (wygenerowanych za pomocą
tego samego lub innych skalarów) może
mieć ten sam skrót, co jest niedopuszczalne.
Wykorzystanie funkcji haszującej nie gwarantuje unikalności obliczonego pseudonimu
powiązanego z danym skalarem tajnym: powoduje to utratę informacji.

Oczywiście, zastosowanie funkcji kryptograﬁcznej funkcji skrótu nie gwarantuje niepowtarzalności pseudonimów. Jest
to jednak zagrożenie czysto teoretyczne.
Oczekiwana liczba lat, kiedy taki konﬂikt wystąpiłby w schemacie podważanym
przez Oberthur Technologies, wymagałby
18 000 000 000 000 000 000 tysiącleci i to
przy założeniu generowania 1 000 000 000
pseudonimów na sekundę. Dla porównania
podajmy, że wiek Ziemi określany jest na jedynie 4 500 000 tysiącleci. Obawy Oberthur
Technologies są zatem „nieco” przerysowane.

Warto również zaznaczyć, że konﬂikt dla
kryptograﬁcznej funkcji skrótu może prowadzić do niemożności stwierdzenia, jaki dokument został opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. W stosowanych obecnie
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technikach pierwszą czynnością jest bowiem
zastosowanie kryptograﬁcznej funkcji skrótu. Dotyczy to w szczególności technik określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów
1094 z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie
określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwaliﬁkowanych podmiotów
świadczących usługi certyﬁkacyjne, polityk
certyﬁkacji dla kwaliﬁkowanych certyﬁkatów
wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń
służących do składania i weryﬁkacji podpisu
elektronicznego.

Zasadnicza część czynności tworzenia
podpisu elektronicznego przy użyciu tajnego
klucza dokonywana jest na wyniku funkcji
skrótu. Tak więc kolizja w przypadku wartości funkcji skrótu prowadzi do niemożności
stwierdzenia, który dokument został w istocie podpisany.

Cmentarzysko funkcji skrótu
Zaprojektowanie wydajnej funkcji skrótu
spełniającej wszystkie wymagania bezpieczeństwa nie jest zadaniem prostym. Od
dawna znano konstrukcje wykorzystujące
szyfry blokowe, ale miały one problemy
z wydajnością. We wczesnych latach dziewięćdziesiątych pionierem konstrukcji dedykowanych był prof. Ronald Rivest z MIT,
który opublikował swoją funkcję skrótu
MD4, a niedługo potem, w odpowiedzi
na pewne jej słabości, ulepszoną wersję
nazwaną MD5. Ze względu na prostotę
konstrukcji i bardzo dużą wydajność MD5
szybko przyjęła się jako de facto standard
w zastosowaniach wymagających kryptograﬁcznych funkcji skrótu. Była również
inspiracją dla wielu innych konstrukcji,
które bazowały na MD5, ulepszając lub
zmieniając pewne aspekty jej konstrukcji.
Do najważniejszych „potomków” MD5 zalicza się funkcja SHA-1, zaprojektowana
przez NSA i przyjęta jako amerykańska
norma FIPS 180-1 w 1995 roku.
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Dominująca pozycja MD5 i SHA-1
i swoista monokultura konstrukcyjna
okazały się być jednak w spektakularny
sposób niebezpieczny. Koniec lat 90-tych
i początek XXI wieku były okresem pewnego spowolnienia w badaniach nad kryptograficznymi funkcjami skrótu, gdyż
większość wysiłków najlepszych kryptografów skoncentrowana była na konkursie
na nowy standard szyfru blokowego AES.
Brak intensywnych badań nad SHA-1
związany był zapewne z wiarą w kompetencje NSA i niewiarą w możliwość uzyskania istotnych wyników.

Sytuacja dramatycznie zmieniła się w 2004
roku, gdy zupełnie nieoczekiwanie zespół
kierowany przez prof. Xiaoyun Wang opublikował prace, w których dzięki nowatorskim metodom analizy różnicowej pokazane
zostały ataki na funkcje MD4 i MD5. Nowa
metoda ataku na MD4 wymagała tak mało
obliczeń, że właściwie była on możliwa do
przeprowadzenia za pomocą kartki i kalkulatora, nawet bez dostępu do komputera. Atak
na MD5 był już dużo bardziej skomplikowany, ale ciągle na tyle wydajny, by możliwe było praktyczne otrzymanie wiadomości
o kolidujących skrótach.

Otworzyło to istną puszkę Pandory, wielu kryptoanalityków bardzo szybko opanowało technikę chińskich naukowców i jak
grzyby po deszczu powstawały prace ulepszające metodę prof. Wang oraz atakujące
kolejne konstrukcje funkcji skrótu mniej lub
bardziej podobnych do MD5. Już rok później, w 2005, zespół prof. Wang zaskoczył
ponownie, przedstawiając teoretyczny atak
na funkcję SHA-1. Co prawda złożoność obliczeniowa 269 nie pozwoliła na znalezienie
pary kolidujących wiadomości, w praktyce
jest to jednak atak ponad dwa tysiące razy
szybszy niż ilość obliczeń konieczna do
znalezienia kolizji dla idealnej funkcji skrótu o długości 160 bitów.
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W chwili obecnej ataki na MD5 zostały
udoskonalone do tego stopnia, że możliwe
jest nie tylko błyskawiczne znajdowanie kolidujących ze sobą wiadomości, ale bardzo
groźne ataki na używane w praktyce mechanizmy bezpieczeństwa. W zeszłym roku międzynarodowa grupa naukowców pokazała na
konferencji CRYPTO 2009 jak dzięki słabościom w MD5 można stworzyć fałszywe certyﬁkaty SSL, o ile tylko MD5 jest wykorzystywany podczas generowania podpisu i numery seryjne certyﬁkatów są przewidywalne.
W Internecie można znaleźć programy, które
potraﬁą fałszować podpisy Authenticode
(jest to technologia używana przez Microsoft
do uwierzytelniania programów za pomocą
podpisu cyfrowego), o ile tylko podpis zostanie wygenerowany z użyciem funkcji MD5
a nie jak domyślnie SHA-1. Wszystko to pokazuje wyraźnie, że MD5 bezwzględnie nie
może być już używane w żadnych zastosowaniach kryptograﬁcznych.

Sytuacja SHA-1 jest nieco lepsza, chociaż nigdy nie wiadomo, jak szybko może
się zmienić. Istnieje uznany atak teoretyczny o złożoności 269 a niektóre nowsze prace sugerują, że istnieją możliwości
znacznego zmniejszenia złożoności ataku.
Nie ma jednak ostatecznego „gwoździa do
trumny” w postaci praktycznie otrzymanej
pary kolidujących wiadomości. Najlepszym
rezultatem praktycznym jest kolizja dla
funkcji skróconej z 80 rund do 70, a więc
około 88% oryginalnej długości funkcji.
Raport ECRYPT II (Europejskiej Sieci
Doskonałości w Kryptograﬁi II) z 2009 roku
stwierdza, iż mimo, że „kolizje nie zostały
(jeszcze) znalezione (...) w zastosowaniach
w podpisach o średnim i wysokim poziomie bezpieczeństwa SHA-1 powinna zostać
wymienione jak najszybciej”. Obecny status
SHA-1 trafnie podsumował Jon Callas, CTO
ﬁ rmy PGP, mówiąc „To czas by iść, ale nie
biec, w kierunku wyjścia ewakuacyjnego.
Nie widać dymu, ale włączyły się alarmy
przeciwpożarowe”.

Wzmożone zainteresowanie środowiska
kryptograﬁcznego doprowadziło również do
odkrycia innych, bardziej subtelnych słabości większości dotychczasowych konstrukcji. Przykładami mogą być ataki znajdujące
drugie przeciwobrazy dla ekstremalnie długich wiadomości odkryte- niezależnie przez
Deana, a potem Schneiera i Kelsey w 2005
czy tzw. „herding attack”, który podważa
możliwość użycia niektórych funkcji skrótu
do dowodzenia znajomości sekretnej wartości przez pokazanie tylko skrótu.

Konkurs NIST SHA-3
W odpowiedzi na złamanie SHA-1 oraz
nowe wyniki podważające zaufanie do wielu dotychczas stosowanych konstrukcji NIST
zdecydował się na rozpisanie konkursu na
nowy standard kryptograﬁcznej funkcji
skrótu. Inspiracją stał się podobny konkurs
na standard szyfru blokowego AES przeprowadzony w latach 1997-2000. Okazał się on
dużym sukcesem, po upływie 10 lat od jego
zakończenia żaden z pięciu szyfrów zakwaliﬁkowanych do ﬁnału nie został do tej pory
złamany. Mimo ogromnej ilości pracy kryptoanalitycznej włożonej od tego czasu w analizę zwycięskiego algorytmu, AES wydaje
się być nadal niezagrożony.

Licząc na podobny sukces, NIST ogłosił pod koniec 2007 roku plan wyłonienia
w publicznym konkursie nowego standardu
funkcji skrótu, która w 2012 roku miałaby
uzupełnić normę FIPS-180 o nowy algorytm.
Odzew był nadspodziewany: o ile w konkursie na AES startowało 15 algorytmów, do
konkursu na nową funkcję skrótu zgłoszono
31 października 2008 roku aż 64 kandydatów, z których 52 spełniło wymagania formalne. NIST w specyﬁkacji wymagań zachęcał do poszukiwania konstrukcji alternatywnych i posiadających możliwie rygorystyczne
i sformalizowane gwarancje bezpieczeństwa.
Celem jest uzupełnienie standardu FIPS-180,
który obecnie oprócz wycofywanego SHA-1
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zawiera tylko SHA-256 i SHA-512, o nowy
algorytm o znacząco odmiennej budowie.
Ma to zabezpieczyć przed powtórką sytuacji
z SHA-1, gdy jeden rodzaj ataku okazał się
skuteczny wobec wielu podobnych algorytmów. Wydaje się, że projektanci spełnili te
oczekiwania i kolekcja algorytmów (trafnie
nazywana „SHA-3 Zoo”) obok projektów
nieco konserwatywnych zawiera całą gamę
ciekawych i nowatorskich rozwiązań.

Obecnie jesteśmy na półmetku konkursu i po początkowej fazie eliminowania
słabszych lub mało wydajnych konstrukcji
NIST ogłosił, że do drugiego etapu konkursu weszło 14 algorytmów: BLAKE, BMW,
CubeHash, ECHO, Fugue, Grøstl, Hamsi,
JH, Keccak, Luffa, Shabal, SHAvite-3,
SIMD i Skein. Druga konferencja na temat
tych kandydatów odbędzie się w sierpniu zaraz po jubileuszowej, trzydziestej konferencji
CRYPTO 2010 i pod koniec tego roku przewidziane jest zawężenie grona kandydatów
do około pięciu ﬁnalistów. Rok 2011 przewidziany jest na analizę skoncentrowaną na ﬁnalistach, a w 2012 planowane jest wyłonienie
zwycięzcy (lub zwycięzców) oraz opublikowanie nowego standardu. Do tego czasu wielu kryptoanalityków intensywnie pracować
będzie nad ich analizą. Szczególnym impulsem jest z pewnością to, że wielu znaczących
kryptografów jest członkami zespołów, które
wystawiły kandydatów do konkursu. Chęć
zwiększenia szans wyboru własnego algorytmu jest dobrym motorem dopingującym do
analizy konkurencyjnych algorytmów.

Choć konkurs już przyczynił się do ogromnego postępu w rozumieniu problemów funkcji skrótu, rezultaty opracowane na potrzeby
kryptoanalizy kandydatów mają też inne zastosowania. I tak idea ataków odbijających
(„rebound attacks”), która powstała podczas
projektowania i wewnętrznej analizy funkcji
Grøstl, okazała się nie tylko skuteczna w analizie kontrkandydata LANE, ale pozwoliła

8

również po raz pierwszy pokazać słabość
funkcji kompresji zaprojektowanej dziesięć
lat temu, mianowicie funkcji WHIRLPOOL.
Podobnie ataki na funkcje oparte o przekształcenia bazujące na AES dały impuls do
lepszej analizy samego szyfru AES w modelu ataków z powiązanymi kluczami. Być
może nieco paradoksalnie jedynym minusem
bieżącego konkursu wydaje się być spowolnienie prac w środowisku akademickim nad
dalszym udoskonaleniem ataków na funkcję
SHA-1, gdyż w tej chwili siły i środki skupione są na bardziej atrakcyjnych celach.

Wnioski
Historia konstruowania i ataków na funkcje
skrótu pokazuje, że postępy w atakach mogą
być nieoczekiwane. Obecny poziom zainteresowania funkcjami skrótu wywołany przez
konkurs NIST daje pewną rękojmię gwarancji jakości nowo tworzonych rozwiązań ze
względu na zainteresowanie, z jakim środowisko akademickie zajmuje sie wyszukiwaniem słabości proponowanych algorytmów.

Należy jednak podkreślić, że nowe idee
kryptoanalizy mogą pojawić się zupełnie
nieoczekiwanie, w tym również po rozstrzygnięciu konkursu NIST. W tym kontekście
wpisywanie do systemu prawnego, które
funkcje i do kiedy będą bezpieczne, jest co
najmniej ryzykowne. Widać również, że interes ekonomiczny dostawców produktów
opartych o przestarzałe funkcje skrótu może
istotnie wpływać na brak racjonalnych decyzji normatywnych.

Podejściem racjonalnym wydaje się wydawanie jedynie rekomendacji co do siły algorytmów według aktualnego stanu wiedzy.
Rekomendacje te powinny podlegać stałej
ocenie merytorycznej ze strony jednostek
posiadających odpowiednie zaplecze merytoryczne. Inną dobrą strategią może być
oparcie się o rekomendacje wydawane przez

Kryptograﬁczne funkcje skrótu - rzut oka na sytuację

wiodące pod względem jednostki europejskie i pozaeuropejskie. Na koniec, decyzje
co do stosowanego poziomu bezpieczeństwa
powinny być delegowane do wytwórców
oprogramowania i jego użytkowników, nie
zamykając drogi (jak to ma miejsce obecnie
w Polsce) do stosowania rozwiązań dających
duży margines bezpieczeństwa.

Wydaje się również, że konkursy NIST
uwidaczniają, że rozwiązania dobre i bezpieczne powstać mogą w wyniku otwartych
konkursów. Jest to procedura tania, transparentna i zabezpieczająca przed nieuczciwymi
działaniami lobbingowymi.
Abstract
Cryptographic hash functions - an overview
of the situation
Recent years brought substantial advances
in the area of cryptographic hash functions.
The new attacks by the team of prof. Xiaoyun
Wang broke many popular designs like MD5 and

SHA-1. This initiated the move to look for more
secure alternatives and ultimately led to the competition for a new standard organized by NIST.

In this article we explain the basic properties of cryptographic hash functions and
brieﬂy sketch the recent history and current
developments in this area, with a particular
attention to the NIST competition. We mention some organizational and legal implications of the current research in this area of
cryptography.
Dr Krystian Matusiewicz jest zatrudniony w Instytucie Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje
się analizą i projektowaniem algorytmów
kryptograﬁcznych.
Prof. Mirosław Kutyłowski - pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, specjalista w zakresie
algorytmów i zagadnień bezpieczeństwa
komputerowego.

Zapraszamy do udziału

Warsztaty
METODY POMIARU ROI/ TCO W PR AKT YCE
INWEST YCJI INFORMAT YCZNYCH
Wiedza dotycząca ROI/TCO to dziś podstawowy drogowskaz w trudnym świecie inwestycji
IT. Każdy dyrektor i menedżer zajmujący się problematyką zakupów informatycznych musi rozstrzygać dziś o tym, czy warto dokonać inwestycji, jakie są alternatywne opcje uzyskania efektów, jaki jest całkowity koszt rozważanego przedsięwzięcia.
Zależność jest prosta. Im więcej na IT wydaje Twoja ﬁrma, tym Twoje decyzje inwestycyjne
silniej wpływają na wartość spółki. Czy Twoją ﬁrmę stać na błędne decyzje w inwestycjach IT?
Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, gorąco zapraszamy do uczestnictwa w naszym szkoleniu. Poznasz
na nim koncepcje i narzędzia, dzięki którym będziesz realnie podnosił wartość ﬁrmy. Efekty
Twoich rekomendacji mają mierzalny wpływ zarówno na Twoją ﬁrmę, jak i na Twoją karierę –
przekonasz się na naszym warsztacie.

Więcej: www.cpi.com.pl
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Zasada neutralności sieci a relacje
pomiędzy dostawcami kontentu i usług
internetowych (ISP)1

Jacek Kowalski

Wprowadzenie
Wraz z rozwojem Internetu dostawcy kontentu rozbudowują swoją ofertę dla potencjalnych użytkowników. Udostępniają oni
w Internecie produkty nowoczesne, wymagające szybkich łączy oraz odpowiedniej jakości
przepływu danych. Jednocześnie coraz większa konkurencja w tym obszarze powoduje,
iż chcą jak najszybciej dotrzeć do klienta.
Inwestują tym samym między innymi w systemy dystrybucji kontentu oraz we własną sieć
szkieletową IP. Istotnym jest dla nich również
właściwe funkcjonowanie wymiany ruchu IP
pomiędzy ﬁrmami oferującymi dostęp do sieci
Internet. Z drugiej strony przedsiębiorcy telekomunikacyjni, by sprostać wymaganiom stawianym przez użytkowników sieci Internet,
w tym dostawców kontentu, rozbudowują oraz
modernizują swoją infrastrukturę. W celu zapewnienia nieskrępowanego oraz o wysokich
parametrach jakościowych dostępu do sieci Internet śledzą m.in. zmiany zachodzące
na rynku usług świadczonych w Internecie.
Zależy im również na odpowiednich umowach z innymi dostawcami usług internetowych w zakresie wymiany ruchu IP tak, aby
ich abonent mógł w nieskrępowany sposób korzystać m.in. z portali internetowych, kanałów
telewizyjnych, VoD lub innych nieograniczonych pod względem technologicznym usług
dostarczanych za pośrednictwem Internetu.

Deﬁnicja neutralności sieci
Prof. Tim Wu pojęcie neutralności sieci
odnosi do zasady budowania sieci. Warunki
techniczne publicznej sieci informacyjnej powinny umożliwiać funkcjonowanie platform,
określonych stron oraz udostępnianie kontentu
w równym stopniu. W ten sposób za jej pośrednictwem można dostarczać każdą formę
informacji oraz aplikacji2. Odnosząc się do
środowiska Internetu, prof. Tim Wu wskazuje,
iż neutralność jako koncepcja całkowicie zależy od przyjętego zakresu katalogu usług, które
mają być wobec siebie neutralne. Problem ten
dotyczy neutralności sieci w otoczeniu zestawu protokołów IP. Aplikacje niewrażliwe na
czas oczekiwania (opóźnienia) oraz zakłócenia
sygnału mogą być bez trudu świadczone z wykorzystaniem sieci Internet. Między innymi
nie jest istotne czy e-mail zostanie dostarczony
teraz, czy za milisekundę później. Ale tego rodzaju różnice są już ważne w przypadku aplikacji, które przenoszą głos lub transmisję video.
W związku z powyższym w środowisku aplikacji, które zawiera zarówno te wrażliwe na opóźnienia jak i nieczułe na czas oczekiwania, trudno jest uznać zestaw protokołów IP za prawdziwie neutralny pośród wszystkich aplikacji3.

Sir Timothy – Lee (współtwórca i jeden
z pionierów usługi WWW) wskazał natomiast, iż neutralność sieci oznacza, że jeśli
ktoś płaci za odpowiednią jakość dostępu
do sieci, a inna osoba płaci za podłączenie

1 Ang. Internet Service Provider - dostawca Internetu, termin oznaczający ﬁrmę oferującą usługę dostępu
do Internetu (przeważnie odpłatnie).
2 Prof. Tim Wu http://www.timwu.org/network_neutrality.html (data wejścia: 11 maja 2010 r.).
3 Prof. Tim WU “Network Neutrality, Broadband Discrimination”, Journal on Telecommunications and
High Technology Law, volume 2, L.141, http://www.jthtl.org/content/articles/V2I1/JTHTLv2i1_Wu.PDF
(data wejścia: 11 maja 2010 r.).
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do sieci o takiej samej lub lepszej jakości
usług, wtedy mogą one komunikować na takim przynajmniej poziomie. Podkreślił, że
możemy płacić za wyższą lub niższą jakości
usług. Możemy płacić za usługę, której charakterystyka jest odpowiednia dla dostępu do
aplikacji video lub audio. Każdy z nas płaci
za podłączenie do sieci, ale nikt nie może zapłacić za ekskluzywny dostęp do kogoś 4.

Zasada neutralności sieci w wybranych
krajach skandynawskich
W Wytycznych na rzecz Neutralności
Internetu5 norweski Urząd ds. Poczty
i Telekomunikacji poinformował, iż głównym celem neutralności sieci jest zapewnienie, że Internet pozostanie otwartą oraz
niedyskryminującą platformą dla wszystkich typów komunikacji oraz dystrybucji
kontentu.

Zgodnie z Wytycznymi przyjętymi przez
norweski Urząd ds. Poczty i Telekomunikacji:
1. Użytkownicy Internetu są uprawnieni do połączenia z Internetem o określonej przez nich
przepustowości i jakości.
Zasada ta oznacza, że przepustowość i jakość
dostępu do Internetu musi być jasno określona. Jeśli ﬁzyczne podłączenie jest dzielone z różnymi usługami, musi być wskazane
w jaki sposób przepustowość jest dzielona
pomiędzy ruchem Internetowym a innymi
usługami.
2. Użytkownicy Internetu są uprawnieni do
połączenia internetowego, które pozwala
im na:
a) wysyłanie oraz otrzymywanie kontentu według ich wyboru,

b) używanie usług oraz uruchamianie
aplikacji według ich wyboru,
c) podłączenie sprzętu komputerowego
(hardware) oraz używanie oprogramowania (software) - które nie szkodzi
sieci - na podstawie ich wyboru.
Zasada ta stanowi, że użytkownicy będą
mieli swobodę w używaniu podstawowego połączenia internetowego. Norweski
Urząd ds. Poczty i Telekomunikacji podniósł, iż ważnym elementem Internetu
jest to, że może być on używany przez
wszystkie formy komunikacji. Dlatego też
istotnym jest, by ta charakterystyka nie
była degradowana przez dostawcę usług.
Jednocześnie swoboda wyboru przez
użytkownika wskazana powyżej nie może
legitymować bezprawnych lub szkodliwych działań.
3. Użytkownicy Internetu są uprawnieni do połączenia, które jest wolne
od dyskryminacji ze względu na typ
aplikacji, usługi, kontentu albo adres otrzymującego lub wysyłającego.
Reguła ta oznacza, że nie powinno być
dyskryminacji pośród indywidualnych
strumieni danych, które używają podstawowej usługi dostępu do Internetu.
Nie wyklucza to jednak zarządzania
ruchem przez operatora we własnej
sieci. Dotyczy to takich czynności jak
blokowanie działań, które szkodzą sieci, są zgodne z poleceniami organów
państwowych, zapewniają odpowiednią jakość dla określonych usług, które tego wymagają, czy też odnoszą się
do wyjątkowych sytuacji tymczasowego przeciążenia sieci lub priorytetów
ustawionych na indywidualnym połączeniu użytkownika zgodnie z jego
życzeniem.

4 Sir. Timothy Berners-Lee “Neutrality of the Net” http://dig.csail.mit.edu/breadcrumbs/node/132 (data
wejścia 11 maja 2010 r.).
5 Post-og teletilsynet, Network Neutrality – Guidelines for Internet neutrality, 24 lutego 2009 r., http://
www.npt.no/ikbViewer/Content/109604/Guidelines%20for%20network%20neutrality.pdf, (data wejścia:
12 maja 2010 r.), dalej zwane ”Wytycznymi”.
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Zgodnie z opublikowaną w dniu 24 lutego 2009 r. informacją na stronie internetowej norweskiego Urzędu ds. Poczty
i Telekomunikacji Wytyczne zostały zaakceptowane przez szereg podmiotów
związanych z branżą telekomunikacyjną
(m.in.: Norweskie Stowarzyszenie Biznesu
Mediowego, Stowarzyszenie Operatorów
Telewizji Kablowej, Rzecznika Praw
Obywatelskich, Prezesa ds. Konsumentów).
Dokument ten został również podpisany
przez Telenor - operatora zasiedziałego,
posiadającego znaczącą pozycję na rynku,
świadczącego również usługę powszechną6

Natomiast
szwedzka
Agencja
ds.
Telekomunikacji i Poczty przedstawiając
koncepcję neutralności sieci7 wskazała, że
w ramach usług dostępu do Internetu użytkownik przy zachowaniu należytej staranności powinien być w stanie:
• swobodnie otrzymywać i wysyłać kontent,
• swobodnie używać usług odnoszących się
do kontentu oraz programów komputerowych, które nie niszczą sieci.

• dostarczać jasną informację w działaniach
marketingowych oraz w warunkach umowy w zakresie przepustowości oraz jakości połączenia.

Wyżej wymieniona koncepcja nie odnosi się natomiast do nielegalnych usług lub
treści, które mogą podlegać oddzielnym
regulacjom.

Działania Komisji Europejskiej w sprawie
neutralności sieci
Komisja Europejska w 2008 r. wskazała8,
że nowe technologie administrowania siecią
umożliwiają hierarchizowanie przepływu danych. Operatorzy mogą je wykorzystać dla
optymalizacji strumieni danych oraz dla zagwarantowania dobrej jakości usług pomimo
eksplodującego zapotrzebowania i narastających przeciążeń sieci w godzinach szczytu. Z
drugiej jednak strony administrowanie ruchem
może być użyte do praktyk antykonkurencyjnych, na przykład do udzielania nieuczciwego
pierwszeństwa pewnym strumieniom danych
lub spowalniania, a w skrajnych przypadkach
nawet wstrzymywania, przepływu określonych
danych.

Jednocześnie dostawca usług internetowych powinien:
• powstrzymywać się od manipulowania
albo ustanawiania niskiego priorytetu ruchu danych od użytkownika na podstawie
treści, źródła albo miejsca przeznaczenia,

Nowelizacja przepisów w dziedzinie telekomunikacji wprowadzona w 2009 r.9 ustanowiła zasadę neutralności sieci jako cel polityki państw członkowskich, w tym krajowych organów regulacyjnych. Użytkownicy

6 Wersja angielska dostępna pod adresem internetowym: http://www.npt.no/portal/page/portal/PG_NPT_
NO_EN/PAG_NPT_EN_HOME/PAG_MAIN_TEXT?p_d_i=-121&p_d_c=&p_d_v=109606 (data wejścia 12 maja 2010 r.).
7 Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen), Network neutrality, 28 stycznia 2009 r., http://
www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2009/natneutralitet-2009-6-eng.pdf, (data wejścia: 12 maja 2010 r.).
8 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie przyszłości sieci i Internetu, Kom(2008),
Bruksela, 29 września 2008 r., COM(2008) 594 wersja ostateczna.
9 Informacje na temat nowelizacji przepisów w dziedzinie telekomunikacji są dostępne m.in. na stronie internetowej Komisji Europejskiej - http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/058-65039-327-11-48909-20091123IPR65038-23-11-2009-2009-false/default_pl.htm (data wejścia: 12 maja 2010 r.).
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końcowi powinni mieć możliwość dostępu
do informacji oraz ich dystrybucji, jak również korzystania z usług i aplikacji według
ich wyboru. Nowe przepisy Dyrektywy
z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników10 wymagają od dostawców usług telekomunikacyjnych, by przedstawiali przejrzyste informacje m.in. w zakresie:
• wszelkich warunków ograniczających dostęp do usług i aplikacji lub korzystania
z nich, w przypadku gdy warunki takie
dopuszcza prawo krajowe zgodnie prawem wspólnotowym;
• minimalnego oferowanego poziomu jakości usług;
• wszelkich procedur wprowadzonych w celu
pomiaru i organizacji ruchu tak, aby zapobiec osiągnięciu pojemności łącza lub jej
przekroczeniu, jak również procedur, które
mogą wpłynąć na jakość usług;
• wszelkich ograniczeń nałożonych w zakresie korzystania z udostępnionych urządzeń końcowych.

W dniu 18 grudnia 2009 r. Komisja
Europejska przedstawiła Oświadczenie
w Sprawie Neutralności Sieci11. Podkreśliła
w nim, iż będzie przykładać dużą wagę
do ochrony otwartego i neutralnego charakteru Internetu, w pełni uwzględniając
wyrażaną przez instytucje uczestniczące
w procesie prawodawczym wolę ugruntowania neutralności sieci jako celu politycznego oraz zasad prawnych wspieranych

przez krajowe organy regulacyjne przy
jednoczesnym wzmocnieniu odpowiednich
wymogów przejrzystości i nadaniu krajowym organom regulacyjnym uprawnień
ochronnych w celu zapobieżenia degradacji usług i utrudnianiu lub spowalnianiu
ruchu w sieciach publicznych. Komisja
Europejska oświadczyła, że w swoim corocznym sprawozdaniu okresowym przedkładanym Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie będzie ściśle monitorowała wdrażanie powyższych przepisów w państwach
członkowskich, przykładając szczególną
wagę do kwestii ochrony praw obywateli Europy w zakresie „swobód internetowych”. Równolegle Komisja Europejska
będzie monitorować wpływ rozwoju sytuacji rynkowej i technologii na „swobody
internetowe”, przedkładając Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie do końca 2010 r.
sprawozdanie dotyczące ewentualnej konieczności wprowadzenia dodatkowych
wytycznych, zamierza również korzystać
z przysługujących jej uprawnień w zakresie prawa ochrony konkurencji w celu
przeciwdziałania wszelkim ujawnionym
praktykom antykonkurencyjnym.

Niemniej istotnym jest oświadczenie
Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej
Pani Neelie Kroes w dniu 13 kwietnia 2010
r. na forum konferencji zorganizowanej przez
francuskiego regulatora ds. komunikacji
elektronicznej i poczty poświęconej neutralności sieci12. W swoim przemówieniu wskazała na nowelizację przepisów w dziedzinie
telekomunikacji.

10 Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, Dziennik
Urzędowy L 108, 24/04/2002 P.0051-0077.
11 Oświadczenie Komisji w sprawie neutralności sieci, Dz. U. C 308/02 z 18.12.2009., str. 2.
12 Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Net Neutrality Conference,
12 kwietnia 2010 r., Paryż Francja (Przemówienie Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Pani
Neelie Kroes dostępne w wersji angielskiej pod adresem internetowym: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/153 (data wejścia: 12 maja 2010 r.).
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Po pierwsze, krajowe organy regulacyjne są zobowiązane do wspierania zdolności użytkowników do dostępu do informacji oraz ich rozpowszechniania lub
korzystania z dowolnych aplikacji i usług.
Jednocześnie nowe ramy regulacyjne w zakresie telekomunikacji wyraźnie przewidują możliwość dla krajowych organów
regulacyjnych, po konsultacjach z Komisją
Europejską, nałożenia na przedsiębiorstwo
lub przedsiębiorstwa udostępniające publiczne sieci minimalnych wymogów w zakresie jakości usług. Powinno to zapewnić,
że zarządzanie ruchem oraz możliwe ustanawianie priorytetów nie będzie prowadzić
do degradacji treści i usług dostarczanych
przez niekomercyjnych aktorów albo przez
nowych uczestników na rynku.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej
Pani Neelie Kroes oświadczyła, że przejrzystość jest elementem zasadniczym.
Konsumenci powinni być jasno informowani
o wprowadzonym systemie zarządzania ruchem oraz mieć możliwość wyboru dostawcy
usług pod tym względem.

W swoim przemówieniu podkreśliła
również, że w dyskusji na temat neutralności sieci muszą zostać dokonane takie
wybory, jak:
1. Czy dostawcy usług internetowych
powinni mieć możliwość ustanawiania priorytetów odnośnie używania
Internetu (na przykład w przypadku
aplikacji peer-to-peer), czy też pobierania za to opłat?
2. Czy zasady dotyczące przejrzystości zarządzania ruchem są wystarczające, by
rozwiązać ewentualne problemy?
3. Czy „wąskie gardło” sieci oraz inne problemy znikną, jeśli będziemy wspierać
inwestycje w nowych i otwartych sieciach?
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4. Czy regulacje promujące większą konkurencję w infrastrukturze będą wystarczającym powodem, by przyjąć łagodniejszy proces w zakresie neutralności
sieci?
Zostało również zapowiedziane, że do lata
2010 r. Komisja Europejska rozpocznie publiczne konsultacje w zakresie debaty o neutralności w sieci. Mają one uwzględniać następujące priorytety:
• fundamentalne znaczenie wolności słowa
w Internecie,
• pełna przejrzystość praktyk stosowanych
przez operatorów,
• inwestycje w wydajne i otwarte sieci, co
wzmocni konkurencję na rynku,
• uczciwa konkurencja bez uprzywilejowania dużych dostawców,
• wsparcie dla innowacji.

Relacje pomiędzy podmiotami
występującymi na rynku dostępu
do Internetu
Na poziomie dostępu do kontentu umieszczonego w Internecie przepływ pieniężny
kształtuje się następująco. Zamieszczony
w Internecie kontent może być udostępniany bezpłatnie lub za opłatą. Bezpłatny dostęp do kontentu może się wiązać z faktem,
iż jego dostawca czerpie zyski z umieszczonych na stronie internetowej reklam.
Jednocześnie użytkownik końcowy ma
możliwość dostępu do treści umieszczony w Internecie bezpośrednio lub poprzez
sieć dystrybuowania treści (CDN – Content
Delivery Network) - system ten jest tworzony w celu rozwiązywania problemów
wpływających m.in. na prędkość udostępniania oraz przesyłania kontentu do użytkownika końcowego.

Na poziomie dostępu do sieci Internet występują następujące zależności. Użytkownik
końcowy podpisuje umowę z dostawcą usług

Rys. 1 Podstawowy schemat relacji pomiędzy podmiotami występującymi na rynku dostępu do Internetu
w omawianym zakresie13

internetowych. Wartość usług Internetowych
dla użytkownika końcowego, takich jak dostęp do poczty elektronicznej, dostęp do
stron WWW albo możliwość realizacji transakcji lub wymiany informacji z innymi użytkownikami sieci, zależy od zdolności dostawców usług internetowych do łączenia ich
użytkowników z klientami innego dostawcy
usług internetowych. Istnieją dwa sposoby
jakimi klienci dostawców usług internetowych mogą zostać podłączeni do Internetu.

Podstawowym sposobem jest IP
Tranzyt. W ramach IP Tranzyt dostawca
usług internetowych kupuje połączenie do
większego dostawcy/operatora, który to
może przenieść ruch do innych krajowych
dostawców usług internetowych i całego
Internetu.

Drugim sposobem jest połączenie między
sieciami z zastosowaniem umowy peeringowej pomiędzy dwoma dostawcami usług

internetowych. Pozwala to na wymianę informacji pomiędzy klientami obydwu sieci.
Obaj dostawcy usług internetowych są wtedy
odpowiedzialni za zestawienie i utrzymanie
w dobrym stanie technicznym połączenia
pomiędzy sieciami. Przeważnie pod słowem
IP Peering rozumiana jest wymiana ruchu
IP nieodpłatna lub o bilansujących się należnościach pomiędzy dwoma sieciami i ich
klientami. Nie oznacza to jednak, że każda
umowa IP Peering musi być umową nieodpłatną. IP Peering może być również wymianą odpłatną, w której jeden przedsiębiorca
płaci innemu przedsiębiorcy za świadczone
usługi. Dopóki obaj dostawcy usług internetowych wymieniają ruch IP pomiędzy sobą,
IP Peering jest najskuteczniejszym sposobem połączenia ich klientów ze względu na
krótką drogę przebiegu informacji oraz unikanie natłoków i uszkodzeń występujących
w przypadku długich ścieżek przepływu
poprzez wielu operatorów. Można też łatwo
zwiększyć przepływność połączenia i dostosować go do rodzaju przesyłanych usług. Dla
umożliwienia wymiany ruchu IP pomiędzy

13 Użyte w schemacie skróty oznaczają: 1. ISP A – dostawca usługi dostępu do Internetu, z którym użytkownik
końcowy ma podpisaną umowę o świadczenie publicznie dostępnej usługi dostępu do sieci Internetu, korzystający
jednocześnie z IP Peering oraz IP Tranzyt; 2. ISP T – dostawca usługi dostępu do Internetu, który świadczy
usługę IP tranzyt; 3. ISP B – dostawca usługi dostępu do Internetu, który korzysta z IP Peering oraz IP Tranzyt.
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wszystkimi użytkownikami sieci Internet za
pomocą łączy IP Peering konieczne byłoby
bezpośrednie połączenie ze sobą wszystkich
dostawców usług internetowych, co jest technicznie niemożliwe do realizacji i nieuzasadnione ekonomicznie. Połączenie dwóch dostawców usług internetowych za pomocą IP
Peering do wspólnego dostawcy usług internetowych nie umożliwia im wymiany ruchu
pomiędzy sobą poprzez sieć pośredniczącego
dostawcy usług internetowych. W ramach IP
Peering dostawcy usług internetowych nie
wymieniają się więc ruchem IP, jaki pozyskują od swoich dostawców usług IP Tranzyt
i partnerów IP Peering. Natomiast dostawcy
usług IP Tranzyt umożliwiają wymianę ruchu IP poprzez własną sieć swoim klientom14.

Schemat przedstawiony na wstępie pokazuje, że praktycznie nie występuje przepływ
pieniężny pomiędzy dostawcami kontentu
a dostawcami usług internetowych. Tym samym jednym z tematów dyskusji na temat
neutralności sieci jest przepływ pieniężny pomiędzy dostawcami kontentu a usług
internetowych.

Z jednej strony operatorzy sieci muszą
budować nowoczesną infrastrukturę w celu
zapewnienia usług o odpowiedniej jakości
dla kontentu umieszczonego w Internecie. Z
drugiej dostawcy kontentu podkreślają, że
użytkownicy końcowi korzystają z Internetu
z uwagi na treści oraz dane, które są umieszczone w sieci.

Powyższe relacje powodują m.in. powstanie roszczeń pomiędzy tymi podmiotami.
Niektórzy przedsiębiorcy telekomunikacyjni
podnoszą, że dostawcy kontentu w celu komunikowania się z konsumentem oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
świadczenia usług o wartości dodanej, powinni ponosić koszty za dostęp do ich sieci. Jednocześnie dostawcy kontentu stoją na
stanowisku, że mogłoby to stanowić barierę
dla tworzenia nowych innowacyjnych ﬁrm,
które wykorzystują Internet jako platformę
do tworzenia pionierskich usług. Dostawcy
kontentu wskazują, że przyczyniają się do
zwiększenia zysków przedsiębiorców telekomunikacyjnych poprzez generowanie popytu wśród konsumentów na dostęp do sieci
Internet15.

Kluczowym dla rozwoju Internetu jest zapewnienie właściwych relacji pomiędzy dostawcami kontentu a dostawcami usług internetowych. Rynek telekomunikacyjny powinien
pracować nad właściwymi modelami biznesowymi, które nie zahamują rozwoju Internetu.
Wraz z postępem nowych technologii określone strategie ekonomiczne powinny ewoluować
i przystosowywać się do panujących warunków. Zarówno przedsiębiorcy telekomunikacyjni jak i dostawcy kontentu powinni toczyć
dyskusję oraz podejmować decyzje, które przyczyniają się do dobrobytu obywateli. Istotnym
jest również, by relacje pomiędzy tymi podmiotami były przejrzyste, tak by każdy mógł
bez przeszkód rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą.

14 Projekt decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie określenia rynku właściwego jako
rynku świadczenia usługi wymiany ruchu IP typu Peering z siecią telekomunikacyjną Telekomunikacji
Polskiej SA (…) przedstawiony w ramach postępowania konsultacyjnego: http://www.uke.gov.pl/uke/
index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=142&news_id=4861&layout=3&page=text (data wejścia: 12 maja
2010 r.), zwany dalej „Projektem Decyzji”.
15 IT- og Telestyrelsen (duńska agencja ds. IT i Telekomunikacji), Network Neutrality Implications for Innovation
and Business Online – International Conference, 30 września 2008 r., Dania – Kopenhaga, podsumowanie
koferencji dostępne pod adresem internetowym: http://en.itst.dk/policy-strategy/network-neutrality-conference/
Summary%20-%20Conference%20on%20Network%20Neutrality.pdf (data wejścia 12 maja 2010 r.).
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Równocześnie dla dostawców kontentu
najistotniejszym jest, by użytkownik końcowy mógł szybko wejść na stronę internetową,
która go interesuje oraz pobrać potrzebne
dla niego dane. Dotarcie do klienta ze swoją
ofertą jest kluczową kwestią we wszystkich
rodzajach działalności gospodarczej.

Prezes
Urzędu
Komunikacji
Elektronicznej16 decyzją z dnia 10 lipca 2006
r., nr: DRT-SMP-6072-1/05 (37) nałożył na
Telekomunikację Polską SA17 obowiązki regulacyjne niezbędne do zapewnienia abonentom TP dostępu do portali i innych usług
internetowych oferowanych przez konkurencyjnych przedsiębiorców. TP została zobowiązana do równego traktowania wszystkich
przedsiębiorców przez zapewnienie takich
samych warunków przesyłu pakietów protokołu internetowego dla ruchu pomiędzy
abonentami TP a przedsiębiorcami świadczącymi usługi portalu internetowego, poczty
elektronicznej, komunikatora internetowego, przesyłania sygnałów głosowych lub video w sieci Internet z wykorzystaniem łączy
operatorów trzecich, od których TP nabywa
usługę dostępu do Internetu, oraz komunikacji z użytkownikami tych przedsiębiorców.

Ponadto Prezes UKE nakazał TP udostępnianie informacji, które umożliwią
kontrolę
poszczególnych
konﬁguracji
urządzeń realizujących przesył pakietów
protokołu internetowego (czas transmisji
pakietów, wielkość obsługiwanych pakietów, kolejność transmisji, straty pakietów
pomiędzy abonentami TP a usługami realizowanymi przez innych przedsiębiorców
poprzez łącza operatorów trzecich).

Postępowanie administracyjne było prowadzone z inicjatywy spółki o2.pl18. Spółka
udowodniła, że TP blokuje i degraduje (spowalnia) ruch internetowy pomiędzy abonentami TP a urządzeniami o2.pl. Oznaczało to,
że obsługiwany przez Spółkę portal otwierany
przez abonentów TP działał znacznie wolniej
od innych konkurencyjnych stron internetowych, a tym samym korzystanie z usług oferowanych przez Spółkę na rzecz abonentów TP
było bardzo utrudnione lub niemożliwe.

W maju 2004 r. Spółka złożyła do Sądu
Rejonowego w Warszawie wniosek o zabezpieczenie dowodu z oględzin zapisu konﬁguracji urządzeń sterujących ruchem TP. Opinia biegłego sądowego potwierdziła, że TP dzieliła ruch internetowy
na trzy kategorie przedsiębiorców, spośród których
dwie podlegały znacznemu lub umiarkowanemu
ograniczaniu szybkości transmisji.

Ponadto TP domagała się od polskich
portali internetowych opłat znacznie wyższych niż od zagranicznych przedsiębiorców oferujących podobne usługi. W ten
sposób Spółka została zmuszona do korzystania z łączy wskazanych przez TP
i ponoszenia niczym nieuzasadnionych,
olbrzymich kosztów.

Jak zostało wskazane na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
Prezes UKE uznał za niezbędne nałożenie
obowiązków regulacyjnych w sytuacji, gdy19:
• działania TP wyraźnie wskazywały,
że w porównywalnych okolicznościach
TP różnicuje warunki działalności

16 Zwanego dalej „Prezesem UKE”.
17 Zwaną dalej „TP”.
18 Zwana dalej „Spółką”.
19 Warunki transmisji pakietów IP - http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead03_a&news_cat_
id=168&news_id=1160&layout=3&page=text (data wejścia: 12 maja 2010 r.).
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przedsiębiorców
telekomunikacyjnych
w zależności od tego, do jakiej grupy zostaną oni zaklasyﬁkowani według uznaniowych kryteriów ustalanych arbitralnie
przez TP;
• działania TP wymierzone były w określoną grupę przedsiębiorców mających
siedzibę na terytorium Polski, którzy korzystają z usługi tranzytu ruchu internetowego, kierowanego do abonentów TP
za pośrednictwem tańszych łączy dostępowych trzeciego operatora, najczęściej
zagranicznego. Degradacja ruchu nie dotyczy przedsiębiorców zagranicznych ani
tych przedsiębiorców polskich, którzy
korzystają z bezpośredniego połączenia
z siecią TP lub połączenia za pośrednictwem operatora wskazanego przez TP.
• abonenci TP nie mieli świadomości, iż
problemy z wejściem i poruszaniem się
po stronach internetowych określonych
przedsiębiorców np. Spółki czy korzystanie z usług poczty elektronicznej czy
komunikatora internetowego są wynikiem działań operatora dostępowego,
czyli TP, gdyż inne treści internetowe
były abonentom TP dostępne w tym samym czasie bez zakłóceń. TP utrudniając
swoim klientom dostęp do sieci Internet,
pobierała jednocześnie od nich opłaty za
świadczoną im usługę dostępu właśnie do
sieci Internet.

Decyzja ta dotyczyła jednak tylko i wyłączenie konkretnego naruszania prawa.

Prezes UKE w Projekcie Decyzji wskazał natomiast, że sytuacji, w której niektóre portale stosują techniki polegające na
przesyłaniu użytkownikom TPNet (płatna
usługa oferowana przez TP pod nazwą
TPNET.pl polegająca na umożliwieniu
klientom TP wymiany ruchu z AS20 TP
i AS klientów TP dostępnych przez BGP 21)
pierwszej strony portalu łączem bezpośrednim a kolejnych stron tańszym łączem
IP Tranzyt przez operatorów zagranicznych lub przesyłanie elementów stron (np.
grafiki, video) łączem IP Tranzyt a samej
strony WWW łączem bezpośrednim, stanowi osobliwość ryku polskiego i z pewnością wpływa negatywnie na jakość odbioru, zwłaszcza treści multimedialnych.
Wprowadzanie w takim środowisku nowoczesnych usług, na przykład takich
jak zdalne usługi medyczne w oparciu
o Internet, będzie napotykało na sztuczne ograniczenia.typu Peering i typu IP
tranzyt.

W dniu 4 marca 2010 r. Komisja
Europejska poinformowała o zawetowaniu
Projektu Decyzji 22 . Na dzień dzisiejszy

20 Ang. Autonomous System - sieć lub grupa sieci opartych na protokole IP współdzieląca politykę routingu,
zwykle pozostająca pod kontrolą jednej organizacji. Systemy autonomiczne identyﬁ kuje się za pomocą
16 bitowego lub 32 bitowego numeru (ASN – Autonomous System Number). Każdy system autonomiczny
może rozgłaszać pewną liczbę adresów IP zgrupowanych w preﬁ ksy.
21 Ang. Border Gateway Protocol - protokół routingu dynamicznego, używany do wymiany informacji
o sieciach pomiędzy systemami autonomicznymi (AS), zdeﬁniowany i opisany RFC 4271 i 1771.
22 Szczegółowe informacje na temat Projektu Decyzji, stanowisk przedstawionych przez zainteresowane
strony w ramach postępowania konsultacyjnego oraz stanowiska Prezesa UKE w tym zakresie są umieszczone na stronie internetowej UKE:
Rynek IP konkurencyjny? http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?news_cat_id=168&news_id=5182&layout=3&page=text&place=Lead01 (data wejścia 12 maja 2010 r.).
Wyniki konsultacji decyzji wymiany ruchu IP typu peering dla TP http://www.uke.gov.pl/uke/index.
jsp?news_cat_id=168&news_id=5233&layout=3&page=text&place=Lead01 (data wejścia 12 maja 2010 r.).
Regulacja wymiany ruchu IP http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=168&news_
id=5115&layout=3&page=text (data wejścia 12 maja 2010 r.).
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Prezes UKE prowadzi analizę rynków
wymiany ruchu IP typu Peering i typu IP
tranzyt 23 .

Wnioski
Badania przeprowadzone w 2008 r. 24
pokazały, że na stałym poziomie utrzymywała się liczba gospodarstw domowych,
które nie widziały potrzeby w korzystaniu
z dostępu do Internetu (w 2006 r. – 43%,
w 2007 r. – 41%, natomiast w 2008 r. –
45%). Użytkownicy końcowi za niezbędny
uważają dostęp do sieci Internet z uwagi
na kontent w nim umieszczony oraz usługi,
dzięki którym mogą m.in. komunikować
się z bliskimi, realizować istotne dla nich
zadania i plany.

Z tego względu dostawcy kontentu udostępniają zaawansowane portale internetowe
w celu przyciągnięcia jak największej liczby
użytkowników końcowych. Mają one za zadanie dostarczyć użytkownikowi końcowemu jak największego zakresu informacji oraz
produktów.

szybki oraz o wysokiej jakości dostęp do sieci Internet, nie mogą odbywać się z pominięciem zapewnienia właściwych relacji pomiędzy tymi podmiotami. Niewłaściwe stosunki
umowne pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie zarządzania ruchem w sieci Internet oddziaływują zarówno
na dostawców kontentu jak i na użytkowników końcowych. Transformacja rynku telekomunikacyjnego wymaga planowania strategii oraz elastycznego podejścia do kwestii
wrażliwych, wymagających konsensusu.

Jednocześnie w przypadku sporów pomiędzy dostawcami usług internetowych oraz
dostawcami kontentu podmioty te powinny
mieć na uwadze, że ich konﬂikty wpływają
na decyzje podejmowane przez użytkowników końcowych. W konsekwencji cały rynek
telekomunikacyjny może odnieść porażkę
w szybkim rozwoju Internetu.

Dostawcami kontentu są również podmioty
publiczne, w tym urzędy państwowe. Rozwój
e-administracji, której celem jest dostarczenie
obywatelom oraz przedsiębiorcom szerokiej
oferty usług publicznych za pośrednictwem
Internetu, powoduje, iż kwestie odnoszące się
do opisywanych relacji nie powinny być również obce dla administracji państwowej.

Istotnym jest, by podmioty działające na
rynku telekomunikacyjnym potraﬁły samodzielnie kształtować właściwe relacje,
które zapewniają konkurencyjność oraz rozwój usług i treści związanych z Internetem.
Działania regulacyjne są związane z faktem,
iż rynek poniósł porażkę w zakresie podejmowania właściwych decyzji. Podmioty komercyjne nie potraﬁły przygotować planów
biznesowych oraz strategii z uwzględnieniem
potrzeb użytkowników końcowych oraz nawiązać odpowiednich stosunków umownych
pomiędzy sobą.

Działania przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie budowy nowoczesnych
sieci telekomunikacyjnych, które zapewniają

Niemniej jednak należy pokładać nadzieję, że wraz z ewolucją Internetu i pomimo
pojawiania się nowych kwestii spornych,

23 Analiza rynków wymiany ruchu IP http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?news_cat_id=375&news_
id=5320&layout=9&page=text&place=Lead01 (data wejścia 12 maja 2010 r.).
24 Główny Urząd Statystyczny, Wykorzystanie technologii informacyjno – telekomunikacyjnych
w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r.
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również działania opisywanych podmiotów
będą zmierzać ku zawieraniu kompromisów
- takich, które przyniosą wielowymiarowe
korzyści dla całego rynku telekomunikacyjnego. Potrzeba dyskusji oraz poruszania
drażliwych, często wydających się nie do
przezwyciężenia problemów, jest potrzebna
nie z uwagi na zaostrzanie konﬂiktów, ale
w celu podpisywania porozumień oraz umów
oddziaływujący w sposób korzystny na środowisko Internetu.
Abstract
Net Neutrality principle – relation between
content providers and the Internet service
providers (ISP)
With the development of the Internet content
providers expand and improve their offer for
prospective customers. Provision of high-tech
products via Internet requires high speed broadband connectivity and adequate quality of
data transmission. At the same time growing
competition in this ﬁeld causes that content providers using advertisements and commercials
want to reach consumers as quickly as possible.
They also invest in content distribution systems
and own backbone IP networks. Furthermore,
proper functioning of IP trafﬁc between the
Internet service providers is essential for them.

On the other hand telecommunications undertakings develop their infrastructure to meet
consumer and content providers’ demands. In
order to ensure unhampered and high quality
access to the Internet they follow the change
of services provided via Internet. Agreements
between ISP in the scope of IP trafﬁc are to
ensure that their subscribers can reach content
and services such as: the Internet portals, TV
channels, VoD or other unlimited with regard
to technology services provided via Internet.

Some telecommunications undertakings argue that content providers in order to communicate with consumers and run business activity,
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including provision of value added services,
should bear the cost of access to the Internet. At
the same time content providers state that this
could constitute barriers to create innovative
companies, which use Internet as a platform of
advanced services. Content providers indicate
that they contribute to increasing the proﬁts of
telecommunications undertaking by generating
increased consumer demand for broadband.

End users consider access to the Internet as
an essential tool because of content and services provided via this Net. Thanks to them
they can communicate with their family and
realize tasks and plans.

Because of that content providers offer advanced Internet portals in order to attract as many
end users as they can. Their purpose is to deliver
total information and multifunctional products.

Public entities are also content providers.
Development of e-administration, which
aims to deliver citizens and companies wide
range of services via Internet, causes that issues raised in the scope of relation between
content providers and ISP shouldn’t be strange for government administration.

Consumer perception of Internet services
(such as: access to e-mail, web pages and possibility to realize transaction and exchange
information with other users) depend on ISP
capability to link their end users with clients of
others ISP. In certain cases ISP in order to meet
legal requirements block also illegal content. In
addition trafﬁc management techniques are needed to maintain network integrity and fulﬁll
quality indicators but this actions can’t be anti –
competitive. End users should have transparent
information regarding ISP trafﬁc management
practices. Such information allows them to choose most adequate service for their needs.
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Actions of telecommunications undertakings in the scope of building advanced
infrastructure, which ensure fast and high
quality access to the Internet, can’t be made
without the guarantee of proper relation between them. Inappropriate agreements between telecommunications undertakings
regarding Internet trafﬁc management affect content providers as well as end users.
Transformation
of
telecommunications
market requires to plan strategy and ﬂexible approach to sensitive issues which need
consensus.

At the same time, in case of disputes between ISP and content providers, this entities
should keep in mind that their conﬂicts inﬂuences on end users decisions. In consequence the whole telecommunications market
will cause failure to swift development of the
Internet.

The entities, which operate on telecommunications market should be able to build
proper relations by themselves to unsure

competitiveness and development of Internet
services and content. Regulatory actions are
related to the fact that the market fails to take
the right decisions. Commercial entities were
not able to prepare strategies taking into consideration end users demands and establish
proper agreements between them.

Nevertheless faith should be placed that together with Internet development actions of the
entities in question will be directed towards
compromised solutions, which will bring beneﬁts to telecommunications market. The need
for discussion and raising sensitive issues (often
seems to be insurmountable) is required not to
aggravate existing tensions or conﬂicts but to
resolve them and reach agreements which have
positive inﬂuence on the Internet environment.

Jacek Kowalski - Główny Specjalista
w Departamencie Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.

Zapraszamy do udziału

Warsztaty
AK ADEMIA UMÓW IT
Warsztaty prowadzą: Michał Barta, Roman Bieda (Kancelaria Prawna Maruta i Wspólnicy).
Celem warsztatu jest przedstawienie praktycznych aspektów sporządzania oraz zarządzania
umowami IT, w szczególności umowami wdrożeniowymi, outsourcingowymi, serwisowymi oraz
umowami w zakresie dystrybucji oprogramowania.
Warsztaty opierają się na praktycznej analizie przykładowych klauzul umownych, analizie studium przypadków oraz nauce samodzielnego sporządzania i weryﬁkowania klauzul umownych
przez uczestników szkolenia.

Więcej: www.cpi.com.pl
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Głosowanie przez internet w Norwegii
i Estonii

Filip Zagórski

Estonia od kilku lat stawiana jest za wzór
nowoczesnego e-państwa. Obywatele tego kraju mogą załatwić wiele spraw elektronicznie,
w szczególności mogą głosować przez internet.
Do grona krajów planujących umożliwienie
składania głosów przez internet przyłącza się
Norwegia. Jej władze na początku kwietnia rozstrzygnęły przetarg na dostawę systemu, który
ma być po raz pierwszy (testowo) użyty w wyborach samorządowych w 2011 roku.

Sytuacja na świecie
Głosowanie elektroniczne stosuje się niektórych krajach od wielu lat (rys. 1) – dotyczy
to jednak przede wszystkim oddawania głosów w lokalach wyborczych za pośrednictwem
maszyn elektronicznych. Maszyny takie przez
wiele lat były traktowane jako zaufane „czarne
skrzynki”, wierzono, że skrupulatnie zliczają
głosy wyborców, a tak na prawdę nikt nie brał
pod uwagę, że może być inaczej. Wiara w uczciwość maszyn (i ich dostawców) została jednak
w końcu zachwiana i wiele krajów wycofało się
z rozwiązań, w których poprawność liczenia
głosów była gwarantowana jedynie przez umowę z dostawcą sprzętu. Spektakularnym przykładem odwrotu od e-wyborów w lokalach jest
Holandia – kraj, w którym przez około 20 lat głosowano za pomocą maszyn (bazujących na procesorach znanych z komputerów Atari). W 2008
roku zakazano ich używania. Powód był prosty
- holenderski hacker Rop Gonggrijp pokazał, że
można je w łatwy sposób przeprogramować tak,
aby zliczały głosy na kandydata wskazanego
przez atakującego. Co więcej, zaprezentował,
jak za pomocą gwizdka(!) wydającego dźwięk
o odpowiedniej częstotliwości wpływać na sposób działania maszyn.
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W tym samym czasie podobne wnioski dostarczył też raport przygotowany na polecenie
Sekretarz Stanu Kalifornia przez naukowców
m. in. z uniwersytetów w Berkeley i Princeton,
co skutkowało wycofaniem certyﬁkatów dla
wszystkich modeli maszyn wyborczych stosowanych w Kalifornii. Podczas prac nad raportem
wyszły na jaw elementarne błędy wpływające
na bezpieczeństwo rozwiązań, w szczególności
stosowanie tych samych, domyślnych haseł we
wszystkich egzemplarzach. Błąd był o wiele poważniejszy - hasła te były takie same, jak nazwa
ﬁrmy, która dostarczała sprzęt. Ponadto okazało
się również, że niektóre z rozwiązań posiadały
wbudowane mechanizmy umożliwiające zmianę wyników z poziomu centralnej komisji wyborczej. Urządzenia te były podłączone do sieci
internet, a ich oprogramowanie było bardzo niskiej jakości, więc zdalnej modyﬁkacji wyników
mógł dokonać nawet początkujący hacker.

Wnioski płynące z „kalifornijskiego raportu”,
choć bezpośrednio dotyczyły tylko poddanych
ewaluacji produktów, można rozciągnąć na
wszystkie inne stosowane systemy głosowania
elektronicznego oferowane komercyjnie. Do
analogicznych wniosków doszedł Niemiecki
Trybunał Konstytucyjny, który zabronił wykorzystania elektronicznych maszyn wyborczych,
dla których poprawność liczenia głosów nie
może być zweryﬁkowana.

Weryﬁkowalność
Systemy, które umożliwiają weryﬁkację
poprawności liczenia głosów, zostały opracowane stosunkowo niedawno. Określa się
je mianem end-to-end auditable (E2E), bo
umożliwiają sprawdzenie, czy cały proces
głosowania od złożenia głosu przez jego

Rys. 1

W tym samym czasie podobne wnioski dostarczył też raport przygotowany na
polecenie Sekretarz Stanu Kalifornia przez naukowców m. in. z uniwersytetów
w Berkeley elementarne błędy
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zakodowanie i wprowadzenie do systemu aż po jego policzenie przebiegł zgodnie
z protokołem.

Głównym problemem w konstrukcji takich
rozwiązań jest konieczność pogodzenia ze
sobą dwóch stojących w opozycji wymagań
- zachowania tajności przy jednoczesnym
zapewnieniu pełnej kontroli poprawności przetwarzania elektronicznych głosów.
Mechanizmy kontroli poprawności wykonywanych operacji są znane i stosowane w sektorze bankowym, jednak nie występuje tam
wymóg zachowania tajności wobec obsługującej system instytucji – bank zna szczegóły
operacji wykonywanych przez klienta.

Okazuje się jednak, że wykorzystując techniki kryptograﬁczne można tworzyć systemy
wyborów elektronicznych, które zachowują
tajność przy jednoczesnej gwarancji integralności wyborów (w szczególności zapewniają, że głosy, które zostały wprowadzone do
systemu, nie zostały przez niego zmodyﬁkowane). Przykładami teoretycznych rozwiązań spełniających wymagania stawiane
wyborom elektronicznym są Punchscan, Pret
a Voter, Scantegrity, VAV, ThreeBallot, TWIN.
Systemy tego typu dopiero zaczynają być stosowane w praktyce, pierwsze wybory z zastosowaniem schematu typu E2E miało miejsce
w wyborach samorządowych w Takoma Park
(stan Maryland, USA, listopad 2009), gdzie
wykorzystano Scantegrity II.

Głosując za pomocą systemu E2E
otrzymujemy potwierdzenie wyborcze.
Potwierdzenie to powinno być skonstruowane w ten sposób, aby można było sprawdzić,
czy głos został poprawnie zakodowany i policzony. Jednocześnie potwierdzenie takie
powinno zawierać tylko informacje, które
pozwalają na weryﬁkację procesu liczenia
głosów, ale nie pozwalają na stwierdzenie na
kogo oddaliśmy głos.
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Głosowanie zdalne - zagrożenia
Z głosowaniem zdalnym wiąże się wiele zagrożeń. Największym z nich i za razem
dotykającym wszystkich form głosowania
zdalnego (zarówno pocztowego jak i przez
internet) jest ﬁzyczne wymuszanie (coercion). Gdy nie oddajemy głosu w lokalu wyborczym, to istnieje niebezpieczeństwo, że
zostaniemy poddani naciskom – przez przełożonego, współmałżonka, innych członków
rodziny czy znajomych. Osoba wymuszająca
może chcieć przyglądać się aktowi wybierania kandydata w celu sprawdzenia, czy głosujemy zgodnie z jej intencją i w ten sposób
wpływać na nasz wybór.

Wiele krajów akceptuje jednak to zagrożenie, pozwalając na wysyłanie głosów drogą pocztową. W Niemczech spory odsetek
głosów (ok 30%) jest wysyłanych w listach,
w niektórych stanach w USA głosowanie
pocztowe jest jedyną formą oddawania głosów. W Estonii i w niektórych szwajcarskich
kantonach wykonano krok naprzód - można
oddać głos przez internet, Norwegia szykuje
się do wprowadzenia podobnego rozwiązania.

W przypadku stosowania głosowania internetowego można zapobiegać ﬁzycznym wymuszeniom. Rozwiązuje się to na jeden z trzech
sposobów:
• „ostatni głos” - można wysyłać wiele elektronicznych głosów z tym, że policzony
zostanie tylko ten, który wpłynął ostatni,
• „tradycyjny” (estoński) – głos złożony
elektronicznie można odwołać (nadpisać)
głosem złożonym podczas głosowania tradycyjnego, które odbywa się po zakończeniu wyborów internetowych
• „fake key” (Juels, Catalano, Jackobsson
WPES 2005) – aby oddać głos, wyborca
wprowadza specjalny kod uwierzytelniający; może głosować wiele razy, wprowadzając niepoprawne kody; zostanie policzony jedynie głos z poprawnym kodem.

Głosowanie przez internet w Norwegii i Estonii

Pierwsza propozycja redukuje nieznacznie
problem wymuszania poprzez ograniczenie czasowe tego zjawiska do ostatnich minut głosowania. Drugie podejście byłoby satysfakcjonujące
jedynie w przypadku, gdyby głos oddany przez
internet był tajny dla komputera, z którego został oddany1. Pozostaje jeszcze pytanie, po co
głosować elektronicznie, gdy głos nie jest tajny
i dodatkowo może zostać w niewykrywalny
sposób zmieniony przez komputer. W systemie
norweskim przewidziano wykorzystanie pierwszych dwóch sposobów – głosować przez sieć
można wielokrotnie, przy czym liczy się tylko
ostatni głos. Ten ostatni głos może zostać jednak
unieważniony, w przypadku gdy oddamy głos
w lokalu wyborczym.

Tam wyborca nie ma żadnych gwarancji zarówno co do tajności, jak i integralności. I
choć następnym w kolejności problemem
jest zagrożenie masowej sprzedaży głosów,
to właśnie strach przed masową, niewykrywalną zmianą głosów w wyniku działania
wrogiego oprogramowania stanowi główną barierę we wdrażaniu tego typu usługi.
Norwegowie skoncentrowali się na eliminacji
tego zagrożenia.

Norwegia
Sytuacja w Norwegii jest zdecydowanie lepsza,
system tam wdrażany będzie bezpieczniejszy niż
estoński (notabene ﬁrma obsługująca wybory estońskie przegrała „konkurs” w Norwegii).

Głosowanie przez internet
Istotną barierą powstrzymującą kraje przed
wprowadzeniem głosowania internetowego jest
trudność w identyﬁkacji głosującego. Problem
ten jednak nie występuje, gdy w danym kraju
wykorzystuje się elektroniczne dokumenty
tożsamości. Takimi dokumentami Estończycy
posługują się od wielu lat, Norwegowie właśnie wprowadzają takie rozwiązanie. Powstaje
naturalne pytanie, czy jest to jedyna bariera?
Oczywiście, że nie, gdy problem zdalnej identyﬁkacji jest rozwiązany, pojawiają się kolejne.

Oprócz niemożności ufania systemowi obsługiwanemu przez komisję wyborczą (analogicznie do elektronicznych wyborów w lokalach wyborczych) nie można ufać własnemu
komputerowi. To właśnie komputery wyborców stają się głównym zagrożeniem. Wrogie
oprogramowanie (malware – wirusy, robaki,
trojany, programy szpiegujące) może nie tylko wpłynąć na utratę tajności głosowania,
ale również zmienić głos. Oba te zagrożenia
występują w systemie stosowanym w Estonii.

Zaczęto od transparentności procedur – także
tych, które doprowadziły do wybrania zwycięskiej oferty. Wszystkie szczegóły techniczne
startujących w konkursie systemów są jawne,
a przed samą próbą w 2011 roku pełny opis architektury wykorzystanego rozwiązania wraz
z kodami źródłowymi zostanie ujawniony.

Procedury przedwyborcze
Każdy głosujący otrzymuje przed wyborami
kartę wyborczą z kodami odpowiadającymi
różnym opcjom wyborczych (nazwiskom kandydatów/nazwom partii). Kody te są wygenerowane w sposób losowy i są przypisane niezależnie do każdej karty wyborczej z osobna.

Kody są stosunkowo krótkie, więc oczywiście
będą zdarzać się powtórzenia. Jednak posiadanie tych samych kodów przez różne osoby nie
ma wpływu na jednoznaczność – odpowiednia
procedura pozwala na przypisanie pary: (numer
karty, kod) do odpowiedniego kandydata.

1 W Estonii i Norwegii komputer wie, na kogo głosujemy, łatwo więc napisać odpowiedniego wirusa, który
monitorować będzie sposób oddawania głosów. Brak tajności wyboru wobec komputera naraża również
system na niebezpieczeństwo masowej sprzedaży głosów.
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można oddawać głos wielokrotnie – w takim
przypadku liczy się tylko ostatnio oddany głos.
Ponadto, głos złożony elektronicznie można
unieważnić poprzez oddanie kolejnego drogą
tradycyjną.

Podczas oddawania głosu komputer wyborcy szyfruje jego wybór, a następnie podpisuje kryptogram za pomocą elektronicznego
dokumentu tożsamości. Tak przygotowany
głos traﬁa do elektronicznej urny. Tam dokonywane jest jego reszyfrowanie i przekazanie do systemu, który jest odpowiedzialny
za przesłanie potwierdzenia wyborczego.
Elektroniczny głos traﬁa następnie do systemu generującego potwierdzenia wyborcze,
który wykonuje kolejne reszyfrowanie głosu,
z którego wyliczana jest wartość potwierdzenia. Potwierdzenie jest przesyłane wyborcy na
jego telefon komórkowy.

Norwegia starannie przygotowuje się do wprowadzenia wyborów przez internet. Projektowany
system ma być przetestowany w jednym okręgu
wyborczym podczas wyborów samorządowych
w 2011 roku i dopiero po pomyślnym przejściu
tych testów ma zostać dopuszczony do wyborów
w innych częściach kraju. Docelowo głosowanie
przez internet ma być dostępne dla wszystkich
obywateli od 2017 roku. Z 26 okręgów, które wyraziły chęć poddania się temu testowi, wybrane
zostało Oslo. Jednak 26 maja br. Oslo wycofało
chęć bycia królikiem doświadczalnym. Może
mieć to związek z pismem grupy posłów nawołujących do zakazania oddawania głosów poza lokalami, a być może obywatele norwescy dostrzegli, jakie zagrożenia niesie ze sobą ten system.

Jeżeli wartość potwierdzenia jest zgodna z tą
otrzymaną na karcie wyborczej (rys. 2), to wyborca ma pewność, że jego głos nie został zmieniony przez komputer. Należy jednak zauważyć, że potwierdzenia w takiej formie stanowią
zarazem dowód – wystarczy porównać SMS
z potwierdzeniem z kartą wyborczą (o ile SMS
nie został sfałszowany). Mogłoby to prowadzić
do sytuacji, w której można by było sprzedawać
głosy oraz wymuszać na wyborcach, na kogo
mają głosować. Z tego powodu zdecydowano się
na wprowadzenie mechanizmu, dzięki któremu

Przypomnijmy, że w stosowanym w Estonii
systemie głosowania przez internet:

Rys. 2
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Rys. 3

komputer nie będzie mógł zmienić wyboru głosującego (to znaczący postęp). Gdyby to zrobił, to głosujący otrzymałby inne potwierdzenie niż to znajdujące się na jego karcie wyborczej – wiedziałby,
że jego komputer jest zarażony i mógłby skorzystać
z innej maszyny, aby zagłosować ponownie.

• komputer może zmienić głos wyborcy,
• komputer może zdradzić głos wyborcy
(w szczególności wirus może poinformować innych, jak głosowaliśmy),
• nie wiadomo, jak głos zostanie policzony
przez komisję (jeżeli nie został wcześniej
zmieniony przez komputer).

Estończycy, choć od wielu lat mają możliwość
głosowania przez internet, wcale z tej możliwości nie korzystają – jedynie kilka procent głosów

Norwegowie będą dysponować odrobinę lepszym systemem niż Estończycy. W ich rozwiązaniu

Rys. 4
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Wybory pocztowe

estońskie

norweskie

Głos dotarł

Nie wiadomo

Tak

Tak

Głos został policzony

Nie wiadomo

Głos nie został zmieniony

Nie wiadomo

Nie wiadomo

Tak

Głos pozostał tajny dla komputera

n. d.

Nie!

Nie!

Głos jest tajny dla komisji

Nie wiadomo2

tak

Nie3

Weryﬁkowalność

brak

brak

Odporność na wymuszanie

brak

częściowa4

częściowa

Odporność na wymuszanie online

n. d.

częściowa

częściowa

Odporność na sprzedaż głosów

brak

częściowa

częściowa

Tab. 1

oddawanych jest w ten sposób. Być może jest to
spowodowane właśnie tym, że są świadomi, że
ich system wyborów przez internet nie zapewnia
należytego bezpieczeństwa.

wybory.Kiedy.beda.bezpieczne,
• International Association for Voting
Systems Sciences - http://www.iavoss.org/,
• Analysis of an internet voting protocol,
Kristian Gjøsteen (wersja 9 III 2010).

Rozwiązanie, które zostanie zastosowane
w Norwegii, choć jest nieco lepsze, to nie jest rozwiązaniem kompletnym. Schemat nie gwarantuje
tajności ani względem komputera, ani względem
serwera wysyłającego potwierdzenia. Nasuwa się
pytanie, po co wprowadzać taki system?

Abstract

Więcej:
• Strona poświęcona projektowi wyborów
w Norwegii - http://www.regjeringen.no/
nb/dep/krd/prosjekter/E-valg-2011-prosjektet/omprosjektet.html?id=597724,
• O wyroku niemieckiego trybunału - http://
webhosting.pl/E_voting.czyli.elektroniczne.

Internet Voting in Norway and Estonia
Norway has decided to run Internet voting trial
next year for local elections. In this article, we
describe basics of the system that is developed.
We compare norwegian solution to the estonian
one. We discuss possible threats that may lead to
serious problems concerning ballot secrecy.
Filip Zagórski – pracownik Politechniki
Wrocławskiej. Autor protokołów wyborów
przez internet.

2 Nawet w systemach głosowania listowego, w których stosuje się zabezpieczenia głosu poprzez schowanie
go do dwóch kopert, wyborca nie może być przekonany, że osoba, która otwiera kopertę z głosem, nie
oznaczy jej w ustalony sposób.
3 Wyborcy otrzymują spersonalizowane karty do głosowania przypisujące kandydatów do kodów. Komisja
przekazuje smsem na numer wyborcy potwierdzenie wyborcze, zawierające przesłany kod kandydata.
Komisja wie więc, kto na kogo głosował.
4 Osiągane dzięki możliwości wielokrotnego głosowania elektronicznego i możliwości głosowania tradycyjnego, unieważniającego głos oddany elektronicznie.
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Rewolucja 2010? Czy nowelizacja ustawy
o informatyzacji może pchnąć polski
e-government na nowe tory?

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Nie da się ukryć, że lata 2009-2011 można określić jako okres rewolucji w zakresie
zasad prawa nowych technologii informacyjnych w Polsce. Po kilkuletnim okresie
zastoju realizowany jest bardzo szeroki
program reform podstaw prawnych działań
podejmowanych przez Państwo, obywateli i przedstawicieli biznesu przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej. Chcąc zrozumieć toczący się proces,
należy traktować wszystkie te działania
jako sprzężone ze sobą elementy tej samej
„maszyny zmian”. Rok 2010 przyniósł już
bardzo poważne zmiany w stanie prawnym
tak w zakresie realizacji usług publicznych
w środowisku sieciowym jak i w szeroko
rozumianym prawie nowych technologii
informacyjnych. Kolejne zmiany oczekiwane są w perspektywie kilku czekających
nas miesięcy. Obok omówionej szerzej
w niniejszym artykule nowelizacji ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne powiązanej ze zmianami w kodeksie postępowania
administracyjnego, ustawie - Ordynacja
podatkowa oraz ustawie o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach trwają
prace nad nową ustawą o dowodzie osobistym, ustawą o ewidencji ludności, ustawą
o podpisach elektronicznych, kolejną nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów, ustawą wdrażającą dyrektywę o ponownym wykorzystaniu informacji
publicznej poprzez nowelizację w ustawie
o dostępie do informacji publicznej, ustawą o zmianie ustawy o ochronie danych
osobowych, ustawą o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych

innych ustaw oraz ustawą o zmianie
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Do polskiego porządku prawnego w 2010 r. wchodzą również: ustawa
o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawa o zmianie ustawy o udziale
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz Systemie
Informacji Wizowej oraz ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji.

W niniejszym opracowaniu skupię się
praktycznie wyłącznie na działaniach
związanych z realizacją zadań państwa
wynikające z art. 12a ustawy z dnia 4
września 1997 r. (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548) o działach administracji rządowej statuującego działa administracji nazywany „informatyzacją”. „Informatyzacja”
stała się jednym z działów administracji
rządowej z dniem 1 lipca 2002 r., obejmując sprawy:
1. infrastruktury informatycznej oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
2. technologii i technik informacyjnych oraz
standardów informatycznych;
3. informatyzacji administracji rządowej
i samorządowej;
4. wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;
5. edukacji informacyjnej oraz usług teleinformatycznych i multimedialnych;
6. zastosowań informatyki w społeczeństwie
informacyjnym, w szczególności w gospodarce, bankowości i edukacji;
7. rozwoju społeczeństwa informacyjnego
8. realizacji zobowiązań międzynarodowych
Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie
informatyzacji.

Rewolucja 2010? Czy nowelizacja ustawy o
informatyzacji może pchnąć polski...
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Gruntowna nowelizacja ustawy
o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne
Ważną, choć nie jedyną, determinantą
warunkującą rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznej administracji
jest stworzenie środowiska prawnego sprzyjającego jego dynamicznemu rozwojowi
oraz usuwanie wszelkich barier w tym zakresie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji przygotowało nowelizację
ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która między
innymi wprowadza zmiany mające na celu
usuwanie barier prawnych i proceduralnych w dostępie do usług oferowanych przez
podmioty publiczne obywatelom. Ustawa
o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw została
uchwalona na posiedzeniu Sejmu w dniu 12
lutego 2010 r., podpisana przez Prezydenta
RP w dniu 5 marca 2010 r. i opublikowana
w Dzienniku Ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 230).
Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 17
czerwca 2010 r.

Celem nowelizacji była w pierwszym rzędzie zmiana (lub korekta) przepisów prawnych ustawy z 2005 r., które nie sprawdziły
się w praktyce działań administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne. Równie ważnym celem było
stworzenie rozwiązań nowych, które pchnęłyby polski „e-government” na nowe tory
zgodne z tendencjami widocznymi w działaniach innych krajów Unii Europejskiej.

Chcąc zrealizować te cele w pierwszym
rzędzie dokonano rozszerzenia kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, włączając doń praktycznie całe spektrum podmiotów wykonujących imperium
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Państwa z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.
U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.), Kancelarii
Sejmu, Kancelarii Senatu oraz Kancelarii
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej,
Narodowego Banku Polskiego poza przypadkami, gdy w związku z realizacją zadań przez
te podmioty istnieje obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami administracji rządowej.

Jednocześnie uregulowano na poziomie
ustawowym zagadnienia związane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP) jako najważniejszej platformy komunikacji z podmiotami publicznymi. Wyeliminowano pojawiające się w doktrynie prawa wątpliwości
co do prawnych podstaw działania ePUAP
oraz opisano podstawowe zasady rządzące
udostępnianiem zasobów informacyjnych
państwa, ujednoliconym katalogiem usług
publicznych oraz katalogiem podmiotów
publicznych w ramach platformy ePUAP
(projekt ePUAP2). Bardzo ważną częścią
tego zadania było rozszerzenie i uproszczenie sposobów uwierzytelnienia klientów administracji o nowe, zróżnicowane narzędzia
oraz udostępnienie proﬁlu zaufanego ePUAP
jako darmowego narzędzia dla obywateli
umożliwiającego kontakt z administracją.
Proﬁl zaufany ePUAP identyﬁkuje nadawcę informacji i może być wykorzystywany
do potwierdzania przekazywanych informacji. Rozporządzenie przewiduje, iż potwierdzania proﬁlu zaufanego ePUAP będą
dokonywali: prezes Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, wojewoda, naczelnik urzędu skarbowego oraz od 1 stycznia 2011 r.
konsul. Ponadto, potwierdzać proﬁl zaufany będą mogły, za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji, inne podmioty określone w art. 2 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
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podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z późn.
zm.) po spełnieniu określonych warunków
techniczno-organizacyjnych.

Rozbudowa systemu ePUAP ma na celu
systematyczne zwiększanie liczby usług
administracji publicznej dostępnych dla jej
klientów zarówno w postaci usług wspólnych
systemu ePUAP oferujących użyteczne funkcje, które mogą być zastosowane w usługach
oferowanych przez podmioty publiczne, jak
i poprzez tworzenie samych usług podmiotów publicznych i ich dystrybuowanie do tych
podmiotów w celu zaoferowania klientom.
Zarówno tworzenie usług wspólnych ePUAP
jak i opracowywanie usług dla podmiotów
publicznych ma na celu obniżenie kosztów
informatyzacji po stronie tychże podmiotów. Do usług wspólnych oferowanych przez
ePUAP należy w pierwszym rzędzie zaliczyć
możliwość założenia w ePUAP elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, usługę koordynacji pozwalającą na
świadczenie dla klienta usługi złożonej, gdzie
konieczne jest współdziałanie wielu organów
administracji, usługę podpisu elektronicznego, usługę płatności za czynności urzędowe
i inne. Należy podkreślić, że wszystkie usługi oferowane na ePUAP są dla podmiotów
publicznych całkowicie bezpłatne, co jest
niezwykle istotne szczególnie dla niewielkich jednostek samorządu terytorialnego
o niewielkim budżecie. Bezpłatne są również
usługi dla klientów podmiotów publicznych,
z tym że pozostają opłaty skarbowe za te
usługi określone przepisami prawa. Do rozważenia jest kwestia, czy w przypadku usług
realizowanych na drodze elektronicznej
opłaty te nie powinny być zmniejszone lub
całkowicie zniesione. W dłuższej perspektywie, mimo braku dochodów z opłat skarbowych za czynności urzędowe, administracja
publiczna powinna odnotować oszczędności
wynikające z obniżenia kosztów korespondencji prowadzonej na piśmie, utrzymywania sal obsługi klientów itp. Również klient

administracji publicznej odniesie wymierne
korzyści polegające na tym, że będzie mógł
realizować swoje obowiązki lub uprawnienia w dogodnym dla siebie czasie, miejscu
i formie, a poprzez zmniejszenie obciążeń
skarbowych stworzy się zachętę do realizacji
spraw urzędowych poprzez Internet. W tej
chwili istotną przeszkodą w szerszym korzystaniu z drogi elektronicznej jest jeszcze zbyt
mała ilość usług dostępnych dla klientów
administracji. MSWiA intensywnie pracuje
nad zwiększeniem tej ilości. Niestety w wielu
przypadkach na drodze wdrożenia konkretnej usługi stoją archaiczne przepisy wymagające literalnie stosowania formy pisemnej,
co skutecznie uniemożliwia realizację takich
usług na drodze elektronicznej. Wydaje się
być niezbędne dokonanie horyzontalnego
przeglądu wszystkich przepisów i uzupełnienie ich, w przypadku gdy wymagalna jest
pisemność załatwiania sprawy, o zapis wskazujący na możliwość realizacji takiej sprawy
z wykorzystaniem dokumentów elektronicznych. Niezbędne jest również zrównanie odpowiednio uwierzytelnionej i zabezpieczonej
pod względem integralności kopii elektronicznej dokumentu papierowego (skanu)
z oryginałem tego dokumentu i dopuszczenie
do posługiwania się taką kopią przy załatwianiu spraw na drodze elektronicznej, o ile
przepis prawa wymaga dołączenia do pisma
oryginału określonego dokumentu.

System ePUAP rozbudowywany jest również o funkcjonalności, które umożliwią skuteczną realizację zapisów znowelizowanego
art. 220 § 1 kpa i uwolnią klientów administracji publicznej od konieczności dostarczania dokumentów potwierdzających informacje posiadane przez administrację publiczną,
lecz nie koniecznie przez organ, do którego
klient wnosi pismo. Mechanizmy zastosowane do tego celu będą pozwalały również na
skorzystanie przez obywateli i podmioty gospodarcze potwierdzenia prawdziwości niektórych danych zgromadzonych w rejestrach
państwowych, pozwalając między innymi na
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zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego (np. potwierdzenie prawdziwości
tożsamości osoby przez bank lub sprawdzenie prawdziwości danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu podczas transakcji kupna sprzedaży).

Kolejnym czynnikiem hamującym rozwój
e-administracji był wymóg podpisywania
pism bezpiecznym podpisem elektronicznym, który dla wielu klientów składających
niewielką liczbę pism do urzędu w roku był
wydatkiem nadmiernym. W zmienionej ustawie o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne wprowadzono instytucję podpisu potwierdzonego
proﬁlem zaufanym, który to podpis pozwoli
klientom administracji publicznej uwierzytelnianie wnoszonych pism bez jakichkolwiek kosztów po stronie klienta. Należy podkreślić, że incydentalność danej czynności
urzędowej po stronie klienta administracji
nie oznacza takiej incydentalności po stronie urzędu. Zatem załatwianie takich spraw
w postaci dokumentów elektronicznych może
być dla podmiotu publicznego bardzo korzystne i przyczyniać się do obniżenia kosztów funkcjonowania urzędu.

Mimo że zmiany w samej ustawie o informatyzacji były bardzo poważne, za najbardziej istotną część nowelizacji uznaje się
ujednolicenie zasad wymiany dokumentów
w e-administracji oraz umożliwienie w pełni elektronicznego postępowania administracyjnego dokonanego poprzez gruntowną
nowelizację ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja
podatkowa.

Akty wykonawcze do ustawy
o informatyzacji
Prawidłowe wdrożenie zmian w ustawie
o informatyzacji nie jest możliwe bez wydania nowych aktów wykonawczych oraz
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nowelizacji dotychczas obowiązujących rozporządzeń opartych na delegacjach z tej ustawy. Najważniejszą rolę w tych działaniach
odgrywają rozporządzenia w sprawie:
• warunków organizacyjno-technicznych
doręczania dokumentów elektronicznych, formy urzędowego poświadczania
odbioru dokumentów elektronicznych
przez adresatów, sposobu sporządzania
i doręczania pism w formie dokumentów
elektronicznych, sposobu udostępniania
kopii dokumentów elektronicznych oraz
warunków bezpieczeństwa udostępniania
formularzy i wzorów dokumentów;
• rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków organizacyjnych i technicznych, które winien spełniać system realizujący uwierzytelnienie do systemów administracji publicznej (art. 20a ust. 3 pkt 1
nowelizowanej ustawy). Rozporządzenie
określa szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne, które winien spełniać
system teleinformatyczny służący do
wydania kwaliﬁkowanego certyﬁkatu,
potwierdzania proﬁlu zaufanego ePUAP
oraz stosowania innych technologii identyﬁkacji użytkownika systemów teleinformatycznych używanych do realizacji
zadań publicznych.
• zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania proﬁlu zaufanego ePUAP (art. 20a ust. 3 pkt 2
nowelizowanej ustawy);
• zakresu
i
warunków
korzystania
z Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej – na podstawie
delegacji zawartej w art. 19a ust. 3 ustawy
o informatyzacji;
• wykazu certyﬁkatów uprawniających do
prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych
- na podstawie delegacji zawartej w art. 28
ust. 3 ustawy o informatyzacji;
• Krajowych Ram Interoperacyjności obejmujące zagadnienia interoperacyjności
semantycznej, organizacyjnej oraz technologicznej z uwzględnieniem zasady
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równego traktowania różnych rozwiązań
informatycznych, Polskich Norm oraz
innych dokumentów normalizacyjnych
zatwierdzonych przez krajową jednostkę
normalizacyjną (w związku przedłużającymi się pracami Komisji Europejskiej
nad dokumentami Europejskich Ram
Interoperacyjności 2.0 oraz Europejskiej
Strategii Interoperacyjności projekt rozporządzenia nie został jak na razie przekazany do konsultacji).

Jednocześnie z pracami nad nowymi rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy
o informatyzacji ruszają prace nad nowelizacją rozporządzeń już istniejących. Prace
obejmują przede wszystkim rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Nowelizacja musi uwzględniać konieczność
zapewnienia: spójności działania systemów
teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych poprzez określenie co
najmniej specyﬁkacji formatów danych oraz
protokołów komunikacyjnych i szyfrujących,
które mają być stosowane w oprogramowaniu
interfejsowym przy zachowaniu możliwości
nieodpłatnego wykorzystania tych specyﬁkacji, sprawnej i bezpiecznej wymiany
informacji w formie elektronicznej między
podmiotami publicznymi oraz między podmiotami publicznymi a organami innych
państw lub organizacji międzynarodowych.
Nowym wymaganiem wprowadzonym przez
nowelizację ustawy o informatyzacji w 2010
r. jest uwzględnienie konieczności zapewnienia dostępu do zasobów informacji osobom
niepełnosprawnym. Kolejne rozporządzenie
związane z interoperacyjnością w systemie
informacyjnym Państwa to rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, uwzględniając
konieczność zachowania spójności prowadzenia rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi, które ma zostać de facto

przekształcone w rozporządzenie o danych
referencyjnych dla infrastruktury informacyjnej Państwa.

Centralny model danych infrastruktury
informacyjnej państwa
Jednym z zasadniczych narzędzi koniecznych do racjonalnego ukierunkowania rozwoju infrastruktury informacyjnej państwa
jest jej model w zakresie, który jest najważniejszy w procesach koordynacyjnych,
czyli „jądro centralnego modelu danych”.
Rozwiązania w tym zakresie przygotowywane w ramach Komitetu Rady Ministrów
ds. Informatyzacji i Łączności obejmuje
same obiekty informacyjne oraz ich cechy
informacyjne (atrybuty obiektów). Do najważniejszych cech opisywanych w modelu
zalicza się:
• identyﬁkatory obiektów,
• atrybuty brane pod uwagę jako potencjalnie referencyjne,
• powiązania pomiędzy obiektami informacyjnymi.
• Podczas prac nad projektem jądra centralnego modelu danych prowadzonych
przez zespół roboczy Komitetu przyjęto, że prace muszą być rozłożone na
dwa poziomy modelowania: poziom
modelowania logicznego i poziom modelowania fizycznego. Poziom modelowania logicznego ma być zrealizowany wcześniej. W jego ramach należy
wybrać zakres obiektów i atrybutów
pełniących rolę referencyjną w infrastrukturze informacyjnej państwa. Na
tym poziomie należy abstrahować od
konkretnych rejestrów publicznych,
lecz kierować się przewidywaną rolą
infrastrukturalną atrybutów i charakterem powiązań informacyjnych pomiędzy obiektami. Poziom modelowania
fizycznego ma za zadanie przyporządkować wybrane referencje konkretnym
rejestrom publicznym (lub wypracować
inne decyzje).
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Uznano, że należy ograniczyć liczbę
obiektów informacyjnych oraz ich atrybutów dla podniesienia realizowalności
złożonego przedsięwzięcia, jakim jest doprowadzenie rejestrów wyznaczonych jako
referencyjne, a szczególnie doprowadzenie
do spójności z nimi wszystkich innych rejestrów publicznych. Skoncentrowano uwagę na bytach typu „istniejący podmiot”,
odkładając na następny etap obiekty informacyjne o naturze zdarzeń. Wyjątkiem
mogą być zdarzenia, które stanowią ważną
cechę informacyjną wybranego uprzednio
podmiotu (przykładowo: zarejestrowanie
działalności gospodarczej przez osobę ﬁzyczną). Rejestry tego typu (tzn. rejestrujące istniejące podmioty) mają cechę większej stabilności i ich znaczenie w realizacji zadań publicznych trwa dłuższy okres
w porównaniu z rejestrami zdarzeniowymi. Stąd ich bardziej długotrwały wpływ
na infrastrukturę informacyjną, w której
funkcjonują.

Instrukcja kancelaryjna dla jednostek
samorządu terytorialnego oraz dla
terenowych organów administracji
rządowej
Trwają prace nad rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji archiwalnej. Rozporządzenie to określi dla:
• organów gminy i związków międzygminnych,
• organów powiatu i starostw powiatowych,
• organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich,
• organów zespolonej administracji rządowej w województwie

szczegółowe zasady i tryb wykonywania
czynności kancelaryjnych w urzędach obsługujących te organy, sposób klasyﬁkowania i kwaliﬁkowania dokumentacji w formie
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
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instrukcje w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, w szczególności zasady i tryb postępowania z dokumentacją archiwalną. Prace nad instrukcją
prowadzone są w 30-osobowym zespole zorganizowanym przez MSWiA oraz Naczelną
Dyrekcję Archiwów Państwowych z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, urzędów wojewódzkich, ministerstw oraz Kancelarii Sejmu.

W ramach prac nad rozporządzeniem
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji archiwalnej od 1 stycznia 2010 r.
realizowany jest projekt pilotażowego
wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) w dwóch
urzędach wojewódzkich - Podlaskim
Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku
oraz Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
w Rzeszowie. Pilotaż ma istotne znaczenie
dla aktualnie prowadzonych prac, zmierzających do przygotowania projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji archiwalnej,
realizowanych wspólnie przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz
Naczelną
Dyrekcję
Archiwów
Państwowych. Pilotaż pozwoli na wypracowanie dobrych praktyk i znacznie ułatwi
przygotowanie rozporządzenia w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, na podstawie którego będzie można wprowadzać w życie
elektroniczne zrządzanie dokumentami
w urzędach administracji publicznej objętych tym rozporządzeniem. Wybór wyżej
wskazanych urzędów wynika m. in. z faktu, iż zarówno Podlaski jak i Podkarpacki
Urząd Wojewódzki są nie tylko bardzo dobrze przygotowane merytorycznie do realizacji przedłożonego im celu, ale również nie
są uzależnione od zewnętrznego producenta oprogramowania, co powoduje że będą
mogły wprowadzać na bieżąco ewentualne,
niezbędne modyﬁ kacje systemu.
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Przegląd legislacji polskiej pod kątem
harmonizacji zasad korzystania
z referencyjnych danych rejestrowych
Wskazane wyżej działania nie doprowadzą
do oczekiwanych skutków, jeśli w najbliższym czasie nie zostaną uzupełnione gruntownym przeglądem ustawodawstwa polskiego pod kątem harmonizacji zasad korzystania z referencyjnych danych rejestrowych.
Przy poprawnie zbudowanej infrastrukturze
informacyjnej państwa dane referencyjne
zgromadzone są w rejestrze, który – z zastrzeżeniem, o którym poniżej – można nazwać referencyjnym. Dane takie nie są powielane w innych rejestrach, a co najwyżej
uzupełniane o dane specyﬁczne dla owego
rejestru pochodnego.

Dla czystości pojęciowej należy uznać,
że stosowanie pojęcia „rejestr referencyjny” jest pewnym skrótem myślowym.
Referencyjne są de facto dane, a nie rejestr
jako całość. Nie musi być bowiem referencyjna architektura rejestru. Nie zawsze też
wszystkim danym z rejestru przyznamy
cechę referencyjności. Pojęcie „referencyjności danych” jest pojęciem kluczowym
w procesie budowania infrastruktury informacyjnej państwa. Bez określenia, jakie
dane w ramach tejże infrastruktury będą
miały charakter podstawowy i do których
będą odnosić się inne zasoby informacyjne mieszczące się w tej infrastrukturze,
nie możemy mówić w ogóle o istnieniu
czegoś takiego jak wspólna infrastruktura. Zestaw danych publicznych, w których
żadnym nie przypisuje się referencyjności, jest zbiorem rozproszonym i skrajnie
redundantnym.

Standardy informacyjne stosowane
w systemach referencyjnych muszą być
normami obligatoryjnymi dla całego sektora publicznego. Normy te są publicznie
dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Rejestry referencyjne przekazują

lub udostępniają – na zasadzie obowiązku
ustawowego - dane do wszystkich systemów informacyjnych sektora publicznego
w zakresie wynikającym z funkcji tych
systemów informacyjnych. Wszystkie pozostałe rejestry resortowe lub branżowe
mogą być tworzone wyłącznie jako rejestry
wtórne lub pochodne. Zakres informacji
udostępnianych z rejestrów referencyjnych
determinowany jest przez regulacje dotyczące ochrony poszczególnych rodzajów
danych. Dane z rejestrów referencyjnych
są przekazywane do innych systemów sektora publicznego lub pobierane przez nie
między innymi przy wykorzystaniu ePUAP. Dane z rejestrów referencyjnych mogą
być udostępniane innym podmiotom spoza sektora publicznego w zakresie i trybie
ściśle określonym przez prawo, z przestrzeganiem obowiązujących przepisów
o ochronie danych.

Filarami nowoczesnej infrastruktury informacyjnej państwa są z zasady trzy pierwotne rejestry referencyjne:
• rejestr ludności,
• rejestr jednostek organizacyjnych
• rejestr terytorialny.

Żadnego z istniejących w Polsce rejestrów nie możemy jednak obdarzyć nazwą
rejestru referencyjnego dla którejkolwiek
z powyżej przedstawionych grup informacji. Najbliższym spełnieniu cech referencyjności jest stworzony w latach 70.
XX w. Powszechny Elektroniczny System
Ewidencji Ludności – PESEL. Jednak dopiero w trakcie prowadzonej obecnie reformy powinien on być połączony z tworzonym niezależnie Centralnym Rejestrem
Aktów Stanu Cywilnego (CRASC) oraz
Ogólnokrajową Ewidencją Wydanych
i Utraconych Dowodów Osobistych
(OEWiUDO). Nawet jednak jeśli połączenie takie nastąpi, poważne wątpliwości
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co do faktycznej referencyjności tego rejestru wywoływać będzie istnienie drugiego rejestru stanowiącego podstawowy
zasób danych dla administracji skarbowej w Polsce, czyli Krajowej Ewidencji
Podatników (często określanej skrótowo
pojęciem rejestru NIP).

Znacznie bardziej skomplikowana jest
kwestia stworzenia referencyjnego rejestru
podmiotów innych niż osoby ﬁzyczne. Mamy
tu bowiem do czynienia z czterema niezależnymi (a wręcz konkurencyjnymi) rejestrami:
a) Krajowym Rejestrem Urzędowym
Podmiotów Gospodarki Narodowej
(REGON prowadzony przez Główny
Urząd Statystyczny),
b) Krajową Ewidencją Podatników,
c) Krajowym Rejestrem Sądowym
d) ewidencją osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.

Sprawy nie ułatwi planowane utworzenie Centralnej Ewidencji i Informacji
Działalności Gospodarczej (CEIDG), o której mowa w przygotowanym na przełomie lat
2008-2009 projekcie zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Historia
przygotowania CEIDG wskazuje niedwuznacznie, że rejestr ten znajdzie się w opozycji do rejestru REGON i zawierał będzie
dane redundantne wobec niego. Celowym
wydawałoby się podjęcie decyzji co do ewentualnego porzucenia prowadzenia rejestru
REGON przy przeniesieniu informacji w nim
zawartej do nowych struktur rejestrowych.
Jest jednak oczywiste, że zakres podmiotowy rejestru REGON jest jednak zdecydowanie szerszy niż zakres CEIDG. Być może
więc przyszłością tak dla rejestrów osób ﬁzycznych jak i rejestrów podmiotów innych
niż osoby ﬁzyczne jest rozszerzenie rejestru
KEP o dane zawarte w PESEL i w CEIDG.
Rozwiązanie takie wydaje się wszakże nierealne organizacyjnie.
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Rolę rejestru referencyjnego w zakresie
terytorium kraju pełni dla administracji publicznej Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału
Terytorialnego Kraju (TERYT). Rejestr ten prowadzony jest przez Główny Urząd Statystyczny
(GUS). Nie ma jednak wątpliwości, że w pracy
prawnika większą rolę praktyczną odgrywają
księgi wieczyste (w coraz większym zakresie prowadzone w formie elektronicznej) oraz
ewidencja gruntów i budynków. Nie przeczy to
jednak twierdzeniu, że podstawą dla budowy
infrastruktury informacyjnej państwa pozostaje w głównej mierze TERYT. Księgi wieczyste
– ze względu na szczególną rolę prawną rękojmi
wiary publicznej ksiąg wieczystych – zapewne
pozostaną podstawowym źródłem informacji
faktograﬁcznej przy powstawaniu i zmianie
stosunków prawnych. Równolegle jednak na
bazie rejestru TERYT oraz ewidencji gruntów
i budynków tworzony będzie nowy system rejestrów referencyjnych dla jednostek powierzchni kraju zwany potocznie katastrem. Połączenie
informacji statystycznej z zasobu GUS gromadzonej i przetwarzanej w TERYT-cie z informacjami zawartymi w ewidencji gruntów
i budynków oraz jej uzupełnienie o informacje
geoprzestrzenne (tzw. GIS-owskie) stworzy
ostateczną podstawę informacji, jaką państwo
powinno przechowywać o swoim terytorium.

Patrząc jednak na prace legislacyjne
i projektowe związane z implementacją
dyrektywy INSPIRE (INfrastructure for
SPatial InfoRmation in Europe, dyrektywa
2007/2/WE), należy zauważyć, że referencyjność danych w rejestrze TERYT zostanie
w najbliższym czasie poddana nowej dyskusji. Mimo że początki prac nad dyrektywą
INSPIRE były związane z zadaniami dotyczącymi ochrony środowiska, to szybko
przedeﬁniowano listę głównych celów, jakie
powinny zostać osiągnięte przez państwa
członkowskie Unii Europejskiej i rozszerzono
zakres tematyczny objęty przez europejską
infrastrukturę danych przestrzennych. Wśród
zasobów objętych przez SDI wymieniono
expresis verbis informację o budynkach,
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punktach adresowych oraz danych katastralnych. Najważniejszą kwestią, jaką postanowiono uregulować w dyrektywie, jest jednak
nie tyle sposób tworzenia zasobu informacyjnego jako takiego oraz określanie zasad
jego digitalizacji, ale uregulowanie dostępu
do danych przestrzennych w krajach członkowskich. Zagadnienia harmonizacji baz,
zakresu metadanych przestrzennych oraz interoperacyjności poszczególnych segmentów
SDI są pochodną rozważań o e-dostępności
informacji z europejskiej SDI.

Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną
Rozważając zmiany w zakresie prawa
nowych technologii dokonywane w 2010 r.
nie należy zapominać, że jest to rok wprowadzania do porządku prawnego w Polsce
gruntownej nowelizacji prawnych podstaw
świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Przez cały 2009 r. trwały
prace koncepcyjne, które doprowadziły do
przygotowania założeń do projektu ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W założeniach tych ujęto
wprowadzenie nowych instytucji prawnych,
tj. reklamy internetowej zawodu regulowanego, a także zmianę redakcji tych przepisów,
które budziły wątpliwości interpretacyjne. Na
tą konieczność zmian wskazywali przedstawiciele środowiska informatycznego, izb gospodarczych i środowiska akademickiego, którzy
aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu ww.
projektu założeń. Zmiany przepisów obejmują
między innymi zagadnienia dotyczące doprecyzowania zakresu wyłączeń odpowiedzialności usługodawców z tytułu świadczenia
usług drogą elektroniczną, uszczegółowienia zasady państwa pochodzenia czy kwestii
odnoszących się do sporządzania regulaminów. Ponadto celem projektowanej ustawy
jest uzupełnienie implementacji dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 8 czerwca 2008 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w ramach
społeczeństwa informacyjnego. Powyższe

działania zmierzają do ułatwienia działalności przedsiębiorców działających na rynku
informatycznym.

Projekt przygotowywany pod egidą Rady
Informatyzacji był realizowany w nowatorskiej formie polegającej na zaproszeniu
wszystkich środowisk społecznych, gospodarczych i naukowych do dyskusji prowadzonej
w formie spotkań in pleno organizowanych
przez MSWiA, na które zapraszano przedstawicieli środowiska i internautów oraz pracy
sześciu grup roboczych pracujących nad poszczególnymi aspektami projektu (skład grup
był otwarty dla wszystkich chętnych).

Ponowne wykorzystanie informacji
sektora publicznego
Trwają prace nad założeniami do ustawy,
której celem jest implementacja dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie
ponownego wykorzystania informacji sektora
publicznego (Dz. Urz. WE L 345 z 31.12.2003,
str. 90), w szczególności określenie zasad
ponownego wykorzystania informacji publicznej w działaniach społecznych i gospodarczych. Uchwalenie ustawy wypełni lukę
prawną w tym zakresie. Stworzy podstawy
prawne wtórnego korzystania z zasobów informacyjnych podmiotów wykonujących zadania publiczne. Poprawi to konkurencyjność
przedsiębiorstw, których produkty i usługi
opierają się na informacji sektora publicznego.
Projekt założeń zostanie poddany szerokim
konsultacjom z partnerami społecznymi, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych działających w obszarze dostępu do informacji publicznej. Projekt założeń
ustawy został przedstawiony wszystkim środowiskom społecznym, gospodarczym i naukowym. Ponieważ pierwsza wersja założeń
– bardzo pozytywnie oceniona przez Komisje
Europejską – spotkała się z gruntowną krytyką organizacji społecznych i gospodarczych,
w obecnej chwili przygotowywany jest nowy
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projekt założeń, który – pozostawiając zasady
ponownego przetwarzania informacji sektora publicznego w formie akceptowanej przez
Komisję Europejską – uwzględnia postulaty
środowisk społecznych i gospodarczych.

Leksykon słownictwa informatycznego na
potrzeby administracji publicznej w Polsce
Rozważając zakres prac nad aktami prawa
powszechnie obowiązującego nie należy zapominać o prowadzonych równolegle „projektach miękkich” w zakresie informatyzacji.
Pierwszym z takich przedsięwzięć, które powinny zostać omówione, są intensywne prace nad stworzeniem „Leksykonu słownictwa
informatycznego na potrzeby administracji
publicznej w Polsce”, który ma stanowić podstawę dalszych prac nad stworzeniem „miękkiego prawa” w zakresie informatyki.

Praktyka stosowania ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne jak i doświadczenia związane
z innymi dziedzinami prawa nowych technologii pokazały, że zachodzi konieczność usystematyzowania i ujednolicenia terminologii
informatycznej stosowanej w przepisach prawnych, nieformalnych zaleceniach i opiniach instytucji publicznych oraz w dokumentach związanych choćby z zamówieniami publicznymi.
Przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji zorganizowano grupę specjalistów, w skład której wchodzą przedstawiciele środowisk naukowych, przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
Na dotychczasowych spotkaniach dokonano
przeglądu występującego w polskim prawodawstwie słownictwa informatycznego pod
względem jego referencyjności, częstości występowania, zastosowania w praktyce urzędniczej oraz istniejącej interpretacji. W wyniku
prac wyszczególniono ponad 200 haseł, których interpretacja, wykorzystanie w aktach
prawnych budzi najwięcej wątpliwości oraz
problemów. Dokonana analiza aktów prawnych
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wskazała na głęboką potrzebą dokonania zmian
zarówno w deﬁnicji poszczególnych pojęć, jak
też ich znaczenia kontekstowego. Z przygotowanego zbioru haseł wyselekcjonowano grupę
ok. 100 haseł, które staną się podstawą do stworzenia Leksykonu.

Jako kolejny etap prac planuje się przeprowadzenie szerokiej dyskusji zarówno
w grupie specjalistów, jak również innych
zainteresowanych podmiotów celem stworzenia uporządkowanego zbioru haseł
wraz z ich opisem, który mógłby być wykorzystywany na potrzeby administracji
publicznej. Założeniem jest również przeprowadzenie dyskusji nad ok. połową pojęć
w formie WIKI przygotowanej przez Polskie
Towarzystwo Informatyczne w konsultacji
z uczestniczącymi już obecnie w pracach
zespołu wikipedystami (m.in. Pan Janusz
Dorożyński).

Portal Interoperacyjności
Jednym z kluczowych problemów informatyzacji państwa jest spójność i jednoznaczność
informacji wykorzystywanych w ważnych
procesach w różnych jednostkach administracji publicznej. Rozwiązanie problemu standaryzacji wymiany danych jest jednym z podstawowych zadań warunkujących możliwość
zbudowania sprawnie działającej administracji
publicznej, gdyż zapewnia, że transportowane
dane mają takie same znaczenie dla wszystkich
systemów informatycznych biorących udział
w wymianie informacji. Sposobem wsparcia
tego procesu jest utworzenie narzędzia w postaci tzw. Portalu Interoperacyjności, będącego
wyspecjalizowaną częścią elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Misją Portalu Interoperacyjności jest upublicznienie procesu opracowywania rekomendacji stosowanych przez administrację publiczną
do świadczenia usług elektronicznych. Liczne
doświadczenia wykorzystujące sieć Internet
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wskazują, że skoordynowany wysiłek ekspertów
podlegający szerokiej dyskusji społecznej pozwoli wypracować rozwiązania wspierające informatyzację administracji publicznej w Polsce.

Portal Interoperacyjności (PI) jest jednym z elementów projektu „Elektroniczna
Platforma Usług Administracji Publicznej
(ePUAP)”. Podstawową rolą Portalu jest
wspieranie prac mających na celu wypracowanie rekomendacji i wzorców, które będą stosowane przy świadczeniu usług publicznych.
Portal zapewnia między innymi funkcjonalności umożliwiające budowę i zarządzanie
bazą wiedzy z zakresu interoperacyjności systemów administracji publicznej, w tym szereg mechanizmów i narzędzi, które mają za
zadanie wspierać działania Grup Roboczych
odpowiedzialnych za opracowywanie rekomendacji, standardów i wzorców. PI jest także oﬁcjalnym miejscem publikacji wyników
pracy Grup Roboczych. Z opublikowanych
wyników mogą, a wręcz powinny, korzystać
wszystkie osoby związane z tworzeniem nowych usług elektronicznych dla administracji
publicznej. Portal Interoperacyjności jest także otwarty dla wszystkich innych użytkowników korzystających z usług publicznych, interesujących się problemami interoperacyjności
i standaryzacji lub też zaangażowanych w rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Lista problemów, jakimi zajmą się Grupy
Robocze, wynika z potrzeb instytucji i indywidualnych użytkowników systemów administracji elektronicznej w Polsce przede wszystkim
w zakresie potrzeb związanych z rozbudową
i rozwojem platformy ePUAP oraz innych centralnych projektów teleinformatycznych (pl.ID,
e-deklaracje…), a także, jeśli zajdzie taka potrzeba, w znacznie szerszym kontekście.

Do najważniejszych strategicznych celów
leżących przed zespołem (zespołami) wykorzystującym Portal Interoperacyjności należą:

• harmonizacja rozwiązań przyjmowanych
przez różne instytucje publiczne,
• jawność, otwartość oraz neutralność technologiczna interfejsów systemów teleinformatycznych służących do świadczenia
usług publicznych elektronicznie,
• udostępnienie uporządkowanej wiedzy
wszystkim zainteresowanym użytkownikom w celu wielokrotnego użycia sprawdzonych rozwiązań, redukcji czasu i kosztów
ich wdrażania, wytworzenia mechanizmów
dzielenia się wiedzą i rozwiązaniami w jednostkach administracji publicznej, stworzenie wirtualnej platformy do działania zespołów ad hoc umożliwiającej im zdalną pracę
bez potrzeby spotykania się na zebraniach,
• lepsze wykorzystanie zgromadzonej wiedzy przez różne podmioty administracji
publicznej,
• stworzenie podstaw do harmonizacji regulacji prawnych dotyczących interoperacyjności.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Portal ma
charakter otwarty i publiczny. Wiedza publikowana za jego pomocą powinna posłużyć wspólnemu dobru, zapraszamy więc do korzystania
z jego funkcjonalności i zawartości.

Atomowe struktury danych
Jednym z efektów działań Portalu
Interoperacyjności jest przygotowanie tzw.
atomowych struktur danych. Zapewnienie wymiany informacji między systemami teleinformatycznymi administracji publicznej wymaga
standaryzacji informacji, które są pomiędzy
nimi przekazywane. Dokument elektroniczny, który jest podstawą wymiany informacji
w administracji, składa się z wielu elementów,
których znaczenie oraz syntaktyka powinny
być szczegółowo i jednoznacznie określone.
Standaryzacja ta umożliwi wymianę informacji z systemami rejestrowymi, automatyzację
procesu zasilania baz danych oraz wspomoże
automatyzację prowadzenia spraw w urzędach.
Atomowe struktury danych można podzielić
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na takie, które określają dane przechowywane w rejestrach publicznych oraz takie, które
wynikają z przyjętych praktyk. Te pierwsze
powinny być docelowo szczegółowo określone
przepisami prawa, drugie natomiast powinny
być stosowane na podstawie rekomendacji.
Opracowanie podstawowych struktur danych
wymaga określenia podstawowej klasyﬁkacji
oraz sposobu ich identyﬁkowania.

Celem wątku prowadzonego w ramach
Portalu Interoperacyjności jest wypracowanie
w postaci schematów języka XML podstawowych struktur danych służących do przetwarzania podstawowych informacji w kontaktach z systemami rejestrów publicznych oraz
w wymianie dokumentów elektronicznych.

W ramach realizacji projektu dokonano
wstępnej identyﬁkacji podstawowych struktur
danych występujących w administracji publicznej na podstawie zidentyﬁkowanych wzorów
formularzy, podań i dokumentów wewnątrz
administracji publicznej oraz zawartości danych w rejestrach publicznych oraz przeglądu
opracowanych w ramach projektu ePUAP dokumentów (zasad zarządzania interoperacyjnością schematów XML, zasad nazewnictwa
XML oraz tzw. schematów podstawowych).
Opracowano zasady klasyﬁkacji podstawowych struktur danych i zasad nazewnictwa
schematów XML a dla każdego zidentyﬁkowanego schematu propozycji wypracowano
struktury danych, słownik, schemat XML,
wizualizację struktur oraz zasady konwersji
w przypadku występowania zidentyﬁkowanych systemów posługujących się inną niż
przyjęta struktura. Wszystkie te działania prowadziły do zaproponowania zmian w rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz do zaproponowania rekomendacji interoperacyjności dla
schematów podstawowych wraz z zasadami
wskazywania wzorów i schematów, które spełniać będą tę rekomendację.
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Podsumowanie
Omówione w niniejszym artykule najważniejsze zmiany stanu prawnego zrealizowane w 2010 r. lub planowane do realizacji na najbliższe miesiące nie wyczerpują
oczywiście tematu nowelizacji podstaw
prawnych procesu informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne. Objętość artykułu pozwala zaledwie na zasygnalizowanie najważniejszych
kwestii. Jednocześnie nowelizacja zasad
postępowania administracyjnego i podatkowego związana ze zmianami w ustawie
o informatyzacji jest obiektem komentarzy
naukowców i specjalistów-praktyków. Tym
niemniej nawet przy pobieżnej prezentacji
ledwie uzupełnionej o wskazanie pewnych
działań z zakresu „miękkiego prawa” zdajemy sobie sprawę, że rok 2010 będzie pewną istotną cezurą w zakresie prawa nowych
technologii informacyjnych. Co oczywiste,
sukcesy osiągnięte w podejmowanych dziś
działaniach uznane zostaną za zwyczajny
wynik rozwoju prawa. Miejmy nadzieję, że
jak najmniej z proponowanych dziś rozwiązań uznane zostanie za błędy, które wymagać mogą dalszych zmian w prawie.

Nie należy wszakże oczekiwać, że rok
2011 zakończy okres zmian stanu prawnego. Jest oczywiste, że kolejne lata przyniosą
nowe wyzwania, do których już dziś zaliczyć należy realizację Europejskiej Agendy
Cyfrowej czy opracowanie prawnych podstaw dla ewentualnej realizacji przez podmioty publiczne usług związanych z przetwarzaniem danych w chmurze (cloud computing), czy rozwiązań sieci semantycznej
(Web 3.0).
Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski pracuje jako adiunkt i kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Jest również Dyrektorem Departamentu
Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zmiany KPA wprowadzone nową ustawą
o informatyzacji - część I

Izabela Adamska,
Kajetan Wojsyk

Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) jest jedną z istotniejszych
ustaw regulujących funkcjonowanie państwa polskiego, w tym zasad wydawania
decyzji administracyjnych, sposobu ich
zaskarżania oraz terminów rozpatrywania podań i wniosków (dla przypomnienia jest to ustawa z 1960 roku). Akt ten
powinien być zmieniony w chwili, kiedy
komputer przestał być tylko maszyną do
pisania, a Internet zaczął być wykorzystywany do błyskawicznego przekazywania informacji. Wykorzystanie technik teleinformacyjnych spowodowało
odłączenie treści dokumentu od kartki
papieru – nośnika, na którym treść została zapisana. Dziś treść dokumentu
można przekazywać za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

17 lutego 2005 roku ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,
poz. 565 z późn. zm.) zostały wprowadzone zmiany do Kodeksu Postępowania
Administracyjnego,
usuwając
wiele
wątpliwości występujących w praktyce
działania organów administracyjnych.
Konieczne były jednak dalsze zmiany
w procedurze administracyjnej, mające
na celu usunięcie z obowiązującego porządku prawnego rozwiązań, które były
martwymi przepisami oraz usprawnienie
procesów administracyjnych. Nowelizacja

KPA, która wchodzi w życie 17 czerwca
2010 roku, wynika z ustawy o zmianie
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.
z 2010 r. Nr 40, poz. 230). Wprowadza
ona zmiany, które są elementem szerszego
procesu, mając na celu stworzenie ram
prawnych umożliwiających powszechne
stosowanie systemów teleinformatycznych w działalności organów władzy publicznej. Realizując ten cel, dokonano
zmian w KPA dotyczących uporządkowania zasad wnoszenia podań w postępowaniu administracyjnym oraz sposobu postępowania z dokumentami, które wpływają do organów administracji publicznej
środkami komunikacji elektronicznej.
Wprowadzone zmiany dotyczą zarówno
komunikacji obywatela z podmiotem publicznym, jak i komunikacji pomiędzy
urzędami. Do istotnych modyfikacji związanych z wymianą informacji pomiędzy
organami należy zaliczyć usunięcie zbędnych obowiązków, które ciążyły na podmiotach publicznych. Zmiany w procedurze administracyjnej:

Od 17 czerwca 2010 roku obowiązują nowe przepisy kodeksu postępowania
administracyjnego porządkujące zasady
wnoszenia podań i wniosków w postępowaniu administracyjnym oraz sposoby
postępowania z dokumentami elektronicznymi. Nowelizacja wprowadza zasadę, że
wszystkie sprawy administracyjne można
załatwiać w formie pisemnej lub w postaci
dokumentu elektronicznego (art. 14).
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Zmienione
artykuły

Dotychczasowe przepisy KPA

Art. 14

§ 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej

§ 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) doręczanego środkami komunikacji elektronicznej

art. 391

§ 1. Doręczenie może nastąpić za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów
o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona:
1) wystąpiła do organu administracji
publicznej o doręczenie albo
2) wyraziła zgodę na doręczenie jej
pism za pomocą tych środków.

§ 1. Doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.10), jeżeli strona lub
inny uczestnik postępowania:
1) wystąpił do organu administracji publicznej o doręczenie,
2) wyraził zgodę na doręczenie mu pism za pomocą tych
środków.

art. 46

art. 54
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U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230)

§ 4. W celu doręczenia dokumentu w formie dokumentu
elektronicznego organ administracji publicznej,
z zastrzeżeniem § 6, przesyła na adres elektroniczny
adresata informację zawierającą:
1) wskazanie, że adresat może odebrać dokument w formie dokumentu elektronicznego;
2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat
może pobrać dokument i pod którym powinien dokonać potwierdzenia doręczenia dokumentu;
3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru dokumentu,
a w szczególności sposobu identyﬁkacji pod wskazanym
adresem elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej oraz informacji
o wymogu podpisania urzędowego poświadczenia
odbioru w sposób wskazany w art. 20a ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
§ 5. Warunki techniczne i organizacyjne doręczenia
dokumentu w formie dokumentu elektronicznego
określają przepisy ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3.
§ 6. Doręczenie dokumentu w formie dokumentu
elektronicznego do podmiotu publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3, następuje
przez elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu
w sposób określony w tej ustawie.
§ 2. Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika
organu wzywającego, z podaniem
imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego.

§ 2. Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem
pracownika organu wzywającego, z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli
dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryﬁkowanym za pomocą ważnego
kwaliﬁkowanego certyﬁkatu.
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art. 57

§ 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli
przed jego upływem pismo zostało:
1) wysłane w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne za poświadczeniem przedłożenia do organu
administracji publicznej,
2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
3) złożono w polskim urzędzie
konsularnym,
4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej,
5) złożone przez członka załogi statku
morskiego kapitanowi statku,
6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji
zakładu karnego.

§ 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:
1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego
do organu administracji publicznej, a nadawca
otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru,
2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora
publicznego,
3) złożono w polskim urzędzie konsularnym,
4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki
wojskowej,
5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku,
6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

art. 63

§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia,
odwołania, zażalenia) mogą być
wnoszone pisemnie, telegraﬁcznie
lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także
ustnie do protokołu.
§ 2. Podanie powinno zawierać co
najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie
oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach
szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione pisemnie
albo ustnie do protokołu powinno
być podpisane przez wnoszącego,
a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może
lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią
inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok
podpisu.
§ 4. Organ administracji publicznej
obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je
tego zażąda.

§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania,
zażalenia)
mogą
być
wnoszone
pisemnie,
telegraﬁcznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do
protokołu, a także za pomocą innych środków
komunikacji elektronicznej przez elektroniczną
skrzynkę podawczą organu administracji publicznej
utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby,
od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu
powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie
wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu,
podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią
upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu
elektronicznego powinno:
1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów
określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
2) zawierać dane w ustalonym formacie zawartym we
wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań
według określonego wzoru.
§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany
potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący
tego zażąda. W przypadku wniesienia podania
w formie dokumentu elektronicznego organ jest
obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez
doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na
wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.
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art. 73

§ 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej
obowiązany jest umożliwić stronie
przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie
odpisów z akt sprawy lub wydania
jej z akt sprawy uwierzytelnionych
odpisów, o ile jest to uzasadnione
ważnym interesem strony.

§ 1. W każdym stadium postępowania organ administracji
publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie
akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych
przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt
sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§ 3. W przypadku pism w formie dokumentu
elektronicznego wnoszonych do organu administracji
publicznej lub przez niego doręczanych organ
może zapewnić stronie dostęp do nich w swoim
systemie teleinformatycznym, po identyﬁkacji
strony w sposób określony w przepisach ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.

art. 107

§ 1. Decyzja powinna zawierać:
oznaczenie organu administracji
publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie
podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie
służy od niej odwołanie, podpis
z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może
być wniesione powództwo do sądu
powszechnego lub skarga do sądu
administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa
lub skargi.

§ 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu
administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony
lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie,
uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy
i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby
upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja
wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryﬁkowanym za pomocą
ważnego kwaliﬁkowanego certyﬁkatu. Decyzja,
w stosunku do której może być wniesione powództwo do
sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego,
powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności
wniesienia powództwa lub skargi.

art. 109

§ 1. Decyzję doręcza się stronom § 1. Decyzję doręcza się stronom na piśmie lub za pomona piśmie.
cą środków komunikacji elektronicznej.

art. 124

§ 1. Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania,
oznaczenie strony lub stron albo
innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy
prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na
nie zażalenie lub skarga do sądu
administracyjnego oraz podpis
z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania.

art. 125

§ 1. Postanowienia, od których słu- § 1. Postanowienia, od których służy stronom zażalenie lub
ży stronom zażalenie lub skarga do skarga do sądu administracyjnego, doręcza się na piśmie lub
sądu administracyjnego, doręcza za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
się na piśmie.

§ 1. Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie
organu administracji publicznej, datę jego wydania,
oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących
udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej,
rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na
nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz
podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do jego wydania lub,
jeżeli postanowienie wydane zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryﬁ kowanym za pomocą ważnego kwaliﬁkowanego
certyﬁkatu.
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art. 217

§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na
żądanie osoby ubiegającej się
o zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się,
jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia
określonych faktów lub stanu
prawnego wymaga przepis
prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes
prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub
stanu prawnego.
§ 3. Zaświadczenie powinno być
wydane bez zbędnej zwłoki, nie
później jednak niż w terminie siedmiu dni.

§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie
na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub
stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój
interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu
elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryﬁkowanym za pomocą ważnego
kwaliﬁkowanego certyﬁkatu, jeżeli zażąda tego osoba
ubiegająca się o zaświadczenie.

art. 220

§ 1. Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia
na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, znanych organowi
z urzędu bądź możliwych do ustalenia przez organ na podstawie
posiadanej ewidencji, rejestrów lub
innych danych albo na podstawie
przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów
urzędowych (dowodu osobistego,
dowodów rejestracyjnych i innych).
§ 2. Organ administracji publicznej
żądający od strony zaświadczenia
na potwierdzenie faktów lub stanu
prawnego jest obowiązany wskazać
przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze
zaświadczenia.

§ 1. Organ administracji publicznej nie może żądać
zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu
prawnego, jeżeli:
1) znane są one organowi z urzędu;
2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:
a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów
lub innych danych,
b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne
podmioty publiczne, do których organ ma dostęp
w drodze elektronicznej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne,
d) przedstawionych przez zainteresowanego do
wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodów rejestracyjnych i innych).
§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia.

art. 238

§ 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać:
oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób
skarga została załatwiona, oraz
podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby
upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym
załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne
i prawne.

§ 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno
zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi,
wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub,
jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie
dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryﬁkowanym za pomocą ważnego kwaliﬁkowanego
certyﬁkatu. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu
skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.
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Nowelizacja KPA przewiduje doręczanie
pism środkami komunikacji elektronicznej
nie tylko stronie, ale obejmuje również pozostałych uczestników postępowania. Zgodnie
z art. 391 KPA, fakt wniesienia podania nie
uprawnia organu administracji publicznej do
korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w toku postępowania. Zastosowanie
tej formy komunikacji przez organ administracji publicznej uzależnione jest od spełnienia jednej z następujących przesłanek:
• wystąpienie strony lub innego uczestnika
postępowania do organu prowadzącego postępowanie w tym przedmiocie, co oznacza
złożenie dodatkowego żądania przez stronę
lub innego uczestnika postępowania, przy
czym może to nastąpić na każdym etapie
toczącego się postępowania,
• wyrażenie zgody przez stronę lub innego
uczestnika postępowania na doręczanie za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy czym zgoda o której mowa w art.
391 § 1 KPA nie może być domniemana
czy dorozumiana. W doktrynie proponuje
się przyjąć rozumienie według art. 4 ust.
1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204
z późn. zm.) - zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia
woli o innej treści, jak również może zostać odwołana w każdym czasie.

Dotychczas art. 391 KPA przewidywał jedynie możliwość doręczenia dokumentów
drogą elektroniczną, co oznaczało w praktyce,
że organ mógł negatywnie ustosunkować się
do żądania strony na doręczenie pisma drogą
elektroniczną. Zwrot „może” został usunięty
z art. 391, co nie pozwala już na fakultatywne
działanie urzędnika. Obecne brzmienie art.
391 KPA obliguje organ administracji publicznej do zastosowania środków komunikacji
elektronicznej, nie pozostawiając tej kwestii
w uznaniu organu prowadzącego postępowanie. Daje to obywatelowi możliwość podjęcia
decyzji o sposobie (drodze – tradycyjnej lub
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elektronicznej) komunikacji z administracją
publiczną, przy jednoczesnym założeniu, że
każda z wybranych dróg wywołuje równoważne skutki prawne. Oznacza to, że organ
będzie musiał doręczyć elektronicznie pismo
stronie lub innym uczestnikom postępowania, gdy o to wystąpią lub wyrażą na to zgodę.
Problematyczne może być jednak zastosowanie środków komunikacji elektronicznej podczas wszczęcia postępowania z urzędu. Organ
administracji publicznej nie może przy zawiadamianiu stosować środków komunikacji
elektronicznych bez zgody strony lub innych
uczestników postępowania.

Ustawa wprowadza możliwość doręczania
decyzji i postanowień za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (art. 63 KPA),
jednak sposoby wnoszenia podań określone
art. 63 § 1 KPA istotnie różnią się od poprzednich. Stosowane dotychczas środki komunikacji elektronicznej ograniczone były
w KPA do następujących:
• podanie wnoszone za pomocą poczty elektronicznej (nie została rozwiązana kwestia
podpisu osoby wnoszącej podanie, co skutecznie ograniczało wykorzystanie tego
środka komunikacji elektronicznej),
• formularz umieszczony na stronie internetowej właściwego organu administracji
publicznej, umożliwiającej wprowadzenie
danych do systemu teleinformatycznego
tego organu.

Obecnie sposobem złożenia pisma drogą
elektroniczną przez obywatela jest wykorzystanie elektronicznej skrzynki podawczej
(ESP). Podobne rozwiązanie zostało przyjęte
w art. 168 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U.
1997, Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Zobliguje
to obywateli do przesyłania pism za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
a nie jak to bywało do tej pory - na adres
poczty elektronicznej poszczególnych pracowników administracji.
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Podania wnoszone przez stronę mogą, ale
nie muszą, być opatrywane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryﬁkowanym
za pomocą ważnego kwaliﬁkowanego certyﬁkatu. Ustawodawca wprowadza art. 20a
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne inne
formy uwierzytelnienia:
• proﬁl zaufany ePUAP (PZ) – bezpłatny
sposób uwierzytelnienia udostępniany
przez ePUAP, wymagający identyﬁkacji
podczas jednorazowej wizyty obywatela
w urzędzie,
• inne sposoby identyﬁkacji (podpis elektroniczny weryﬁkowany za pomocą certyﬁkatu niekwaliﬁkowanego, login i hasło
lub inna konstrukcja) dla organów administracji publicznej korzystających z systemów teleinformatycznych do realizacji
zadań publicznych.

Drugim sposobem składania podań
środkami komunikacji elektronicznej (art.
63 § 3a pkt 2) jest przekazywanie danych
w ustalonym formacie, zawartych we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
Warunek ten odnosi się do przypadków,
gdy szczególny przepis prawa wymaga
stosowania formularza. Organ ma obowiązek publikowania na stronie internetowej
formularzy według ustalonego formatu
danych zawartych we wzorze podania. Ze
względu na art. 8 ustawy o dostępie do
informacji publicznej strona podmiotowa
Biuletynu Informacji Publicznej wydaje
się być najwłaściwszym miejscem.

KPA przewiduje możliwość elektronicznego dostępu do akt (art. 73). Należy przez to
rozumieć zapewnienie stronie postępowania
administracyjnego dostępu on-line do dokumentów elektronicznych w danej sprawie.
Przepis nie nakłada jeszcze na administrację

takiego obowiązku, ale tworzy podstawę
prawną do korzystania z tego rozwiązania
przez podmioty publiczne.

Na organy administracji publicznej został
nałożony obowiązek wzajemnego udostępniania danych z rejestrów, bez konieczności
dostarczania przez obywatela zaświadczeń
z innych organów. To zasadnicza zmiana
w dotychczasowej komunikacji między
obywatelem, a organem administracji publicznej oraz pomiędzy organami. Przed 17
czerwca br. organ nie mógł żądać zaświadczenia, gdy fakty lub stan prawny możliwe
były do ustalenia na podstawie dokumentów
przedstawionych do wglądu (np. dowód osobisty) lub własnych zasobów informacyjnych (rejestry, ewidencje). Nowela znacznie
rozszerza ten przepis, zakazując organowi
administracji publicznej żądania zaświadczenia na potwierdzenie faktów i stanu
prawnego, jeżeli dane mogą być uzyskane
w inny sposób. Oznacza to, że organ nie ma
prawa żądać zaświadczenia, gdy informacje
znajdują się w rejestrach, do których organ
posiada bezpośredni dostęp lub gdy posiada możliwość wymiany informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
z innym organem dysponującym danymi.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że każdy
organ administracji publicznej będzie zarówno udostępniał informacje innym organom, jak i pozyskiwał informacje znajdujące się w posiadaniu innych organów na potrzeby załatwianych spraw indywidualnych.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy o informatyzacji dane powinny być udostępniane za
pomocą środków komunikacji elektronicznej i mogą być wykorzystane wyłącznie do
realizacji zadań publicznych. Kolizja i ograniczenie stosowania art. 220 KPA może nastąpić, gdy lex specialis:
• wyłącza dostęp do informacji ze względu
na tajemnicę chronioną ustawowo,
• wprowadza inny tryb udostępnienia danych z rejestru,
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• wprost nakłada na obywatela obowiązek
przedstawienia zaświadczenia,
• nie zapewnia dostępu do danych.

W takich sytuacjach organ administracji
publicznej musi wskazać podstawę prawną
dotyczącą wymagania zaświadczenia.

Art. 220 KPA przewiduje wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy organami administracji publicznej, o czym mowa w art. 16 ust. 1
Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (uidp). W sytuacji, gdy organ posiada system teleinformatyczny
do zarządzania dokumentami lub decyduje się na
jego wdrożenie, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci
elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw
należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki
komunikacji elektronicznej. Żądanie przekazania
informacji powinno wpłynąć za pośrednictwem
elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) innego organu generującej urzędowe poświadczenie
odbioru (UPO). Termin odpowiedzi może być
wskazany przez organ, ale odbiorca nie jest nim
związany na gruncie ustawy o informatyzacji
(uidp). Brak wskazania terminów wymiany dokumentów, jak również technicznego sposobu
udostępniania danych z rejestrów publicznych,
niedostosowanie systemu teleinformatycznego
do wymagań technicznych określonych w przepisach, błędy oprogramowania uniemożliwiające
transfer lub odczyt informacji, mogą być negatywną przesłanką uniemożliwiającą właściwe
wykonanie art. 220 KPA.

Przepisy wykonawcze mają określić:
1. warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych,
w tym reguły tworzenia elektronicznej
skrzynki podawczej,
2. formę urzędowego poświadczania odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów,
3. sposób sporządzania i doręczania pism
w formie dokumentów elektronicznych,
4. sposób udostępniania kopii dokumentów
elektronicznych oraz warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów
dokumentów

uwzględniając minimalne wymagania dla
rejestrów publicznych i wymiany danych w postaci elektronicznej oraz potrzebę usprawnienia
i ujednolicenia obiegu dokumentów między
podmiotami publicznymi.1

Decyzja (art. 107), postanowienie (art.
124), zawiadomienie (art. 238) mogą być wydane w formie dokumentu elektronicznego,
opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryﬁkowanym ważnym kwaliﬁkowanym certyﬁkatem, przy czym obowiązek zastosowania podpisu leży po stronie
administracji publicznej.

Izabela Adamska - pracownik administracji
publicznej.
Kajetan Wojsyk - pracownik administracji
publicznej.

1 Art. 16 ust. 3 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz
niektórych innych ustaw, Dz. U. z dnia 16 marca 2010 r.
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Mechanizmy ﬁnansowania partnerstwa publicznoprywatnego w kontekście ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym i ustawy o koncesjach

Włodzimierz Dzierżanowski,
Marta Grzebalska

Dążąc do realizacji zadań publicznych polegających na zapewnieniu świadczenia usług
użyteczności publicznej czy też zapewnieniu
dostępu do niezbędnej infrastruktury technicznej, podmioty publiczne zmuszone są do
pozyskiwania i korzystania z wszelkiego dostępnego na rynku kapitału wykorzystywanego w konsekwencji na realizację ich zadań.
Do najpopularniejszych form źródeł ﬁnansowania nowych przedsięwzięć przez podmioty publiczne, oprócz środków własnych tych
podmiotów, należą wszelkie formy źródeł
zwrotnych, takie jak np.: kredyty, pożyczki,
obligacje. W związku ze stale rosnącym systemem zadłużenia sektora publicznego należy rozważy-ć inne, dopuszczalne prawem
formy pozyskiwania środków na realizację
tych przedsięwzięć i wskazać na mechanizmy ich ﬁnansowania.

Jedną z możliwości sﬁnansowania obowiązkowej działalności podmiotów publicznych jest współpraca tych podmiotów
z podmiotem prywatnym. Realizacja przedsięwzięcia oparta na współpracy podmiotu
publicznego z prywatnym, łącząca kapitał
z różnych źródeł (środki publiczne, środki
prywatne + ewentualne środki pochodzące
z dotacji UE) nazywana jest partnerstwem
publiczno-prywatnym. Partnerstwo publiczno-prywatne to forma współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi a partnerem
prywatnym, której celem jest realizacja
przedsięwzięcia oparta na podziale zadań
i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym
i partnerem prywatnym, regulowana umową
zawieraną w trybie i na zasadach określonych

w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z dnia
5 lutego 2009 r., Nr 19, poz. 100) (dalej: ustawa o ppp).

Rozpoczynając inwestycję w ramach PPP
należy zdeﬁniować korzyści płynące z realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP dla interesu publicznego, a także formę wynagrodzenia partnera prywatnego, a tym samym
określić zadania i ryzyka. Przyjęta w koncepcji PPP konstrukcja wynagrodzenia partnera prywatnego będzie determinowała konieczność stosowania jednej z dwóch ustaw
określających formę wyboru partnera do realizacji inwestycji w ramach PPP, a mianowicie bądź to ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.
o koncesjach na roboty budowlane lub usługi
(Dz. U. Nr 19, poz. 101), bądź to przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058,
Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505) w obu
przypadkach z uwzględnieniem przepisów
ustawy o ppp.

W sytuacji, gdy założona koncepcja realizacji inwestycji w ramach PPP przewiduje, iż wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie prawo do pobierania pożytków
z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego albo przede wszystkim to prawo wraz
z zapłatą sumy pieniężnej, podmiot publiczny
dokonywał będzie wyboru partnera prywatnego stosując przepisy ustawy o koncesjach
na roboty budowlane lub usługi z uwzględnieniem przepisów ustawy o ppp. Natomiast,
gdy zakładana forma wynagrodzenia partnera prywatnego jest odmienna od wskazywanej wcześniej, partner publiczny wybierał
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będzie partnera prywatnego stosując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Już
zatem na etapie tworzenia koncepcji realizacji inwestycji w ramach PPP należy przewidzieć mechanizm ﬁnansowania danego
przedsięwzięcia.

nieograniczony, przetarg ograniczony lub
negocjacje z ogłoszeniem, a po spełnieniu
przesłanek wynikających z przepisów tej
ustawy dokonać wyboru partnera, stosując jeden z pozostałych wymienionych
trybów.

Dokonanie wyboru partnera z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych musi odbywać się
z zastosowaniem wszystkich podstawowych zasad prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia. Będzie to zasada równego traktowania podmiotów ubiegających się o podpisanie umowy o partnerstwie. Oznacza ona, że nikt nie może
być dyskryminowany lub preferowany ze
względu na miejsce prowadzenia działalności, formę prawną jej prowadzenia lub
z jakichkolwiek innych powodów. Innymi
słowy wszyscy, którzy spełnią merytoryczne wymagania zamawiającego, muszą
być traktowani identycznie. Drugą z zasad
jest zasada respektowania uczciwej konkurencji, tj. eliminowanie z partnerstw
tych, którzy w sposób nieuczciwy (zabroniony przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) utrudniają
innym przedsiębiorcom dostęp do rynku.
Zgodnie z przepisami Prawa zamówień
publicznych, które znajdą zastosowanie
przy tworzeniu partnerstw, cała procedura wyboru powinna być prowadzona
w formie pisemnej. Językiem postępowania może być przy tym wyłącznie język
polski. Jedynym wyjątkiem jest prawo
(ale nie obowiązek) podmiotu publicznego
do wyrażenia zgody, aby oferty mogły być
składane w innych językach powszechnie
stosowanych w handlu międzynarodowym
(np. angielskim, francuskim, niemieckim
czy hiszpańskim). Do wyboru partnera
podmiot publiczny może w każdej sytuacji
i bez konieczności wskazywania jakiegokolwiek uzasadnienia zastosować jeden
z trzech trybów przewidzianych w prawie zamówień publicznych, tzn. przetarg

Dokonując natomiast wyboru partnera
z zastosowaniem przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, partner publiczny występujący w charakterze
koncesjodawcy, przygotowując i prowadząc
postępowanie o zawarcie umowy koncesji,
ma obowiązek zapewnienia równego i niedyskryminacyjnego traktowania zainteresowanych podmiotów, a także musi działać w sposób przejrzysty oraz z zachowaniem zasad
uczciwej konkurencji.

Realizując inwestycję w ramach PPP na
podstawie ustawy o ppp możemy wyróżnić
dwie formy współpracy partnera publicznego
z prywatnym, tj.:
• forma zinstytucjonalizowanego PPP, która
polega na założeniu spółki celowej (w ramach której następują kolejne etapy realizacji i ewentualnie również eksploatacji
inwestycji - Special Purpose Vehical SPV)
przy współudziale partnera prywatnego
i publicznego;
• forma umownego PPP polegająca na
wspólnej realizacji postawionych celów
wyłącznie na podstawie ustawy o ppp
przez partnera publicznego wraz z spółką kapitałową, w której całość udziałów
i akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego.
W ramach wyżej wyszczególnionych form
współpracy wskazuje się na dwa mechanizmy ﬁnansowania inwestycji realizowanych
w ramach PPP, tj.:
• project ﬁnance;
• forfaiting.
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Project ﬁnance
Klasyczna i najpopularniejsza forma
finansowania PPP polega na tym, że płatność za zrealizowanie inwestycji sprowadza się do spłaty zaciągniętego zobowiązania poprzez majątek powstały w wyniku
realizacji projektu, przez co należy również rozumieć, iż wszelkie dobra uzyskane z tytułu nabycia prawa eksploatacji
obiektu będą stanowiły podstawę wynagrodzenia inwestora prywatnego. Project
finance opiera się na obowiązku sfinansowania przez przedsiębiorcę prywatnego (bądź grupę przedsiębiorców) celu inwestycyjnego, tzn. dostarczenia środków
finansowych tytułem pełnego pokrycia
nakładów związanych z określonym projektem inwestycyjnym. Warunkiem tego
typu formy finansowania jest fakt, iż nadwyżki pieniężne wygenerowane w trakcie
eksploatacji gotowej inwestycji przeznaczone są na wynagrodzenie wykonawcy,
które służy zwrotowi zaangażowanych
przez przedsiębiorcę prywatnego środków
poniesionych w trakcie realizacji inwestycji. Jednocześnie, osiągane nadwyżki pieniężne z realizacji inwestycji będą służyć
spłacie ewentualnie zaciągniętych na realizację inwestycji przez podmiot prywatny kredytów i pożyczek.

Podobnie jak w przypadku innych metod
finansowania również w sytuacji finansowania opartego na modelu project finance
możemy wyróżnić zarówno pozytywne
jak i negatywne aspekty wynikłe w trakcie
realizacji inwestycji metodą finansowania
project finance. Jako pozytywną stronę zastosowania modelu finansowania project
finance wyróżnić należy odpowiedni podział ryzyka i możliwość stworzenia systemu zabezpieczeń związanego z dywersyfikacją tego ryzyka. Kolejną pozytywną
cechą realizacji PPP metodą project finance jest pozabilansowy charakter długu polegającego na tym, iż zobowiązania zaciągnięte przez spółkę celową nie podlegają

ewidencjonowaniu w bilansach sponsorów, a ewentualne bankructwo projektów
nie stanowi zagrożenia bankructwem dla
sponsorów. Należy również zwrócić uwagę, iż utworzenie spółki celowej oznacza
w konsekwencji większą zdolność kredytową tej spółki, ponieważ stanowi ona sumę
zdolności kredytowej poszczególnych
podmiotów tworzących spółkę celową.
Realizacja określonego zadania poprzez
powołanie spółki celowej pozwala na uzyskanie zwiększonej nadwyżki pieniężnej
aniżeli w przypadku realizacji inwestycji
w ramach istniejącego przedsiębiorstwa ze
względu na możliwość wykorzystywania
w okresie realizacji inwestycji wszelakiego rodzaju pojawiających się ulg podatkowych, przyspieszonej amortyzacji.

Należy jednocześnie mieć na uwadze
fakt, iż istnieją negatywne aspekty realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP metodą project finance. Uczestnikiem przedsięwzięcia realizowanego tą metodą jest
kredytodawca, który w takich sytuacjach
gwarantuje sobie w umowie o finansowanie możliwość wszechstronnej i szczegółowej kontroli projektu inwestycyjnego.
Naruszenie postanowienia umownego
może skutkować wypowiedzeniem umowy o finansowanie lub zmianą niektórych
jej warunków i oznaczać w konsekwencji
wstrzymanie płatności czy też wstrzymanie przyznanej dotacji. Wysokie ryzyko
towarzyszące zastosowaniu tej metody niestety automatycznie przekłada się
na zwiększenie kosztów finansowych.
Mogą to być dodatkowe koszty wynikające z konieczności dokonywania dodatkowych niezbędnych ubezpieczeń oraz
koszty związane z przygotowywaniem
niezbędnych ekspertyz: prawnych, finansowanych, technicznych niezbędnych
w toku przygotowania i realizacji przedsięwzięcia. Praktyka pokazuje, iż niejednokrotnie najbardziej problematyczny
etap realizacji przedsięwzięcia PPP to
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negocjacje w sprawie podziału ryzyka pomiędzy strony procesu inwestycyjnego.
Wiadomym jest, iż każda ze stron dąży do
ograniczenia ponoszonego przez siebie ryzyka kosztem pozostałych uczestników inwestycji, a to zawsze budzi kwestie sporne.

dłużnika zawiadomienia o przelewie. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy wierzytelność
przysługująca względem zbywcy stała się
wymagalna później niż wierzytelność będąca
przedmiotem przelewu.

Koncesja
Forfaiting
Kolejnym sposobem realizacji przedsięwzięć w ramach PPP jest zastosowanie
w celu sfinansowania transakcji handlowych umowy forfaitingowej. W ramach
tego modelu finansowania spółka celowa
nie zaciąga kredytu na jego realizację,
tylko zawiera z bankiem umowę forfaitingową, na podstawie której bank dokonuje
zapłaty za wykonaną umowę w zamian za
przeniesienie wierzytelności, jaka przysługuje wykonawcy inwestycji względem
partnera zgodnie z dyspozycją wynikającą
z art. 509 Kc. W wypadku umów wzajemnych dopuszczalne jest przeniesienie samej
wierzytelności bez przejęcia długu i wówczas dochodzi do powstania wielostronnego stosunku prawnego, gdzie podmiot publiczny dokonuje zapłaty wynagrodzenia
należnego tytułem realizacji przedsięwzięcia PPP na rzecz nabywcy wierzytelności,
jakim jest zazwyczaj bank. Obowiązek
spełnienia świadczenia spoczywa nadal na
spółce celowej czy też innym partnerze realizującym inwestycje.

Uwaga:

Art. 513 § 1 Kc Dłużnikowi przysługują
przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie
zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie.

§ 2. Dłużnik może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelność, która mu przysługuje względem zbywcy, chociażby stała
się wymagalna dopiero po otrzymaniu przez
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Umowa koncesji zawierana pomiędzy
partnerem publicznym a prywatnym może
dotyczyć robót budowlanych lub usług.
Zasady i tryb zawierania umowy koncesji o realizację inwestycji w ramach PPP
określa ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r.
o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(Dz. U. z dnia 5 lutego 2009 r. Nr 19, poz.
101) oraz przepisy ustawy o ppp. Przepisy
ustawy o koncesji na roboty budowlane
lub usługi statuują prawo do negocjacji
z partnerami prywatnymi ubiegającymi
się o udzielenie koncesji. Prowadzone negocjacje mogą dotyczyć wszelkich aspektów zawieranej umowy koncesji, w tym
m.in. kwestii prawnych, finansowych oraz
technicznych. Należy podkreślić, iż to
podmiot publiczny będący koncesjodawcą,
w zależności od potrzeb oraz możliwości
związanych z koniecznością wywiązania
się ze swoich ustawowych obowiązków,
jest w głównej mierze stroną tworzącą warunki umowy oraz jej treść, a w tym także
postanowienia dotyczące sposobu finansowania oraz warunków wynagrodzenia.

Cechą, która wyróżnia koncesję od innych form partnerstwa publiczno-prywatnego, jest forma wynagrodzenia inwestora prywatnego. Wynagrodzeniem tym,
w zależności od przedmiotu, jest zazwyczaj prawo do korzystania z obiektu lub
usług, ewentualnie prawo do korzystania
z obiektu wraz z dodatkową zapłatą partnera publicznego lub formą uzyskiwania przychodu ze świadczonych usług na
rzecz innych odbiorców (art. 1 ust. 2 pkt
1 i 2 ustawy o koncesjach). Przy zastosowaniu tej konstrukcji to na inwestorze
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prywatnym spoczywa ciężar i ryzyko ekonomiczne inwestycji, pod którym należy
rozumieć organizację wykonywania swoich praw. Tym samym zastosowanie powyższej konstrukcji i mechanizmu finansowania koncesji wydaje się być możliwe
wyłącznie w sytuacji, gdy przygotowana
koncepcja realizacji inwestycji w ramach
PPP wykaże, iż będzie ona przynosiła
na tyle duże, satysfakcjonujące partnera prywatnego przychody, że zyska ona
przychylność potencjalnych inwestorów
gotowych ponosić określone ryzyka ekonomiczne, a także ryzyko związane z popytem. Prowadząc inwestycję w ramach
PPP na podstawie koncesji finansowanie

przedsięwzięcia musi przewidywać konieczność ponoszenia w zasadniczej części
ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji przez koncesjonariusza.
Marta Grzebalska – prawnik, ekonomista,
ekspert z dziedziny zamówień publicznych
oraz w zakresie środków ochrony prawnej
w Grupie Doradczej Sienna sp. z o. o.
Włodzimierz Dzierżanowski - w latach
2002-2005 wiceprezes Urzędu Zamówień
Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne.
Obecnie Prezes Zarządu Grupy Doradczej
Sienna sp. z o. o.
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Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- studium projektu

Dariusz Bogucki

Wprowadzenie
O projekcie Sieci Szerokopasmowej Polski
Wschodniej (SSPW) mówiło się w mediach
sporo, ale jak się wydaje bardzo wyrywkowo
wskazując jedynie na problemy związane z jego
realizacją. A jest to projekt, który rozmiarem i zakresem oddziaływania (największy projekt broadbandowy realizowany w całej UE) nie ma precedensu w historii polskiej teleinformatyki. Także
skala problemów, z którymi musieli się zmierzyć
w trakcie prac nad Studium Wykonalności eksperci konsorcjum ﬁrm DGA SA, InfoStrategia
— Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J.,
Nizielski & Borys Consulting Sp. J., ITTI Sp. z o.
o. oraz EFICOM SA, nie ma prostego odpowiednika w innych tego typu projektach krajowych.

Niniejszy artykuł jest próbą oceny, na ile
wypracowane przez Konsorcjum wspólnie
z Zamawiającym (Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego) i z samorządami województw Polski Wschodniej rozwiązania
mogą służyć jako odniesienie (best practices) w innych tego typu projektach.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu
w UE i Polsce
Mówiąc o projektach sieci szerokopasmowego
Internetu nie sposób abstrahować od ich znaczenia. W społeczeństwie informacyjnym zarządzanie informacjami, szybkość i sprawność ich
wymiany decyduje o roli i pozycji w perspektywie tak samo lokalnej jak i globalnej. Dotyczy

to w równej mierze sfery komercyjnej jak i publicznej wszelkich szczebli, która musi sprawować swoje funkcje wobec obywateli ﬁzycznie
rozrzuconych po całym świecie.

Dlatego też za główne wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego uznaje się: powszechny dostęp wszystkich ludzi do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarta sieć, czyli nieskrępowany
dostęp do sieci wszystkich operatorów i usługodawców, zdolność współpracy wszelkiej techniki umożliwiającej pełen kontakt bez względu
na miejsce pobytu ludzi oraz stworzenie warunków dla konkurencji w tej dziedzinie.

Nie ma obecnie jednolitej, powszechnie stosowanej deﬁnicji dostępu szerokopasmowego.
Biorąc pod uwagę szybką ewolucję wymagań
i postęp techniczny, obecnie najbardziej odpowiednim wydaje się podejście funkcjonalne zaproponowane m.in. przez organizatorów Forum Usług Szerokopasmowych
Computerworld i Instytut MikroMakro,
potwierdzone w podpisanej kilka dni temu
ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych przyjmujące, że dostęp
można określić jako szerokopasmowy, jeżeli wydajność łącza nie jest czynnikiem
ograniczającym możliwość uruchamiania
i korzystania z aplikacji dostępnych w sieci. W praktyce oznacza to dziś możliwość
korzystania z aplikacji multimedialnych.
Taka neutralna technologicznie deﬁnicja
funkcjonalna została w 2003 roku przyjęta
przez OECD1 i przytoczona w zamówionym

1 OECD - Working Party on Telecommunication and Information Services Policies.2003.DSTI/ICCP/
TISP(2002)4/FINAL.
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przez Komisję Europejską raporcie na temat
wpływu usług szerokopasmowych na wzrost
i produktywność2. Dalszy komentarz do tej
deﬁnicji stwierdza, że przy określaniu wskaźników istotny jest wpływ dostępu szerokopasmowego na innowacyjność, co powinno
prowadzić do wniosku, że usługi szerokopasmowe powinny być oferowane nie tylko wystarczająco wydajnym łączem, ale że dopiero
ich powszechna dostępność będzie stanowić
skuteczną zachętę do powstawania nowych
aplikacji.

Kolokwialnie mówiąc dostęp można
określić jako szerokopasmowy, jeżeli wydajność łącza nie jest czynnikiem ograniczającym możliwość uruchamiania aplikacji dostępnych w sieci.

Komisja Europejska niezmiennie przypisuje technologiom teleinformatycznym
znaczenie „motoru” napędzającego wzrost
gospodarczy, konkurencyjność gospodarki
i zatrudnienia. Unia Europejska, w porównaniu z innymi rozwiniętymi regionami świata,
nie wykorzystuje bowiem w pełnym stopniu
możliwości, jakie stwarzają ICT zarówno
pod względem ich wykorzystania jak i poziomu inwestycji w tym sektorze. Potwierdzają
to założenia nowej inicjatywy strategicznej UE na lata 2011-2020 (nazywanej roboczo EUROPA 2020), której zarys Komisja
przedstawiła w komunikacie z 3 marca 2010
r. „EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu” COM(2010) 2020 ﬁnal.

Komisja dlatego też uważa, że fundamentem tzw. Jednolitego Cyfrowego Rynku UE
musi być powszechność dostępu do szerokopasmowego Internetu i dlatego Europa musi

inwestować w sieci teleinformatyczne o dużej
przepustowości. Europa, zdaniem Komisji,
potrzebuje jak najszybciej osiągnięcia niemal
stuprocentowego pokrycia siecią szerokopasmową, co jej zdaniem jest osiągalne do roku
2020. Do 2020 wszyscy odbiorcy na obszarze UE powinni mieć techniczną możliwość
dołączenia do bardzo szybkiego Internetu
o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, dlatego Komisja będzie wspierać program intensywnych inwestycji w nowoczesne trakty
światłowodowe i szerokopasmowe połączenia bezprzewodowe.

W komunikacie „Cyfrowa przyszłość dla
Europy. Śródokresowy przegląd i 2010”
(COM(2008) 199 z dnia 17 kwietnia 2008)
Komisja Europejska podkreśla, że europejski
rynek łączy szerokopasmowych, z 900 mln
łączy, obejmuje więcej abonentów niż jakikolwiek inny region gospodarczy, a połowa
obywateli europejskich regularnie korzysta
z Internetu. Europejski rynek dostępu szerokopasmowego w styczniu 2008 roku przewyższył rynek w USA. Niektóre z państw
członkowskich są w światowej czołówce,
jeśli chodzi o powszechność łączy szerokopasmowych, rozpowszechnienie telefonii
komórkowej 3G i wielkość przesyłu danych.
Stopień rozpowszechnienia dostępu szerokopasmowego osiągnął 20% populacji w styczniu 2008 r., co oznacza trzykrotny wzrost od
czasu V Rozszerzenia (w 2004 r.), przy czym
Dania, Finlandia i Niderlandy są światowymi
liderami w tej dziedzinie.

We wspomnianym raporcie Polska jest niestety wskazana jako kraj, który mimo ogromnego przyśpieszenia w latach 2005-2009
wciąż pozostaje w ogonie EU-27 pod względem penetracji Internetu szerokopasmowego
(patrz Rysunek 1).

2 The impact of broadband on growth and productivity, A study on behalf of the European Commission,
(DG Information Society and Media), Micus Management Consulting, 2008.
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Rys. 1 Stopień rozpowszechnienia Internetu szerokopasmowego w UE-27
Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej „Konkurencyjność cyfrowa Europy. Raport 2009”
COM(2009) 390, część 1.

Polska jest też w tym raporcie krajem,
w którym koszt dostępu do Internetu szerokopasmowego należy do relatywnie najwyższych w UE (patrz Rysunek 2).

wykazywana jako kraj, w którym nastąpił relatywnie najmniejszy wzrost w stosunku do 2005
r. Wskazywanie są zwłaszcza województwa
składające się na obszar Polski Wschodniej.

Komisja Europejska krytycznie odnosi się
także do kwestii dostępu do Internetu w obszarach wiejskich. Polska jest w tym aspekcie

W Polsce coraz więcej osób korzysta
z szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Jednakże ciągle stopień penetracji odbiega

Rys. 2 Średnia cena dostępu do Internetu szerokopasmowego w UE-27
Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej „Konkurencyjność cyfrowa Europy. Raport 2009”
COM(2009) 390, część 2.
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Rys. 3 Dostęp do Internetu szerokopasmowego w UE-27 w obszarach wiejskich w skali 0-1, gdzie 1 oznacza
brak różnic w stosunku do obszarów miejskich
Źródło: Komunikat Komisji Europejskiej „Konkurencyjność cyfrowa Europy. Raport 2009”
COM(2009) 390, część 2.

zdecydowanie od średniej krajów OECD
i niestety dystans ten się z roku na rok
pogłębia.

Wszystkie te czynniki kumulują się na
obszarze województw zaliczanych do obszaru Polski Wschodniej.

Słaba pozycja usługi szerokopasmowego
dostępu do Internetu w Polsce jest konsekwencją kilku czynników, które można pogrupować w trzy kategorie:

Województwa Polski Wschodniej to pięć
najbiedniejszych regionów, wykazujących
się najniższym PKB na mieszkańca w poszerzonej Unii Europejskiej (stan dla UE25). Sytuacje pogłębiają niekorzystne trendy
społeczno-gospodarcze:

1. słaba znajomość komputerów i Internetu
– wiele osób w Polsce nie jest zainteresowanych posiadaniem ani komputera, ani
dostępu do Internetu, co wynika przede
wszystkim z niskiego poziomu wykształcenia informatycznego kraju;
2. zbyt wysoki koszt dla konsumenta
– cena dostępu do Internetu znacząco
spadła w ostatnich latach i nie odbiega od
średniej europejskiej, a nawet jest jedną
z najniższych cen w UE, jednak biorąc pod
uwagę zarobki, ciągle jest za wysoka, aby
był on w zasięgu wszystkich chętnych;
3. istnienie tzw. „białych obszarów”
– w Polsce istnieje bardzo wiele miejsc
(nawet w obrębie dużych aglomeracji),
gdzie nie jest technicznie możliwe uzyskanie szerokopasmowego dostępu do
Internetu.

• znacząca migracja zagraniczna i wewnątrzkrajowa – odpływ młodych, wykształconych ludzi;
• zła struktura rynku pracy – wysoki poziom
bezrobocia długotrwałego (powyżej roku);
• przeciętna (w porównaniu ze średnią krajową) aktywność gospodarcza w województwach;
• niewielki (wolno rosnący) udział województw
Polski Wschodniej w krajowym PKB

Według analiz instytucji badających poziom konkurencyjności w poszczególnych
regionach województwa Polski Wschodniej
tworzą grupę obszarów najmniej konkurencyjnych, o zróżnicowanej dynamice zmian.
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Wyposażenie gospodarstw domowych
w komputery osobiste jest w województwach Polski Wschodniej najniższe w kraju.
Podobne dysproporcje dotyczą dostępu do
szerokopasmowego Internetu. W przypadku
wskaźnika liczby linii szerokopasmowych
na 100 mieszkańców Polska z wynikiem 4,5
znajduje się na trzecim miejscu od końca
w Europie – za nami jest Grecja i Słowacja.
Szczególnie zła sytuacja panuje na terenach
wiejskich, gdzie wskaźniki wyposażenia
w sieć telekomunikacyjną są średnio 2 razy
niższe niż w miastach. Dostęp do Internetu
nie jest równomierny dla wszystkich regionów Polski, można zaobserwować, że
w kategorii poziomu dostępu do Internetu
w „ogonie” są województwa z Polski
Wschodniej - w szczególności świętokrzyskie i podkarpackie.

instytucji publicznych, przedsiębiorstw
i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Z analizy SWOT wykonanej dla Polski
Wschodniej w Programie Operacyjnym
Rozwój Polski Wschodniej jako jedną
z wyróżniających cech tej części Polski
jest niski poziom rozwoju infrastruktury
technicznej, zwłaszcza teleinformatycznej i transportowej, oraz niesprawne połączenia komunikacyjne. Istniejąca w Polsce
Wschodniej sieć telekomunikacyjna ma
ograniczony zasięg oraz jest niewystarczająca od strony technicznej do realizacji usług szerokopasmowego dostępu do
Internetu.

Ten projekt to właśnie Sieć Szerokopasmowa
Polskie Wschodniej (SSPW).

Takie były przesłanki decyzji o interwencji
we wspomnianym obszarze z wykorzystaniem funduszy UE.

Zakres projektu SSPW
Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej jest projektem kluczowym priorytetu II Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej (PO RPW). Projekt wpisuje się w realizację działania 2.1, którego
celem jest zwiększenie dostępu do Internetu
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W ramach działania planuje się przygotowanie, a następnie wdrożenie kompleksowego
projektu w zakresie społeczeństwa informacyjnego, który swoim zasięgiem obejmował
będzie regiony Polski Wschodniej. Projekt
składać się będzie z dwóch komponentów:
• budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowej składającej się z 5 regionalnych
sieci szkieletowych województw Polski
Wschodniej;
• szkolenie osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” (jako uzupełnienie działania).

Przedmiotem
projektu
Sieć
Szerokopasmowa
Polski
Wschodniej
(SSPW) jest wybudowanie na terenie pięciu
województw Polski Wschodniej, w tym na
terenie województwa podlaskiego, szerokopasmowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej,
zapewniającej mieszkańcom, podmiotom
publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa możliwość korzystania z usług
teleinformatycznych oraz z multimedialnych
zasobów informacji i usług świadczonych
elektronicznie. Sieć ta umożliwi efektywną
wymianę danych pomiędzy samorządami,
urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi
instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi.

Celem projektu Sieć Szerokopasmowa
Polski Wschodniej (SSPW) jest (za Studium
Wykonalności Projektu SSPW): zapewnienie do końca 2014 roku dostępu do usług
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szerokopasmowych dla 90% mieszkańców
i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim
i świętokrzyskim. Realizacja projektu pozwala w pełni osiągnąć cel działania 2.1 PO RPW,
jakim jest zwiększenie dostępu do Internetu
instytucji publicznych, przedsiębiorstw
i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Dlatego też za cel interwencji w projekcie SSPW przyjęto wsparcie na rzecz podstawowej infrastruktury szerokopasmowej
zaplanowanej w taki sposób, by umożliwić
również rozwój sieci NGA. Infrastruktura
oznacza nie tylko zbudowanie traktów
sieciowych, ale przygotowanie obiektów
(punktów dystrybucyjnych), stanowiących punkty styku z operatorami sieci
dostępowych.

Założono, że budowana infrastruktura
obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej
sieci internetowej (takie jak np.: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody,
studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych) oraz elementy aktywne w ilości
potrzebnej do uzyskania założonego celu
(przede wszystkim w węzłach sieci szkieletowej i głównych węzłach sieci dystrybucyjnej). Innymi słowy:
• Projekt SSPW zakłada budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej
zasoby należące do istniejących operatorów telekomunikacyjnych. SSPW nie ma
na celu zbudowania „samorządowej sieci
dostępowej” na terytorium województw
Polski Wschodniej.
• Sieć SSPW będzie otwarta na równych
zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących oferować usługi szerokopasmowe lub ich
nowoczesne zastosowania wszystkim

mieszkańcom regionu. Także dla tych,
którzy w oparciu o tę infrastrukturę będą
rozbudowywać własne systemy dostępu
szerokopasmowego (wielu obecnych na
rynku operatorów wstępnie zadeklarowało już chęć tego rodzaju współpracy przy
rozwoju usług szerokopasmowych).

Takie podejście pozwoli zachować pełną
neutralność rynkową, ale również technologiczną, gdyż, biorąc pod uwagę tendencje
rynkowe, migrację obecnie budowanych systemów w stronę wielousługowych sieci następnej generacji (NGN) i wynikające z tego
zmiany przyszłego zapotrzebowania wybudowana w ten sposób sieć będzie mogła być
wykorzystywana przez wszystkich uczestników rynku. Projekt nie faworyzuje a priori
żadnej konkretnej technologii. Tym niemniej
analiza dokonana na podstawie danych uzyskanych na etapie Studium Wykonalności
wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem
technologicznym dla regionalnych sieci
szkieletowych będzie okablowanie światłowodowe. Zakres inwestycji został określony odrębnie dla każdego z powiatów Polski
Wschodniej i odpowiada na realne potrzeby
danego obszaru.

Założono, że Sieć SSPW będzie służyła
świadczeniu m.in. następujących usług:
1. Dzierżawa infrastruktury pasywnej sieci:
• dzierżawa kanalizacji teletechnicznej;
• dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych.
2. Usługi transmisyjne wykorzystujące platformę IP:
• usługa dostępu do Internetu;
• usługa głosowa (świadczona w technologii VoIP);
• usługi multimedialne obejmujące m.in.:
• Web TV;
• IPTV (w standardzie zwykłym oraz
wysokiej rozdzielczości (HD);
• wideo na zamówienie (VoD);
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• usługi
sterowania,
zarządzania
i kontroli urządzeń, działające automatycznie bez bezpośredniego
udziału użytkownika (M2M „maszyna do maszyny” – ang. Machine
to Machine), a także różnego rodzaju
monitoring;
• aplikacje i inne usługi o wartości
dodanej (VAS – ang. Value Added
Services), o różnej specyfice, które będą się pojawiać w przyszłości
w miarę rozwoju rynku.

Podstawowe parametry inwestycji (tj. długość sieci oraz liczba węzłów szkieletowych
i punktów dystrybucyjnych) prezentuje poniższa Tabela 1.

Uzasadnienie biznesowe dla tak nakreślonego projektu zbudowano w typowej
dla projektów finansowych ze środków UE

formie Studium Wykonalności. Schemat
konstrukcji Studium i wzajemne powiązanie jego elementów poniższy wykres.
W dalszej części artykułu przedstawiono
kluczowe elementy Studium.

Model realizacyjny projektu
Realizacja tak szeroko zakrojonego projektu technicznego wymaga odpowiednio
kompetentnych zasobów. Beneficjenci,
czyli Zarządy Województw reprezentowane przez Urzędy Marszałkowskie,
muszą posiadać zasoby dysponujące
kompetencjami w zakresie zarządzania projektami, znajomości wytycznych
obowiązujących w ramach Programu
Operacyjnego, przygotowania i prowadzenia zamówień publicznych, kontroli
budżetu i rozliczania projektu, a także
znajomości tematyki sieci i systemów
teleinformatycznych.

województwo
Parametry

Polska
Wschodnia

warmiń-

lubelskie

podkarpacświętokrzysko-mazurpodlaskie
kie
skie
skie

Długość sieci [km]3

10 599

2 972

2 044

1 882

1 413

2 287

Węzły szkieletowe

54

14

14

8

8

10

Punkty
dystrybucyjne

1003

296

200

170

140

197

Razem węzły sieci

1057

310

214

178

148

207

Tab. 1 Parametry sieci szkieletowo-dystrybucyjnej będącej przedmiotem projektu
Źródło: Studium Wykonalności Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

3 Łączna długość sieci w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej, uwzględniająca optymalizację z punktu
widzenia współbieżności przebiegów obu warstw sieci, tj. długość sieci na odcinkach współbieżnych liczy
się jednokrotnie. Ze względu na przyjęte zaokrąglenia długości sieci na poziomach wojewódzkich całkowita
długość rzeczywista może odbiegać od podanej wartości o błąd wynikający z sumy błędów zaokrąglenia.
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Rys. 4 Struktura logiczna Studium Wykonalności projektów UE
Źródło: Projekt SSPW - prezentacja Konsorcjum dla operatorów telekomunikacyjnych.

Dlatego też w ramach prac nad Studium
Wykonalności przyjęto następujący podstawowy model organizacyjny przedsięwzięcia
(patrz poniższy rysunek):
• pracownicy Beneﬁcjenta, oddelegowani
do pracy na rzecz projektu, będą realizować czynności powiązane z realizacją
kluczowych obowiązków beneﬁcjenta związanych z realizacja projektu, tj.
tych zadań, które musza pozostać w jego
wyłącznej kompetencji. Beneﬁcjent pozostaje bowiem jedynym podmiotem
właściwym do kontaktów z instytucjami
w ramach i zgodnie z systemem realizacji
Programu Operacyjnego przedstawiania
wniosków o płatność oraz otrzymywania
doﬁ nansowania, po podpisaniu umowy
o doﬁ nansowanie Projektu. Przewiduje
się utworzenie na czas realizacji Projektu
(tj. do roku 2014).
• beneficjent operacyjnie w swoich działaniach projektowych byłby wspierany
przez zewnętrzny zespół specjalistów,

znany pod nazwą Inżyniera Kontraktu.
Dotyczyć to będzie tych zagadnień,
które wiążą się z koniecznością posiadania wyspecjalizowanych kwalifikacji merytorycznych, zasobów ludzkich
oraz doświadczenia, w tym wspomaganie Zamawiającego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargów.
W zamówieniach publicznych Inżynier
Kontraktu będzie pełnił funkcję doradczą wobec Zamawiającego. Zakres jego
odpowiedzialności będzie obejmował
zarówno odpowiedzialność techniczną
(funkcja inspektora nadzoru), jak i nadzór formalny nad realizacją postanowień umowy (w tym zgodność z SIWZ
i ofertą) w stosunku do projektantów,
wykonawców oraz dostawców.
• eksploatacja wybudowanej sieci powierzona będzie podmiotowi zewnętrznemu, tzw. Operatorowi Infrastruktury.
Jest to model tzw. operatora operatorów
(ang. carrier’s carrier), gdzie samorząd
województwa buduje i jest właścicielem
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infrastruktury, natomiast zarządzanie
siecią (obsługa sprzętu i dzierżawa łącza
internetowego) oraz świadczenie usługi
użytkownikom hurtowym końcowym powierzone jest specjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu właściwe kompetencje i doświadczenie poprzez wydzierżawienie mu infrastruktury.

Określenie obszarów interwencji projektu
Dla potrzeb Studium Wykonalności projektu SSPW przyjęto założenie, iż lokalizacja punktów dystrybucyjnych SSPW zgodna
będzie z logiką „BSC” podziału na obszary „białe”, „szare” i „czarne” (określające
zasięg dopuszczalnej interwencji ze środków publicznych) i możliwa będzie jedynie
w miejscowościach, w których mechanizmy
rynkowe nie zaspokajają zapotrzebowania
(a więc położonych na obszarach „białych”)
lub takich, w których nie ma wystarczającej
konkurencji (obszary „szare”). Obszary BSC
deﬁniowane są następująco:
• obszary „białe”: całkowity brak infrastruktury
szkieletowo-dystrybucyjnej
(punktów dystrybucyjnych) niezbędnej do

zapewnienia podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym
poziomie, a także brak przedsiębiorców
telekomunikacyjnych świadczących takie
usługi;
• obszary „szare”: istnieje infrastruktura
szkieletowo-dystrybucyjna tylko jednego
operatora telekomunikacyjnego (zazwyczaj
– operatora „zasiedziałego”), co oznacza
istnienie punktów dystrybucyjnych tylko
jednego operatora na danym terenie i brak
konkurencji na poziomie infrastruktury
szkieletowo-dystrybucyjnej. W poszczególnych miejscowościach usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu są oferowane
przez jednego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego albo przez dwóch lub więcej przedsiębiorców, korzystających jednak z usług
hurtowych tego samego operatora infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej;
• obszary „czarne”: istnieje infrastruktura
szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej
dwóch operatorów telekomunikacyjnych
umożliwiająca zapewnienie podaży usług
szerokopasmowego dostępu do Internetu
na założonym poziomie (istnieją tam
zatem co najmniej dwa punkty dystrybucyjne różnych operatorów), a usługi

Rys. 5 Relacje pomiędzy beneﬁcjentem a wspierającymi go zespołami
Źródło: Studium Wykonalności Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

62

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - studium projektu

szerokopasmowego dostępu do Internetu
są oferowane poprzez konkurujących ze
sobą przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Algorytm wyznaczania obszarów interwencji przyjęto następujący:
1. Na podstawie danych z inwentaryzacji infrastruktury szerokopasmowej w regionie
(zwanej dalej „Inwentaryzacją”) wyznaczana jest lista miejscowości, w których
znajdują się punkty dystrybucyjne istniejących operatorów telekomunikacyjnych;
2. Zgodnie z powyższymi deﬁnicjami określane są „kolory” poszczególnych miejscowości – w odniesieniu do lokalizacji infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej;
3. Na podstawie „Inwentaryzacji” określana
jest lista operatorów sieci dostępowych,
oferujących usługi dostępu do Internetu
o założonej przepływności oraz miejscowości, w których świadczą takie usługi;
4. „Kolory” miejscowości będących proponowanymi lokalizacjami węzłów dystrybucyjnych SSPW są weryﬁkowane
w oparciu o wyniki analizy sieci dostępowych dokonanej w kroku 3; w rezultacie część z miejscowości „białych” lub
„szarych” może zostać przemianowana na
miejscowości „szare” lub „czarne”;
5. Miejscowości „czarne”, które pojawiły się
w kroku 4 poddawane są weryﬁkacji mającej na celu sprawdzenie, czy operatorzy
działających w nich szerokopasmowych
sieci dostępowych są od siebie niezależni.

W projekcie SSPW zastosowano zatem
bardzo prostą metodykę wyznaczania obszarów interwencji. Wstępna analiza przeprowadzona na początku projektu pokazała
jednak, że zastosowanie bardziej złożonych

metod nie jest uzasadnione. Na przykład
często stosowana w przypadku obszarów
ze zróżnicowaną podażą usług tzw. analiza
dwuwymiarowa4 wymaga nakładu pracy niewspółmiernego do wyników. Wysoka podaż
usług szerokopasmowych ma w miejscowościach Polski Wschodniej charakter czysto
wyspowy (duże miasta) i algorytm można
z powodzeniem uprościć do zaprezentowanego tożsamego z „klasyczna” metodyka BSC.

Założenia techniczne projektu
Jako architekturę logiczną dla sieci SSPW
zarekomendowano zastosowanie dwuwarstwowej sieci hierarchicznej, na którą złożą
się warstwa sieci szkieletowej (budowana w topologii pierścienia) oraz warstwa sieci dystrybucyjnych (w topologii drzewa). Jako medium
transmisyjne rekomendowany jest światłowód
jednodomowy, zaś zalecany sposób transmisji
to transmisja bez wykorzystania zwielokrotnienia falowego w warstwie dystrybucyjnej
oraz ze zwielokrotnieniem falowym DWDM
w warstwie szkieletowej. Jako protokół transmisyjny zakłada się wykorzystanie MPLS.

Projekt SSPW zakłada zarówno budowę
nowych odcinków sieci (wg powyższych wytycznych) jak i wykorzystanie już istniejącej infrastruktury (dzierżawa włókien lub
kanalizacji teletechnicznej w ramach prawa
IRU) lub prawa drogi będącego w posiadaniu
innych podmiotów (np. podwieszanie światłowodu na słupach energetycznych).

W Studium Wykonalności dokonano ponadto analizy różnych wariantów budowy
sieci SSPW. Warianty te obejmowały przede
wszystkim różne podejścia do realizacji sieci
warstwy dystrybucyjnej, różniące się gęstością planowanego rozmieszczenia punktów

4 Nazwa pochodzi od sposobu badania typu obszarów w zależności od dwóch zmiennych a) podaży usług
szerokopasmowych b) prognozy popytu na tego typu usługi
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dystrybucyjnych, a co za tym idzie, także
łączną długością relacji łączy światłowodowych łączących węzły. Przeanalizowano
trzy przypadki, dla których zasięg poszczególnych punktów dystrybucyjnych wynosił
odpowiednio 2, 4 oraz 6 km.

Przypadki te różnią się w praktyce gęstością planowanych punktów dystrybucyjnych
SSPW: większa gęstość punktów dystrybucyjnych oznacza mniejszy obszar dystrybucyjny „przypisany” do danego punktu (a co
za tym idzie, mniejsze nakłady inwestycyjne
przyszłych operatorów sieci dostępowych niezbędne do zapewnienia usług klientom znajdującym się na danym obszarze). Ale z drugiej
strony zwiększy łączny koszt budowy Sieci
Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Wielkość obszaru dystrybucyjnego wokół
danego punktu dostępowego ma także bezpośrednie przełożenie na długość tzw. „pętli
lokalnej”, jaką musi wybudować operator sieci dostępowej, aby zaoferować usługi swoim
klientom, co przekłada się także na jakość
oferowanych usług (generalnie, im większa
odległość abonenta od węzła dostępowego,
tym mniejsza przepływność oferowanych mu
usług5). Z punktu widzenia technologicznego
należy zauważyć, iż:
• wariant 2 km pozwoli operatorom dostępowym – budującym klasyczne sieci dostępowe za pomocą technologii opartych
o rozwiązania miedziane (np. ADSL) –
świadczyć wszystkim abonentom znajdującym się na obszarze obejmowanym zasięgiem SSPW usługi szerokopasmowego

dostępu do Internetu o przepustowościach
umożliwiających np. transmisję video
o wysokiej rozdzielczości;
• wariant 4 km pozwoli operatorom dostępowym – budującym sieci dostępowe za
pomocą technologii opartych o nowoczesne rozwiązania miedziane (np. ADSL2)
– świadczyć wszystkim abonentom znajdującym się na obszarze obejmowanym
zasięgiem SSPW (r = 4 km) usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu
o przepustowościach umożliwiających np.
transmisję video o wysokiej rozdzielczości; przy wykorzystaniu standardowego
ADSL usługi takie będą dostępne dla abonentów znajdujących się w odległości r =
2-3 km od punktu dystrybucyjnego SSPW,
zaś pozostali korzystać będą mogli z usług
szerokopasmowych o nieco niższych parametrach przepływności;
• wariant 6 km pozwoli operatorom dostępowym – budującym sieci dostępowe za
pomocą technologii opartych o nowoczesne rozwiązania miedziane (np. czteroparowy ADSL2+) – świadczyć większości
abonentom znajdujących się na obszarze
obejmowanym zasięgiem SSPW (r = 5-6
km) usługi dostępu do Internetu o przepustowościach umożliwiających np. transmisję video o wysokiej rozdzielczości;
pozostali abonenci korzystać będą mogli
z usług szerokopasmowych o nieco niższych parametrach przepływności.

Spośród nich jednak jedynie wariant sześciokilometrowy okazał się realizowalny
w budżecie 300 mln EUR, jaki przewidziano na budowę infrastruktury SSPW w pięciu województwach Polski Wschodniej oraz
umożliwiał trwałość przedsięwzięcia z punktu widzenia kosztów operacyjnych (OPEX).

5 Jest to ograniczenie technologiczne; każda z technologii dostępowych (od xDSL, poprzez technologie
radiowe, na łączach światłowodowych skończywszy) umożliwia oferowanie usług transmisji danych o
danej przepływności jedynie w określonej odległości od węzła dostępowego; najmniej wrażliwa na odległość jest technika FTTH.
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Dodatkowo w analizie wariantowej rozważano także m.in. sposób realizacji części
aktywnej sieci, techniki transmisyjne, liczbę pierścieni w szkielecie, liczbę połączeń
z sieciami innych operatorów, podejście do
lokalizowania węzłów sieci szkieletowej
oraz sieci dystrybucyjnej, a także optymalizację projektu pod kątem możliwie minimalnych „kolizji” z obszarami chronionymi.

Założono przy tym następujące rozwiązania
dotyczące prowadzenia traktów sieci SSPW:
• Na terenach miejskich kanalizacja teletechniczna będzie składała się z kanalizacji teletechnicznej.
• Na terenach podmiejskich kanalizacja teletechniczna zostanie zrealizowana w postaci rurociągu kablowego.

Rurociągi kablowe będą kładzione wzdłuż
utwardzonych dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych lub
gminnych).

Inne infrastruktury liniowe, których wykorzystanie analizowano, okazały się mniej
optymalne niż sieć drogowa:
• Sieć kolejowa w zdecydowanej większości
województw Polski Wschodniej nie jest zbyt
gęsta (poza województwem warmińsko-mazurskim) i wymagałaby uzupełnienia infrastrukturą drogową;
• Ze względu na brak elektrowni na terenie
województw Polski Wschodniej (poza podkarpackim) długość sieci bazującej na tej
infrastrukturze byłaby znacznie dłuższa niż
w wariancie drogowym.

Rys. 6 Proponowany przebieg SSPW w województwie lubelskim
Źródło: Studium Wykonalności Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.
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Rys. 7 Proponowany przebieg SSPW w województwie podkarpackim
Źródło: Studium Wykonalności Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Rys. 8 Proponowany przebieg SSPW w województwie podlaskim
Źródło: Studium Wykonalności Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.
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Rys. 9 Proponowany przebieg SSPW w województwie świętokrzyskim
Źródło: Studium Wykonalności Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Rys. 10 Proponowany przebieg SSPW w województwie warmińsko-mazurskim
Źródło: Studium Wykonalności Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.
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Poniższe rysunki prezentują proponowany przebieg szlaków SSPW oraz lokalizację
punktów sieci w poszczególnych województwach wraz z zasięgiem oddziaływania sieci.

Część szkoleniowa projektu
Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej obok warstwy technicznej
budowy sieci przewiduje realizację komponentu szkoleniowego określonego jako
„działania
informacyjno-edukacyjne”,
których łączna wartość może wynieść do
10% wartości projektu. To rzadko spotykane połączenie „twardego” projektu inwestycyjnego z działaniami szkoleniowymi.
Działania szkoleniowe mają być skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym z terenu województw Polski
Wschodniej. Wnioskodawcami projektu
mają być poszczególne województwa reprezentowane przez urzędy marszałkowskie, dla których Studium Wykonalności
będzie rekomendacją przy planowaniu
projektu.

Na podstawie badań przeprowadzonych
w ramach Studium można stwierdzić, że
to zarówno dostęp do technologii i narzędzi teleinformatycznych jest barierą rozwoju społeczeństwa informacyjnego, jak
w równie wysokim stopniu umiejętności
i motywacje do korzystania z komputera i Internetu (kompetencje cyfrowe).
Dlatego też planowane w ramach projektu
działania powinny zmierzać do pobudzenia świadomości potrzeb wykorzystania
komputera i Internetu w celu pełnego
uczestniczenia mieszkańców województwa w życiu publicznym, społecznym
i gospodarczym wśród osób zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym.

Na obecną chwilę najbardziej kompleksowe badania wykorzystania komputera i Internetu przeprowadzono w ramach
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Diagnozy Społecznej 2009. Zgodnie z nią
ponad 17% Polaków nie korzysta z komputera mimo jego posiadania we własnym
gospodarstwie domowym (osób takich
przybywa, w 2007 roku było ich o 1 punkt
procentowy mniej) oraz 13,1% nie korzysta z Internetu mimo dostępu w domu
(liczba takich osób znacząco wzrosła,
jest ich obecnie o 2 punkty procentowe
więcej niż w 2007 roku). Osoby, które
mimo posiadania w gospodarstwie domowym komputera, nie korzystają z niego
to znacznie częściej osoby starsze, słabiej
wykształcone, pracujące w rolnictwie,
a także emeryci i renciści; mniej domowników korzysta z komputera w małych
miastach i na wsi. Dostępność komputerów i Internetu w gospodarstwach domowych jest w dużym stopniu zróżnicowana
ze względu na typ rodziny. Technologie te
znacznie częściej są obecne w gospodarstwach małżeństw wychowujących dzieci.
Zdecydowanie najrzadziej wyposażone
w komputery i Internet są gospodarstwa
jednoosobowe, a tylko nieco częściej gospodarstwa małżeństw bez dzieci (co
w dużej mierze związane jest z tym, że są
to gospodarstwa osób starszych). Ważne
jest również to, że w ostatnich latach różnice te raczej się pogłębiały.

Zjawisko wykluczenia cyfrowego i niebezpieczeństwo dalszego pogłębiania się
różnic pomiędzy internautami i osobami
niekorzystającymi już w tej chwili tworzą
silny, wręcz cywilizacyjny podział, a mogą
być źródłem istotnych problemów społecznych w przyszłości. Dlatego też tak ważne
są działania na rzecz upowszechnienia mądrego korzystania z nowych technologii,
a sposób wykorzystania środków na ten cel
w oparciu o fundusze publiczne głęboko
przemyślany - z jak największym możliwym
udziałem środków unijnych nie tylko na budowę infrastruktury szerokopasmowej, ale
też na minimalizację niekorzystnych zjawisk społecznych.
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W województwach Polski Wschodniej
deklarowany generalnie jest niski poziom
potrzeby korzystania z Internetu do załatwiania spraw. Deklarowane kompetencje
cyfrowe wśród użytkowników nie są na
wysokim poziomie i jest jeszcze na tym
polu wiele do zrobienia.

Rekomendacje co do wyboru grupy docelowej projektu (komponentu szkoleniowego)
zmierzały do wyodrębnienia grup odbiorców
i wyznaczenia priorytetów co do kolejności angażowania do uczestnictwa w szkoleniach (zakładamy, że osoby rekrutowane na
szkolenia spośród tych grup charakteryzują
się brakiem podstawowych umiejętności
komputerowych):

Grupa I – osoby w wieku produkcyjnym,
niemobilne (wg GUS: kobiety w wieku 45 –
59 lat, mężczyźni w wieku 45 – 64 lat), zamieszkujące tereny wiejskie i małych miast;

komputera i Internetu, przedstawienia
praktycznych zastosowań oraz nabycia
podstawowych umiejętności i wiedzy na
temat ich funkcjonowania.

Ważną rolę w procesie przygotowania,
rekrutacji, przeprowadzenia, ewaluacji
i podtrzymania efektów szkoleń mogą pełnić przedstawiciele lokalnej społeczności
(animatorzy rozwoju społeczeństwa informacyjnego). Mogą być to osoby ﬁzyczne lub
przedstawiciele jednostek działających na
rzecz lokalnego rozwoju. Bardzo ważne jest
włączenie w realizację projektu SSPW lokalnych jednostek samorządowych, np. poprzez
pomoc w ustaleniu przedstawicieli lokalnych
społeczności, w udostępnieniu sal szkoleniowych i innych działaniach wzmacniających
pozytywne efekty realizacji projektu.

Korzyści ekonomiczne z sieci
szerokopasmowych

Grupa II – osoby w wieku powyżej
45 lat, z wykształceniem niższym niż
średnie, bez względu na rodzaj miejsca
zamieszkania.

W raporcie „The Impact of Broadband on
Growth and Productivity”6, przygotowanym
na zlecenie Komisji Europejskiej, wydzielono trzy podstawowe obszary wpływu infrastruktury szerokopasmowej na wzrost gospodarczy i produktywność:

Tematyka szkoleń dotyczyć ma zagadnień związanych z wykorzystaniem komputera i Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym i społecznym osoby, której dotyczy problem wykluczenia
cyfrowego, a ze względu na preferowaną
grupę docelową ma stanowić podstawę do
nabywania przez osobę szkoloną kompetencji cyfrowych zwiększających jej szansę na rynku pracy. Realizowane w ramach
projektu szkolenia mają za zadanie uświadomienie osobie potrzeby wykorzystania

• Udoskonalenie procesów: przedsiębiorstwa, w których zaadaptowano procesy
oparte o komunikację szerokopasmową,
odnotowały wzrost produktywności średnio o 5% w sektorze produkcyjnym i o 10%
w sektorze usługowym. Z uwagi na wolne
tempo wprowadzania usług dodanych opartych o sieci szerokopasmowe w Europie,
w szczególności wśród MSP (średnio 3%
rocznie), relatywny wzrost produktywności
w ujęciu makroekonomicznym kształtował
się w Europie w latach 2004-2006 średnio
na poziomie 0,29% rocznie.

6 „The Impact of Broadband on Growth and Productivity” MICUS Management Consultancy GmBh.
Raport przygotowany na zlecenie KE, opublikowany w 2008 r.
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• Specjalizacja w obszarach opartych
o wiedzę: rozwój komunikacji szerokopasmowej pozwala na przyspieszenie
i automatyzację w wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorstwami, co
pociąga za sobą możliwość specjalizacji w działaniach opartych o wiedzę.
Zmiany strukturalne w tradycyjnych
obszarach ekonomicznych powodują
redukcję zatrudnienia na poziomie 750
000 miejsc pracy i przesunięcie do sektorów usługowych. Przesunięcie to dotyczy głównie takich aktywności jak
usługi IT, projektowanie, księgowość,
usługi finansowe, badania i rozwój,
ogólnie usług opartych o wiedzę (ang.
KIBS – knowledge intensive business
services). Przesunięcie takie wpływa na
poziomie Europy na wzrost produktywności o 0,15% rocznie oraz wzmacnia
innowacyjność.
• Innowacje oparte o komunikację szerokopasmową: Innowacje w sferze usług i procesów
w obszarach opartych o wiedzę w silny sposób
zależą od technologii szerokopasmowych. Tego
typu innowacje są nieodzowne do rozwoju
nowych rynków i wzrostu ekonomicznego.
Stworzenie nowych stanowisk pracy wynikających z możliwości wykorzystania sieci
szerokopasmowych skompensowało zmiany
strukturalne, w wyniku których uległy redukcji
dotychczasowe miejsca pracy. Wpływ technologii szerokopasmowych należy uznać za pozytywny, w 2006 roku w Europie technologie szerokopasmowe przyczyniły się do wykreowania
105 000 miejsc pracy netto.
W przypadku projektu Sieć Szerokopasmowa
Polski Wschodniej przeprowadzono analizę
ekonomiczną w następujący sposób: jej celem
była ocena oczekiwanego wpływu projektu
na obszar społeczno-gospodarczy, na który
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oddziaływać będzie projekt po jego zakończeniu. Z jej pomocą dokonano weryﬁkacji, czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego
punktu widzenia, jeżeli nawet z ﬁnansowego
punktu widzenia jest nieefektywna.

Oddziaływanie projektu zorientowane jest
m.in. na rozwój społeczeństwa informacyjnego,
dla którego wyznaczono następujące priorytety:
•
•
•
•
•

praca na odległość (telepraca);
nauczanie na odległość (e-learning);
zdalna opieka medyczna (e-medycyna);
handel elektroniczny (e-handel);
organizacja działalności gospodarczej
przy wykorzystaniu ICT;
• elektroniczna administracja państwowa
i samorządowa (e-urząd).

W związku z tym prognozowane korzyści społeczne, których osiągnięcie na wysokim poziomie mierzonym wskaźnikami
efektywności ekonomicznej należy traktować jako uzasadnienie podjęcia inwestycji z ogólnospołecznego punktu widzenia,
zostały przyporządkowane do wskazanych priorytetów rozwoju społeczeństwa
informacyjnego.

Jak wynika z przeprowadzonych analiz,
wszystkie wskaźniki (ENPV, ERR i B/C),
którymi mierzono efektywność projektu
z punktu widzenia korzyści społecznych, wykazały zasadność interwencji.

Dr inż. Dariusz Bogucki - Dyrektor ds. Sektora Publicznego, EFICOM SA.

Czy państwo potrzebuje architektury
korporacyjnej?

Piotr Kociński

Wstęp
Państwo funkcjonuje przy pomocy administracji. Ta z kolei korzysta z szerokiego zestawu narzędzi do wypełniania przypisanych
jej zadań. Zadania państwa w swojej zasadniczej części nie zmieniały się przez stulecia. Natomiast narzędzia, którymi posługuje
się administracja, w sporej części podlegają
nieustannym zmianom. W ostatnich latach
cyfrowe narzędzia (komputery, aplikacje,
łącza telekomunikacyjne) jawią się jako te,
które w sposób jakościowy zmieniają funkcjonowanie administracji, co więcej, jako te,
które zmieniają dotychczasowe paradygmaty dotyczące relacji obywatela z państwem.
Zasadnicza zmiana dotyczy szybkości, z jaką
państwo będzie mogło teraz wypełniać swoje zadania, jak również z faktu, że w wielu
wypadkach obywatel będzie się kontaktował
z administracją za pośrednictwem infrastruktury telekomunikacyjnej i odpowiedniego oprogramowania, zamiast, jak dotychczas,
przybrawszy posturę „lichą i durnowatą”
udawać się musiał do jakiegoś urzędu, żeby
dopraszać się urzędniczej łaski. Wszelkie interakcje pomiędzy obywatelem a państwem
w tym nowym, cyfrowym trybie będą automatycznie rejestrowane. Nieuchronna rozliczalność wszelkich działań administracji
jest również elementem jakościowej zmiany,
której administracja podlega.

Charakter tej, dziejącej się na naszych
oczach, zmiany jest wielowymiarowy.
Jednym z takich wymiarów, szczególnie szeroko dyskutowanym, jest sposób zarządzania
tą zmianą. Zwróćmy uwagę, że podobnie
jak państwo cyfrowej rewolucji podlegają

instytucje komercyjne, również w ich przypadku kwestia zarządzania ową zmianą,
o często rewolucyjnym charakterze, jest mocno podnoszona.

Na ogół panuje zgoda, że sprawne zarządzanie czymkolwiek wymaga opisania tego
czegoś w sposób na tyle formalny, żeby mogłoby być to zrozumiałe dla tych, którzy posiedli wiedzę o formalizmie, jak również po
to, żeby przedmiot opisu mógł być modyﬁkowany z upływem czasu. Do opisania zjawiska
cyfryzacji państwa (czy cyfryzacji innych instytucji), czyli wdrażania narzędzi takich jak
różne programy uruchamiane na komputerach, potrzeba zatem właściwego opisu ujętego w karby określonych formalizmów. Takim
formalnym opisem szybkozmiennego świata
komputerów, wprzęgniętego do wspomagania pracy administracji, jest architektura.
Żeby podkreślić złożony charakter zjawiska,
jaki owa architektura opisuje, będziemy mówić o architekturze korporacyjnej. W dalszej części tekstu wyjaśnimy, czym jest architektura korporacyjna, jaki zakres zagadnień opisuje. Żeby lepiej uzasadnić potrzebę
stworzenia przez państwo architektury korporacyjnej, zajmiemy się również kwestią
efektywności w realizowaniu zadań przez
administrację. Pokażemy, że sfera efektywności działania państwa wymaga powiązania
jej ze sprawnym zarządzaniem narzędziami,
w tym narzędziami cyfrowymi. Sprawne zarządzanie narzędziami cyfrowymi wymaga
stworzenia architektury korporacyjnej.

Geneza państwa
Dość powszechnie wskazuje się, że państwa powstawały jako instytucje skupione
wokół osoby, grupy osób, które były w stanie
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wziąć odpowiedzialność za wymierzanie
sprawiedliwości. Feliks Koneczny, wielki
teoretyk teorii cywilizacji, formułuje tezę,
że tam, gdzie ktoś był w stanie pokazać
współplemieńcom, że potraﬁ mścić się za
ich krzywdy, że jest władny egzekwować dotrzymywanie nawet nie spisanych reguł czy
też wymierzać kary za ich nieprzestrzeganie,
tam znikała organizacja życia społecznego
opartego o system rodowy, tam pojawiało
się państwo. Na początku państwo stanowił
przywódca, władca, jednak już wtedy konkretne atrybuty państwa zależały od cywilizacji, w ramach której państwo funkcjonowało (cywilizację należy tu rozumieć jako
swoistą otulinę kulturową, w ramach której
wyodrębniały się różne formy organizowania społeczeństw). Z czasem w obrębie jednej z cywilizacji rozwijały się takie formy
państwowe, w których zanikło pojęcie osobowego władcy, w zamian pojawiło się pojęcie władzy, najczęściej obieranej w wyniku
okresowo przeprowadzanych wyborów. Jakie
by one jednak nie były, państwa posiadają pewien stały zestaw cech i realizują, poza wymierzaniem sprawiedliwości, które to zadanie traktujemy jako konstytutywne dla państwa, stały i niezmienny zestaw zadań. To do
realizacji tych zadań państwa potrzebują narzędzi, obecnie często narzędzi cyfrowych.

W niniejszych rozważaniach interesuje nas
taka kategoria państw, z istnienia których
obywatele odnoszą korzyści.

czasu stawały się jedynie fundamentem,
na którym budowano właściwe procedury,
spisywane najczęściej odrębnie. Zwróćmy
uwagę, że prawo miało mieć i na ogół miało
charakter niezmienny w czasie (a w każdym
razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały czas dostosowując się do
zachodzących zmian technologicznych czy
też politycznych (stan wojny najczęściej wymuszał spore korekty w stosowanych przez
państwo procedurach).

Jak wskazaliśmy już, procedury realizuje administracja państwowa będąca niezbędnym składnikiem życia państwowego.
Procedury obejmują m.in.:
•
•
•
•

egzekwowanie sprawiedliwości,
organizację i zarządzanie armią,
zarządzanie bieżącymi sprawami,
pobór podatków i wiele innych.

Procedura to zbiór czynności połączonych
w całość poprzez przekazywanie sobie wzajemnie informacji (czyli odpowiednio sformatowanych danych). Informacje przekazane
przez czynność (n-1) decydują o tym, jak jest
realizowana czynność n.

O korzyściach odnoszonych przez obywateli decyduje jakość procedur, zakres spraw,
które procedury obejmują i sposób, w jaki administracja je realizuje.

Państwo jako organizm procesowy
Organizacja państwa była od samego początku oparta o zbiór procedur, których realizacją zajmuje się administracja. Procedury
(w kontekście komercyjnym częściej stosuje
się pojęcie procesu) te bywały spisywane,
gdyż wraz z upływem czasu stawały się coraz bardziej złożone. Kodeksy określające
prawa i obowiązki państwa oraz obywateli
względem siebie były przykładem takich
właśnie zbiorów procedur, choć z biegiem
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Państwo jako źródło korzyści dla
obywateli
Państwo przez sam fakt swojego istnienia zdejmuje z jej poszczególnych członków
kosztowny i ryzykowny obowiązek mszczenia się za krzywdy własne i członków rodu.
Wymierzanie sprawiedliwości jest zatem
podstawowym źródłem korzyści, jakie obywatele czerpią z istnienia państwa. Naturalnie
lista korzyści jest dłuższa. Choć od zawsze

Diagram 1. Model Wartości

gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter
niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny),
podczas gdy procedury ewoluowały cały cz
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toczy się dyskusja wokół kwestii wyznaczenia właściwego stanu równowagi pomiędzy
prerogatywami państwa, dzięki którym obywatele odnoszą korzyści, a ograniczeniem
roli państwa i pozostawieniem obywatelom
większej swobody, to zakładamy tutaj, że
funkcjonowanie państwa (a w każdym razie
państw, które są przedmiotem niniejszych
rozważań) winno przynosić obywatelom
przede wszystkim jak najwięcej korzyści.
Zatem, żeby móc ocenić jakość i efektywność
funkcjonowania państwa, winniśmy umieć
mierzyć korzyści odnoszone przez obywateli. W krajach anglosaskich wprowadzono
termin „wartości publicznej” (ang. public value), który jest miarą korzyści odnoszonych
przez obywateli z racji funkcjonowania państwa. Jednym ze sposobów pomiaru i oceny
korzyści odnoszonych przez obywateli jest
Metoda Wartości Publicznej (ang. Public
Sector Value). Podstawowe założenia metody
pokazujemy na Diagramie 1.

Widać na diagramie, że deﬁniujemy podstawowe obszary państwa, z funkcjonowania
których obywatele odnoszą korzyści, przypisujemy im miary, oszacowujemy koszty,
tworzymy swoistą mapę sprawności funkcjonowania państwa. Efektywne przynoszenie
korzyści wymaga:
• wyznaczania celów, jakie winno realizować państwo w stosunku do obywateli,
• mierzenia efektywności w realizacji wyznaczonych celów. Z każdym celem wiążemy jakąś wagę, która wyznacza jego
miejsce w hierarchii wszystkich celów.

Jakość państwa mierzymy stopniem realizacji wszystkich celów z uwzględnieniem
ich hierarchii jak i efektywności kosztowej
realizowania tych celów. Zwróćmy uwagę,
że stosując Model Wartości Publicznej dokonujemy kategoryzacji korzyści. To ostatnie pozwala nam powiązać kwestię korzyści z kwestią funkcjonowania państwa za
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pomocą procedur realizowanych przez administrację. Kategorie korzyści można bowiem
odwzorować na kluczowe obszary działania
administracji. Jeśli opiszemy procesowy
sposób działania administracji, uwzględniając oprzyrządowanie, w tym te informatyczne, z którego korzysta i zwiążemy ten opis
działania z Modelem Wartości Publicznej,
to powstanie wtedy skuteczny mechanizm
wiązania zadań, korzyści, sposobu działania
administracji i wpływu tych czynników na
siebie. Taki mechanizm pozwoli również na
weryﬁkację wyznaczanych celów względem
proceduralnych, technicznych jak i ﬁnansowych możliwości ich realizacji. Uzyskujemy
mechanizm, który pozwala modulować sposób działania administracji względem skali,
na której zaznaczyliśmy korzyści odnoszone
przez obywateli.

Ten pożądany dla stworzenia powyższego
mechanizmu opis sposobu działania państwa to właśnie architektura korporacyjna
państwa.

Czy państwo potrzebuje formalnego opisu
sposobu funkcjonowania, architektury
korporacyjnej?
Potrzeba posiadania przez państwo architektury korporacyjnej stanie się tym bardziej oczywista, gdy wyraźniejszym stanie
się samo pojęcie architektury korporacyjnej.
Słowo „architektura” pochodzi od greckiego „αρχιτεκτονική” i powstało z połączenia
„αρχι” (archi) - szef i τέκτων (tekton) - budowniczy. Choć pierwotnie znaczenie słowa
„architektura” ograniczało się projektowania
budynków, całych miast, to z czasem rozszerzono znaczenie terminu i obecnie oznacza
sztukę tworzenia aktualnego planu każdego
kompleksu lub systemu. Kiedyś architekci za
główne zadanie mieli wyłącznie zapewnienie
potrzeb przestrzennych i mieszkaniowych
przez kreatywne organizowanie materiałów
oraz komponentów, biorąc pod uwagę masę,
przestrzeń, głośność, teksturę, strukturę,
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światło, cień, materiały, program oraz takie
elementy, jak: koszt, limity technologiczne
i konstrukcyjne. Wszystko to po to, aby osiągnąć równowagę pomiędzy funkcjonalnymi,
ekonomicznym oraz często artystycznymi
i estetycznymi aspektami. Podobnie dziś
architekci złożonych systemów (czyli systemów realizujących złożone procedury, procesy), w których rolę konstrukcyjną odgrywają
narzędzia informatyczne, muszą je projektować w taki sposób, aby osiągać równowagę pomiędzy względami funkcjonalnymi,
ekonomicznymi (koszty!), ale i społecznymi
(zadowolenie obywateli) czy estetycznymi
(estetyka narzędzi, ważna dla akceptacji narzędzia przez obywateli, przejawia się choćby w wyglądzie interfejsów ekranowych projektowanego oprogramowania czyli przede
wszystkim w wyglądzie odpowiednich stron
internetowych). Jak już wskazaliśmy, gdy
mowa o szukaniu równowagi pomiędzy środowiskiem informatycznym (komputery,
programy, komunikacja poprzez sieć internetową) dla administracji a aspektami ﬁnansowymi i społecznymi (korzyści odnoszone
przez obywateli), to staje się koniecznym
sprzęgnięcie w jeden mechanizm dwóch elementów oddziaływujących na siebie wzajemnie, mianowicie:
• Modelu Wartości Publicznej,
• architektury korporacyjnej państwa.

Czym więc jest architektura korporacyjna dużego organizmu, takiego jak państwo?
Jej podstawowe składniki wraz ze sposobem
ich wzajemnego powiązania pokazujemy na
Diagramie 2.

Rozpoczynamy pracę nad architekturą
korporacyjną poprzez stworzenie modelu
komponentowego, czyli od wskazania podstawowych obszarów działania państwa
. Na osi „odciętych” wskazujemy różne
aspekty funkcjonowania państwa. Właśnie
w tym momencie wiążemy Model Wartości

Publicznej z architekturą korporacyjną.
Podstawowe obszary działania państwa
z modelu komponentowego są jednocześnie podstawowymi obszarami państwa,
z funkcjonowania których obywatele odnoszą korzyści. Z kolei model komponentowy
stanowi punkt wyjścia dla tworzenia dalszych elementów architektury korporacyjnej takich, jak:
• model procesowy (zwany niekiedy architekturą procesową), czyli procesy (zwane też procedurami) zidentyﬁkowane dla
poszczególnych obszarów działania państwa,
• diagramy przebiegu procesów,
• architektura funkcjonalna środowiska informatycznego,
• architektura techniczna (zwana często architekturą operacyjną) środowiska informatycznego.

Metodę tworzenia architektury korporacyjnej opisano w wielu podręcznikach,
dlatego nie ma potrzeby przedstawiania
jej szczegółowo w niniejszym tekście.
Jednak już tylko w oparciu o powyższe widać, że dysponując jednocześnie
Modelem Wartości Publicznej i architekturą korporacyjną państwa, powiązanymi
jak wskazaliśmy powyżej, jesteśmy w stanie badać, jak zmiana jakiegoś aspektu
technicznego może wpłynąć na korzyści
odnoszone przez obywateli i odwrotnie jak zmiana, na przykład paradygmatów
społecznych państwa, winna wpłynąć na
narzędzia informatyczne, które stanowią
podstawowe oprzyrządowanie państwa
(zwróćmy uwagę, na zwroty strzałek na
Diagramie 2). Architektura korporacyjna
państwa poprzez fakt swego powiązania
z Modelem Wartości Publicznej umożliwia
zatem pomiar korzyści odnoszonych przez
obywateli (nie odnosi się to do wszystkich
obszarów działania państwa) jako efekt
zastosowania takich a nie innych narzędzi
informatycznych.
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Naturalnie architektura korporacyjna sama w sobie, nawet w oderwaniu od
Modelu Wartości, jest potrzebna, będąc
precyzyjnym opisem systemu informatycznego całego państwa, czyli systemu
obejmującego procedury administracyjne
realizowane przy pomocy narzędzi cyfrowych. Nie da się zarządzać państwem,
nie mając planu działania. Architektura
korporacyjna jest istotnym składnikiem
takiego planu. Dzięki stosowaniu architektury korporacyjnej w postaci jak wskazano
powyżej państwo korzystające z wyrafinowanych narzędzi, realizujących coraz
to bardziej złożone procedury administracyjne pozostaje sterowalnym. Dodatkowo
staje się przewidywalnym.

Zwróćmy uwagę, że powyższe dwa atrybuty są dodatkowym , nawet jeśli tylko
pośrednim, źródłem korzyści dla obywateli, gdyż czynią państwo skuteczniejszym
w działaniu. Opis poszczególnych części
danego organizmu państwowego pozwala
nie tylko przewidzieć rozwój jego funkcji,
ale również pozwala lepiej oceniać bieżące
skutki działania tego organizmu.

Kwestią, której nie sposób pominąć, gdy
mowa o architekturze korporacyjnej państwa, jest fakt, że dzięki niej obywatele są
w stanie rozliczać administrację z efektywności jej działań. Jest to możliwie, gdyż
działania, sposób ich realizacji, narzędzia,
sposób ich zakupu i wykorzystania są opisane w architekturze korporacyjnej.

Podsumowanie
Zarządzanie organizmem, jakim jest
państwo, napotykało zawsze szereg trudności. Realizacja procedur przez administrację państwową zawsze sprawiała olbrzymie trudności ze względu choćby na
nietrwałość nośników informacji jak i powolność środków transportu informacji.

Era cyfrowa eliminuje te problemy, wprowadzając dodatkowo stosunkowo proste w implementacji mechanizmy rozliczania z realizacji procedur (kto, kiedy
rozpoczął czy zakończył procedurę itp.).
Jednocześnie mechanizm działania administracji stał się niezwykle skomplikowany. Jest więc naturalne, że potrzebny staje
się opis wszystkich aspektów tego mechanizmu. Takim opisem jest architektura
korporacyjna.

Dyskusja, jaki jest zakres zadań państwa,
toczy się. Jednak rozpoznajemy łatwo te państwa, które są dobre, czyli po prostu te państwam, w których obywatelom chce się żyć.
Naturalnie na tę swoistą dobroć państwa
mają wpływ czynniki, na które nie sposób
wpływać, takie jak klimat, estetyka starych rozwiązań urbanistycznych wokół itp.
Jednak można próbować modulować poziom
dobroci państwa poprzez analizowanie tego,
czego potrzebują obywatele a następnie dostarczanie im właśnie tego, czego oczekują.
W XXI wieku, żeby móc to czynić efektywnie, należy architekturę korporacyjną powiązać z Modelem Wartości Publicznej, czyli
wpływać (i kontrolować) na związki pomiędzy działaniem państwowego organizmu
a skutecznością jego działania z punktu widzenia obywateli. Możemy więc stwierdzić,
że architektura korporacyjna organizmu państwowego jest fundamentem jego skuteczności w przynoszeniu obywatelom korzyści.

Wypada stwierdzić, że Polska nie posiada
skutecznych mechanizmów stawania się dobrym państwem. Obywatele wydają się być zadowoleni z życia bardziej niż 10 czy 20 lat temu,
ale wynika to raczej z faktu, że w sposób niejako
naturalny zdekomunizowaliśmy kraj, usuwając
z niego najbardziej absurdalne czy wręcz zbrodnicze mechanizmy komunistycznego reżimu.
Wydaje się jednak, że taki model zwiększania
poziomu dobroci państwa polskiego wyczerpał
swoje możliwości. Jest czas, żeby zaprząc do
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budowy państwa nowoczesne narzędzia, a więc
nie tylko komputery, nowe pociągi, technologie
produkcyjne, procedury zarządcze, ale również
mechanizmy umożliwiające posługiwanie się
nimi przy jednoczesnej ciągłej kontroli, czy
obywatele odnoszą z tego wszystkiego korzyści, czy też wyłącznie ponoszą koszty. Należy
więc zbudować architekturę korporacyjną państwa, choćby tylko jego poszczególnych obszarów działania. Za pomocą Modelu Wartości
Publicznej należy badać efektywność działań
podejmowanych w oparciu o architekturę korporacyjną. Można tego nie robić, ale wtedy jeszcze
przez wiele lat będziemy się dowiadywali, że np.
prace planistyczne dotyczące sieci szybkiej kolei
w Polsce potrwają 8 lat, a budowa następne 12 lat
i że najważniejszą rzeczą w obszarze informatyzacji państwa to Internet w każdej wsi.

Literatura
1. Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej,
1941, Feliks Koneczny
2. Modelowanie architektury systemów
korporacyjnych, Piotr Kociński , rozdział 11, część III, tom 2, książka pod redakcją Janusza Zawiły-Niedźwieckiego ,
Katarzyny Rostek, Artura Gąsiorkiewicza
w przygotowaniu w wydawnictwie CH
Beck, wydanie spodziewane jesienią
2010
3. Public Sector Value (Model kreowania wartości w sektorze publicznym),
Accenture
Piotr Kociński - z wykształcenia dr ﬁzyki, od
13 lat w branży I/T. Obecnie w Accenture.
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XV edycja FORUM INFORMAT YKI W ADMINISTR ACJI
W dniach 19-20 października 2010 r. w Warszawie zostanie przeprowadzona XV edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI. Każda edycja Forum ma swój temat wiodący – tym razem będzie
to praktyka wdrażania dokumentu elektronicznego w administracji w oparciu o powstające przepisy
wykonawcze do ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących funkcje publiczne.
Program Forum antycypuje także problemy związane z wejściem w życie nowej instrukcji kancelaryjnej w zakresie zarządzania elektroniczną dokumentacją. Termin wejścia w życie tej instrukcji jest już
bliski - 1 stycznia 2011 r. i dlatego przewidujemy bardzo duże zainteresowanie tym tematem.
Drugim wielce aktualnym blokiem tematycznym będzie problematyka informatycznego wsparcia wyborów samorządowych – w tym zakresie zostały przewidziane dwa interesujące wystąpienia, dotyczące e-votingu oraz elektronicznego marketingu, będącym jednym z instrumentów wyborczych.
Program dwudniowego Forum zostanie zakończony sesją konsultacyjną. Warto wspomnieć, że tematy konsultacji są dobierane na podstawie postulatów z ankiet uczestników poprzednich edycji Forum.
W ten sposób materializuje się idea wpływu uczestników na kształtowanie się merytorycznego programu kolejnych edycji Forum.

Informacje programowe i organizacyjne Forum na stronie: www.cpi.com.pl
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Michał Tabor

Wstęp
Dokument elektroniczny w administracji
publicznej jest bytem opisanym przepisami
prawa, szczegółowo zdeﬁniowany w przepisach wykonawczych ustawy o informatyzacji1 i KPA2, jednak w rzeczywistości na dzień
dzisiejszy dokument elektroniczny jest bezużyteczny dla załatwienia sprawy przez obywatela. Obywatel, chcąc mieć pewność załatwienia sprawy, wybiera drogę papierową,
ponieważ użycie drogi elektronicznej może
spowolnić proces, a nawet go uniemożliwić.
Przyczyny tego stanu rzeczy są prawne i organizacyjne, ale także mentalne zarówno po
stronie obywateli jak i urzędników.

Wydawałoby się, że jedynym ograniczeniem dla rozwoju dokumentu elektronicznego i postępowania elektronicznego
w podmiotach publicznych jest posiadanie
mechanizmów identyﬁkacji obywateli, które
pozwolą na zapewnienie należytego bezpieczeństwa procesów wnoszenia pism i doręczania dokumentów. W przepisach dotychczas obowiązujących postawiono wymaganie
stosowania przez wszystkie strony postępowania administracyjnego bezpiecznego podpisu elektronicznego dla wszelkiego rodzaju
dokumentów – wnoszonych przez obywateli
jak i wydawanych przez urzędy. Warunek
ten przez ostatnie 5 lat skutecznie hamował

1.
2.
3.

przeniesienie postępowania administracyjnego do Internetu, stawiając barierę organizacyjną i ﬁnansową dla statystycznego użytkownika Internetu. Wprowadzenie innych
metod uwierzytelniania, tj. zaufanego proﬁlu, podpisu w dowodzie osobistym i metod
lokalnych, jest krokiem w dobrym kierunku,
jednak czy zapewnienie metod identyﬁkacji
i uwierzytelnienia zmieni postępowanie administracyjne z papierowego w elektroniczne? Zapewne nie, o ile nie uporządkujemy
spraw związanych z procedurą kancelaryjną i tych dotyczących samego dokumentu
elektronicznego.

Nowelizacja ustawy o informatyzacji3
daje bardzo dużo przestrzeni do naprawy
obecnego stanu rzeczy, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, toteż od konkretnych zapisów rozporządzeń szczegółowych
oraz przyjętych implementacji i udostępnionych przez MSWiA narzędzi zależy,
na ile dokument elektroniczny znajdzie
powszechne zastosowanie dla komunikacji obywatela z urzędem. Niniejszy artykuł
poświęcam kształtowi dokumentu elektronicznego w oparciu o przepisy wprowadzane znowelizowaną ustawą o informatyzacji. W treści artykułu zaproponuję szereg
zmian technicznych i organizacyjnych dotyczących zarządzania wzorami dokumentów elektronicznych, które są niezbędne
dla efektywnego budowania elektronicznej
administracji.

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.05.64.565)
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000.98.1071)
USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2010.40.230)
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Czym jest dokument elektroniczny
Zanim zacznę, proponuję usystematyzowanie
wiedzy dotyczącej dokumentu elektronicznego:

jego autentyczność i integralność. Podpis wzoru
jest realizowany przez bezpieczne środowisko
centralnego repozytorium.

Dokument elektroniczny - stanowiący
odrębną całość znaczeniową zbiór danych
uporządkowanych w określonej strukturze
wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na
rozróżnienie deﬁnicji wzoru dokumentu
elektronicznego i deﬁnicji formularza elektronicznego. Podstawowa różnica polega
na tym, że wzór elektroniczny opisuje, jak
ma wyglądać dokument elektroniczny oraz
daje reguły jak go poprawnie pokazać użytkownikowi oraz poprawnie zinterpretować
przez system teleinformatyczny; formularz
natomiast jest narzędziem umożliwiającym
utworzenie dokumentu elektronicznego. Ze
względu na to, że każdy dokument elektroniczny wskazuje na podstawie jakiego wzoru
został utworzony, a wzór umożliwia poprawną interpretację treści dokumentu, sprawą
krytyczną jest zapewnienie jego referencyjności, a także integralności i autentyczności.
Z tego powodu wzory publikuje się podpisane
elektronicznie w centralnym repozytorium.
Formularze będące aplikacjami, stronami
internetowymi lub automatyzowanymi dokumentami MS Word lub PDF nie muszą ani
nie powinny podlegać szczegółowym wymaganiom. Nakładanie wymagań na formularz
elektroniczny nigdy nie będzie mogło być egzekwowane, ponieważ odbiorcami ich nie są
tylko podmioty publiczne, ale także podmioty
prywatne. Homologowanie natomiast aplikacji realizujących formularze elektroniczne
może skutecznie zablokować dalszy rozwój
informatyzacji.

W oparciu o obowiązujące przepisy należy wskazać, że dokument elektroniczny
w administracji publicznej spełnia następujące cechy:
• dokument tworzy się na podstawie wzoru
dokumentu elektronicznego,
• wzór dokumentu elektronicznego określa
strukturę logiczną oraz jego wizualizację,
• wzór dokumentu elektronicznego zawiera
metadane umożliwiające określenie zakresu użycia wzoru, twórcy, daty powstania,
• struktura logiczna umożliwia usystematyzowanie cech informacyjnych zawartych w dokumencie elektronicznym i ich prawidłową
interpretację przez systemy teleinformatyczne,
• wizualizacja dokumentu elektronicznego
zapewnia przetworzenie dokumentu do
postaci czytelnej i jednoznacznie zrozumiałej dla osoby ﬁzycznej,
• wzór dokumentu elektronicznego stanowi
jedną całość, której integralność i autentyczność jest potwierdzona w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych po
stronie użytkowników.

W praktyce powyższe wymagania oznaczają,
że dokumenty elektroniczne zapisuje się w języku XML, natomiast wzór składa się ze struktury
logicznej opisanej dokumentem deﬁnicyjnym
XSD, a wizualizacja opisana jest dokumentem
XSL (XSLT). Dodatkowo do powyższych plików dołączane są metadane (wyróżnik wzoru)
oraz dołącza się podpis elektroniczny obejmujący wszystkie elementy wzoru, który zapewnia
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W numerze 5(12)/2007 „elektronicznej
Administracji” w artykule „Standaryzacja
dokumentów elektronicznych wytwarzanych
w podmiotach publicznych” opisałem strukturę wzorów, wymagania dotyczące dokumentów elektronicznych oraz ich relację do formularzy. Poniżej zamieszczam rysunek opisujący, z jakich elementów składa się wzór, jaka
jest relacja pomiędzy formularzem, wzorem
a dokumentem elektronicznym.

<dokument>
<uri_wzoru/>
<wydane_dla>
….
</wydane_dla>
<tresc_dokumentu>
….
</tresc_dokumentu>
</dokument>

Dokument elektroniczny
utworzony za pomocą
formularza
Dokument.XML

DOKUMENTY
TWORZY SIĘ ZA
POMOCĄ
FORMULARZA

Rys 1.
Podpisano …………..

Niniejszy dokument stanowi
potwierdzenie zgłoszenia do
………………………….……
zgodnie z rozporządzeniem
………………………….……
Wydaje go się…………

Wydane dla ………………..

ja
ac
liz
ua
iz
W

Wizualna postać
elektronicznego
Dokument.HTML

Styl - wzór wizualizacji
Wzór.XSL

DOKUMENT ELEKTRONICZNY
NA PODSTAWIE WZORU JEST
PREZENTOWANY W POSTACI
CZYTELNEJ

ja

PODPIS
CENTRALNEGO
REPOZYTORIUM
WZORÓW

Podstawa prawna

Opis wzoru

Twórca wzoru

Podstawa prawna

Wskazanie na styl - wzór wizualizajcji

Wskazanie na opis struktury danych

ac

DOKUMENT MUSI
POPRAWNIE
WERYFIKOWAĆ
SIĘ ZE WZOREM

ik
yf

er
W

Definicja struktury
danych
Wzór.XSD
Opis wzoru elektronicznego
Wzór.XML

Jednolity identyfikator wzoru (URI)

Wzór elektroniczny - wzór formularza elektronicznego

FORMULARZE
TWORZY SIĘ NA
PODSTAWIE
WZORU

Strona WWW

Formularz.PDF

FORMULARZ

Aplikacja

FORMULARZ

FORMULARZ

gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdymgę,
razie
że wolnozmienny),
prawo miało mieć
podczas
i na ogół
gdymiało
procedury
charakter
ewoluowały
niezmienny
cały w
czczasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz

gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter

niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy

procedury ewoluowały cały cz gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz gę, że prawo miało mieć i na ogół miało charakter niezmienny w czasie (a w każdym razie wolnozmienny), podczas gdy procedury ewoluowały cały cz
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1. Każdy wzór dokumentu elektronicznego ma przypisany jednolity identyﬁkator
wzoru.
2. Wzór dokumentu elektronicznego składa
się z 3 plików: wyroznik.xml, schemat.
xsd, styl.xsl.
3. Wyróżnik zawiera metadane wzoru,
wskazuje na pozostałe pliki oraz zawiera
podpis elektroniczny.
4. Podpis elektroniczny wzoru zapewnia integralność wszystkich elementów wzoru.
5. Formularz elektroniczny jest aplikacją,
którą tworzy się na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego.
6. Formularz elektroniczny służy do utworzenia dokumentu elektronicznego.
7. Dokument elektroniczny zawiera jednolity identyﬁkator wzoru, na podstawie którego powstał.
8. Poprawność dokumentu elektronicznego weryﬁkuje się na podstawie schematu
zawartego we wzorze dokumentu elektronicznego.
9. Postać wizualną dokumentu elektronicznego otrzymuje się za pomocą mechanizmu opisanego wzorem wizualizacji styl.
xsl zawartym we wzorze.
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Wszystkie wymienione powyżej repozytoria są ze sobą związane i wzajemnie zależne.
Zamieszczone treści dotyczące schematów
XML oraz innych wzorów powinny także podlegać ochronie w zakresie integralności i dostępności, ponieważ od tego zależy bezpieczeństwo
wzorów. Ogromne znaczenie ma to, żeby teść
opublikowana pod ustalonym identyﬁkatorem
była niezmienna i wysoko dostępna ze względu
na to, że brak jej może uniemożliwić poprawną
interpretację dokumentu określonego wzorem.

Na dzień dzisiejszy zarówno centralne repozytorium wzorów, repozytorium schematów jak i repozytorium rekomendacji interoperacyjności stanowią część infrastruktury
systemu ePUAP. Technicznie wszystkie te
repozytoria wchodzą w skład Centralnego
Repozytorium Dokumentów i przyjęto, że
wszystkie jednolite identyﬁkatory będą
nadawane w domenie http://crd.gov.pl, co
daje możliwość uniezależnienia repozytoriów od samego systemu ePUAP, a jednocześnie pozwala jednolicie zarządzać wszystkimi umieszczanymi tam treściami.

Repozytoria

Przyszłość

Centralne Repozytorium Wzorów jest podstawowym mechanizmem zapewniającym
bezpieczeństwo wzorów elektronicznych –
czyli ich integralność i dostępność. Jednak
wzory dokumentów elektronicznych stanowią tylko część infrastruktury informacyjnej
koniecznej dla zapewnienia używalności i interoperacyjności dokumentów elektronicznych w administracji publicznej. Wzory są
budowane w oparciu o schematy oraz rekomendacje, które także wymagają publikacji
w repozytoriach. Dlatego poza Centralnym
Repozytorium Wzorów szczegółowo opisanym przepisami konieczne jest funkcjonowanie repozytorium schematów XML, a także
repozytorium rekomendacji interoperacyjności – które zawiera dokumenty, dane wspierające, szablony i inne treści związane z wymianą informacji w postaci elektronicznej.

Omówione powyżej zagadnienia dają
złudne wrażenie, że wszystkie potrzebne
komponenty do poprawnego funkcjonowania
dokumentu elektronicznego są zaimplementowane i działają. Tymi elementami są:
• prawo wskazujące czym jest wzór dokumentu elektronicznego,
• dowolność w zakresie tworzenia formularzy,
• centralne repozytorium wzorów,
• repozytorium interoperacyjności wraz
z portalem interoperacyjności.

Jednak to nie daje pożądanych efektów,
cały czas jest bardzo mało podmiotów posługujących się dokumentami elektronicznymi
i bardzo mało zarejestrowanych wzorów dokumentów elektronicznych.
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Jednym z najczęściej wskazywanych problemów jest to, że dla każdego rodzaju dokumentu elektronicznego występującego w urzędzie
powinien powstać osobny wzór, co w praktyce
oznaczałoby, że praktycznie każde nowe pismo
wymagałoby uprzednio zarejestrowanego wzoru. Rzeczywiście przepisy mówią, że dokument elektroniczny powinien być tworzony na
podstawie wzoru, ale nie ma ograniczenia, które zabraniałoby, aby wiele rodzajów dokumentów powstawało na podstawie jednego wzoru.
Wzór taki powinien określić najważniejsze
cechy informacyjne i sposób zawarcia metadanych, tj.: twórca, adresat, temat i numery klasyﬁkacyjne, oraz umożliwić zawarcie w sposób czytelny treści specyﬁcznej dokumentu
(zawartość podania, treść decyzji urzędowej).
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kto i na
podstawie jakiej delegacji ustawowej taki wzór
powinien określić. Problem ten został zauważony przez MSWiA i odpowiednie uprawnienie
do publikowania tego rodzaju wzorów zostanie
zawarte w rozporządzeniu do nowej ustawy
o informatyzacji.

Warto jednak zauważyć, że nie są to jedyne
problemy, które dotyczą wzorów. Najważniejsze
dotyczą zapewnienia należytej wymiany informacji umożliwiającej tworzenie i wykorzystanie dotychczas istniejących wzorów przez administrację publiczną. W kolejnych punktach
wymieniam najważniejsze problemy:
1. Wzory, które są opublikowane, zostały
przygotowane przez duże i mocno zinformatyzowane podmioty publiczne.
Niestety jednak treść wzorów ogranicza
ich stosowanie tylko do podmiotów, które
je utworzyły. Co powoduje, że duże miasta i związki samorządowe nie są motorem
rozwoju podmiotów mniejszych, które
mogłyby tylko skorzystać z przygotowanych przez innych wzorów. Dodatkowym
problemem są tu regulacje prawne, które
wskazują twórcę wzoru i ograniczają ich
zastosowanie do podmiotów określonych
samym wzorem.

2. Brakuje regulacji dotyczących jakości i niezależności powstających wzorów. W szczególności przepisy umożliwiają powstawanie wzorów w oparciu o schematy będące
własnością ﬁrm komercyjnych i utrzymywane na ich serwerach. Praktycznie powoduje to uzależnienie się od podmiotów i organizacji zewnętrznych, a także możliwość
wpływania przez nie na treść prezentowanych dokumentów elektronicznych.
3. Schematy potrzebne do tworzenia wzorów
powstają w oparciu o portal interoperacyjności i decyzje MSWiA. Rzeczywistość
pokazuje, że schematy są potrzebne w momencie tworzenia wzorów i ich potrzeba
powstaje w procesie tworzenia. Aktualne reguły nie dają szansy utworzenia schematów
przez tych, którzy ich potrzebują (podmioty tworzące wzory i udostępniające dane),
a następnie opublikowania w repozytorium.
4. Przeglądanie repozytorium wzorów jest
trudne i nie daje możliwości znalezienia
wzorów referencyjnych dla danego rodzaju spraw. Nie daje się przeszukiwać wnętrza wzorów, a prezentowane odpowiedzi
nie dają możliwości łatwej nawigacji pomiędzy prezentowanymi wynikami. Nie
widać wprost, który wzór jest wersją jakiego, które wzory są obowiązujące, a które są archiwalne.
5. Udostępnianie samych wzorów i schematów stanowi tylko część infrastruktury.
Bardzo ważnym elementem związanym
z zapewnieniem ich rozwoju jest agregowanie i udostępnianie treści, które związane są z procesem ich powstawania,
dyskusjami, które odbywały się w komitetach, a także rekomendacje związane
ze wskazanymi treściami. Aktualnie treści i dyskusje dostępne są tylko dla tzw.
wątków interoperacyjności prowadzonych
w portalu interoperacyjności, ale to stanowczo za mało, aby skutecznie wymieniać informacje.
6. Opublikowane schematy i wzory nie podlegają okresowym przeglądom wewnętrznym, co nie pozwala na rzeczywistą ocenę
ich przydatności i podejmowanie decyzji
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o opublikowaniu nowych. Problem zarówno stanowi dostęp do zestawień opublikowanych schematów i wzorów, zarządzanie
ich wersjonowaniem jak i możliwość łatwego pokazywania ich treści.
7. Repozytoria będące częścią systemu ePUAP nie dostarczają żadnych funkcjonalności, które umożliwiłyby automatyczną
ocenę techniczną przekazywanych do publikacji schematów. Brak takich narzędzi
nie daje możliwości potencjalnym twórcom sprawdzenia, czy spełnione zostały
wszystkie podstawowe wymagania.
8. Przyjmowane wzory i schematy w swojej
strukturze odwołują się do innych schematów, tworząc drzewo zależności. Brak analizy i indeksowania tych zależności w procesie
publikowania uniemożliwia późniejsze ich
śledzenie, udostępnianie informacji o związanych ze sobą schematach i wersjonowaniu.
9. Cały czas brak zapisów prawnych
umożliwiających mieszanie postaci papierowej i elektronicznej. Powoduje to
sytuację, w której obywatel składając
podanie na papierze dołącza pozostałe
dokumenty i poświadczenia tylko papierowo, ponieważ nie dysponuje mechanizmami ułatwiającymi dołączenie do podania elektronicznego zaświadczenia.

Znaczenie centralnego repozytorium
wzorów i repozytorium schematów
Dla zarządzenia dokumentami elektronicznymi repozytorium wzorów ma zasadnicze
znaczenie, ponieważ jest głównym miejscem
odwołania się, a także głównym miejscem referencyjnym. Kształt, jaki został zaproponowany
dotychczasowymi przepisami, dla wzoru daje
bardzo dużo, bo wzór jako całość umieszczany jest w repozytorium w sposób gwarantujący
bezpieczeństwo. Samo repozytorium zlokalizowane w ramach systemu ePUAP gwarantuje
to, że wszystkie umieszczone tam wzory będą
dostępne. Newralgicznym elementem jest także zapewnienie autentyczności i integralności
wzorów, co zapewnia podpisywanie ich w bezpiecznym środowisku repozytorium. Taki wzór
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jako całość może być także przechowywany
poza repozytorium, przy zachowaniu możliwości wykrycia ew. naruszenia jego integralności.

Wśród samorządowców jest dużo głosów
dotyczących tzw. lokalnych repozytoriów
wzorów, które miałyby być alternatywą repozytorium centralnego. Jednak i ich rola powinna sprowadzać się do utrzymywania lokalnej
kopii wzorów opublikowanych w centralnym
repozytorium. Kopie wzorów powinny być
w lokalnych repozytoriach umieszczane w sposób nienaruszający ich integralności oraz zapewniający autentyczność podpisu centralnego repozytorium wzorów. Zaletą stosowania
lokalnych repozytoriów jest brak konieczności
odwoływania się do centralnego repozytorium
w weryﬁkacji dokumentów, które najczęściej
się stosuje w jednostce administracji publicznej
prowadzącej lokalne repozytorium. Ze względu na fakt, że dokumenty utworzone na podstawie wzoru są weryﬁkowane przez wszystkich,
którzy z nich korzystają, referencyjność wzoru
w wysokodostępnym centralnym repozytorium nie pozostaje bez znaczenia.

Bardzo ważnym elementem budowy wzorów dokumentów jest dostarczenie klocków
do budowy tychże – czyli schematów danych
(XML Schema). Posiadanie struktury schematów XML nie tylko wymaga ich utworzenia, ale także ciągłego nimi zarządzania.
Dotychczas proponowany model, w którym
wszystkie schematy przed ich umieszczeniem
w repozytorium musiały zostać zaopiniowane w Portalu Interoperacyjności i zaakceptowane przez odpowiednie komitety, nie
sprawdziły się – w rzeczywistości schematy
utworzone przez grupę ekspertów są wykorzystywane tylko w niewielkiej liczbie
dokumentów. Podwodem takiego działania
jest fakt, że budowa schematów nie wynika
z ogólnych wymagań administracji publicznej czy interoperacyjności i nie jest możliwe zbudowanie schematów, które będą raz
na zawsze spełniały wymagania wszystkich

Dokument elektroniczny w administracji publicznej – czas na zmiany

dokumentów elektronicznych. Budowa schematów i powstawanie nowych wynika z bieżących potrzeb budujących rozwiązania dla
administracji publicznej lub projektujących
wzory. Schematy takie powinny być w takim
wypadku publikowane jak najszybciej i bez
zbędnych formalności.

Schematy XML tworzone przez jednostki
administracji publicznej powinny mieć możliwość umieszczenia w centralnym repozytorium (schematów) przez podmiot publiczny, który jest twórcą wzoru. Nie wydaje się
konieczne, aby schematy wymagały jakichś
specjalnych decyzji o tym, czy mogą być opublikowane w repozytorium. Postulatem jest
to, żeby wszystkie schematy XML mogły być
publikowane przez podmioty publiczne w repozytorium schematów pod warunkiem, że
spełniają trzy oczywiste warunki techniczne:
• schemat spełnia warunki techniczne dla języka XML – jest prawidłowo zbudowany,
• schemat nie odwołuje się (włącza w swoją
treść) do schematów utrzymywanych poza
centralnym repozytorium,
• nie istnieje w repozytorium schemat
o identycznej treści.

Aby zarządzać takimi schematami po ich
publikacji, zespół XML przy repozytorium
schematów powinien pojawiające się schematy
oceniać pod względem przydatności do zarządzania danymi rejestrowymi, spełniania zasad
nazewnictwa i innych rekomendacji mających
zastosowanie dla dokumentu elektronicznego.
Schematy, które te wymagania spełnią, mogą
uzyskać specjalne etykiety, które wyróżnią je
spośród innych i stanowią rekomendację dla innych. Każdy schemat może mieć przydzieloną
więcej niż jedną etykietę. Dzięki etykietowaniu
powstają klasy schematów, a przeszukiwanie
repozytorium na podstawie kryterium etykiet
daje możliwość łatwego odnalezienia tych, które są najbardziej przydatne. Wśród przyjętych
etykiet należy wyróżnić:

• REJESTR – schematy atomowe i schematy pochodne, które opisują dane zawarte
w rejestrach referencyjnych zgodnie z regułami przyjętymi w tych rejestrach
• ATOM– schematy najprostsze (atomowe)
– opisujące podstawowe dane, w tym dane
rejestrowe
• SRN – schematy spełniające reguły nazewnictwa (uporządkowane i czytelne)
• ZEWN – schematy zewnętrzne, których
kopia znajduje się tylko w repozytorium,
a podstawowy schemat jest utrzymywany
w organizacjach nimi zarządzających (tj.
W3C).

Aby całość mechanizmu zarządzania wzorami i schematami działała, była używana,
a w szczególności schematy utworzone przez
jedne podmioty mogły być reużywane przez
inne podmioty (o ile tego potrzebują) – potrzebny jest łatwy dostęp do wszystkich informacji
o wzorach, schematach i treściach z nimi związanych. Dostęp ten powinien być realizowany
w oparciu o pełnotekstowe wyszukiwanie,
z możliwością zastosowania różnych rodzajów
ﬁltrowania wyników. Przeszukiwanie powinno
odbywać się w wielu kontekstach: metadanych,
zawartości samych wzorów i schematów, dyskusji z tym związanych, wersji.

Wyniki natomiast powinny być publikowane
w sposób, w którym szukający ma dostęp do
wszystkich wzorów i schematów realizujących
dany kontekst, wie, czy są to dokumenty opisujące dany kontekst, czy go wykorzystujące.
Nie bez znaczenia jest dostęp do historii wersji
schematu, dyskusji dotyczącej danego schematu i autorów poszczególnych rozwiązań. Tylko
takie narzędzie da możliwość rzeczywistej
wymiany informacji pomiędzy podmiotami
w zakresie tworzenia wzorów i schematów,
a w szczególności spowoduje, że żadna praca
nie będzie powielana wielokrotnie. Dodatkową
własnością powinna być możliwość wizualizacji zależności w zakresie schematów, która
umożliwi przeszukiwanie danych.
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Repozytorium schematów oraz repozytorium wzorów nie powinno zawierać treści, co
do których prawa autorskie mają ograniczenia
w zakresie ich ponownego użycia, mają ograniczenia licencyjne w zakresie ich używania.
Takie podejście daje pewność wszystkim chcącym użyć do swoich zastosowań dany schemat,
że nie ma ograniczeń w ich stosowaniu.

Wiele schematów jest tworzonych na poziomie komitetów organizacji standaryzacyjnych,
tj. W3C, ETSI, OASIS, ISO, czy komitet standaryzacyjny ONZ. Zastosowanie wytworzonych tam schematów XML nie daje pewności,
że schematy zawsze będą w repozytoriach
prowadzonych przez te organizacje dostępne.
W związku z powyższym technologia XML
umożliwia utrzymywanie kopii schematu pochodzącego z organizacji standaryzującej.
Warunkiem jest tylko wskazanie źródła, w którym znajduje się oryginał. Przyjęcie założenia,
że wzory dokumentów elektronicznych opierają się tylko o schematy umieszczone w centralnym repozytorium, a schematy pochodzące
z zewnątrz także muszą mieć kopię w centralnym repozytorium, daje pewność co do dostępności wszystkich informacji potrzebnych do
weryﬁkacji i tworzenia dokumentów elektronicznych w jednym miejscu.

Dokument elektroniczny to nie wszystko
Sama możliwość posługiwania się dokumentem elektronicznym nie wystarczy, dopóki
nie będzie on łatwy w użyciu dla obywatela
i stanowił element procesów realizowanych
w postępowaniu administracyjnym. Powyższa
uwaga dotyczy wszystkich procesów związanych ze stosowaniem dokumentu elektronicznego. Jeżeli obywatel będzie miał dostępne
narzędzia do napisania wniosku lub podania,
będą one przyjazne dla niego i łatwe w użyciu,
to chętnie będzie z nich korzystał. Dlatego tak
ważne jest liberalne podejście do formularzy
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elektronicznych, które muszą zmieniać się tak
szybko, jak zmieniają się potrzeby użytkowników. W drugą stronę, jeżeli dokument elektroniczny doręczany obywatelowi będzie dla niego
czytelny i w dodatku możliwy do wydrukowania – obywatel będzie chętnie z niego korzystał,
bo będzie dla niego łatwiej odebrać pismo elektronicznie, niż czekać w kolejce na poczcie po
odbiór awizo. Tutaj nieocenione mogą się stać
rozwiązania oparte o format PDF, gdzie treść
XML dokumentu elektronicznego, podpisanego
elektronicznie jest za pomocą ogólnie dostępnej
przeglądarki prezentowana adresatowi.

W tym miejscu trzeba jeszcze wspomnieć,
że aby w pełni działał dokument elektroniczny,
trzeba zadbać o metody konwersji pomiędzy
postaciami elektroniczną i papierową. W szczególności należy zadbać o zapewnienie mechanizmów do łatwego tworzenia równoważnej
kopii papierowej dokumentu elektronicznego
(najlepiej bez konieczności uczestnictwa w tym
procesie urzędnika), przenoszenia dokumentów papierowych do postaci elektronicznej
oraz zapewnienia, że z każdym powstającym
wzorem papierowym będzie powstawał wzór
elektroniczny.

W niniejszym artykule opisałem wiele zagadnień dotyczących dokumentu elektronicznego, które stanowią wyzwanie dla administracji.
W mojej opinii uproszczenie reguł dotyczących
powstawania schematów oraz dostarczenie narzędzia w postaci „przyjaznego” centralnego
repozytorium w znaczącym stopniu może być
motorem rozwoju dokumentu elektronicznego.
Michał Tabor – Dyrektor operacyjny Trusted Information Consulting Sp. z o. o.,
ekspert w zakresie podpisu elektronicznego, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania dokumentami elektronicznymi.

Prawne aspekty rekomendacji Urzędu
Zamówień Publicznych dotyczących udzielania
zamówień na systemy informatyczne – część II

Wojciech Kaliński

Wstęp do rekomendacji – ciąg dalszy
Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa
Urzędu
Zamówień
Publicznych
„Zastosowanie innego trybu niż przetarg
nieograniczony lub ograniczony wymaga spełnienia przesłanek określonych
w ustawie, które jako uzasadniające
odstępstwo od podstawowej reguły należy interpretować ściśle. Do takich odstępstw należy zaliczyć zawieranie umów
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki. We wszystkich
takich przypadkach do zamawiającego
należy obowiązek wykazania podstawy
dla zastosowania odstępstwa od zasady
stosowania trybów podstawowych.” Jeśli
chodzi o pierwszą część wypowiedzi,
należy w pełni podzielić zapatrywanie
Prezesa Urzędu. Rzeczywiście inne tryby udzielania zamówień publicznych
niż przetarg nieograniczony i ograniczony są wyjątkami, a przesłanki zastosowania wyjątków należy interpretować ściśle. Zasada ta dotyczy również
trybu zamówienia z wolnej ręki. Tryby
te można stosować tylko wtedy, gdy są
spełnione szczegółowe przesłanki ich
wyboru. Nieprecyzyjne jest natomiast
stwierdzenie rekomendacji, że to do zamawiającego należy obowiązek wykazania podstawy dla zastosowania odstępstwa od zasady stosowania trybów
podstawowych. Możliwość zastosowania innego trybu niż tryby podstawowe
wynika bowiem nie tyle z wykazania
(udowodnienia) ich przesłanek przez

zamawiającego, ile z faktu istnienia
tych przesłanek. Innymi słowy, zamawiający nie złamie prawa, jeżeli zastosuje tryb niekonkurencyjny, o ile obiektywnie istnieje przesłanka jego zastosowania w danym przypadku. Nawet
jeśli zamawiający nie zweryfikował
poprawnie istnienia takiej przesłanki,
to jeśli „miał szczęście” i przesłanka
obiektywnie występowała, postępowanie zamawiającego uznać należy za
zgodne z prawem. W odwrotnej sytuacji, generalnie jeśli zamawiający dołożyłby maksymalnej staranności i byłby
przekonany, że wolno mu zastosować
tryb niekonkurencyjny, mimo braku
takich podstaw, tryb niekonkurencyjny zastosowany byłby bez podstawy
prawnej. Oznacza to, iż co do zasady,
wina zamawiającego nie ma znaczenia
przy ocenie bezprawności jego działania. Co do zasady, albowiem w wyniku
ostatniej nowelizacji zasada ta została
w pewnym stopniu zmodyfikowana.
Otóż zgodnie z art. 146 ust. 2 pkt 1 i 2
pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego nie podlega unieważnieniu,
jeżeli:
1. w przypadku określonym w ust. 1 pkt 11
zamawiający miał uzasadnione podstawy,
aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą,
a umowa została zawarta odpowiednio
po upływie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
w Biuletynie Zamówień Publicznych albo
po upływie 10 dni od dnia publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej;

1 Bezpodstawne zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.
Prawne aspekty rekomendacji Urzędu Zamówień
Publicznych dotyczących...
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2. w przypadkach określonych w ust. 1 pkt
4 i 52 zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta po upływie
terminu określonego w art. 94 ust. 1.
Tym samym do przesłanek unieważnienia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
wprowadzone zostały przesłanki obiektywne, powodujące niedopuszczalność unieważnienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, jeżeli co prawda działanie zamawiającego było niezgodne z prawem, ale
niezawinione. Zasada ta nie działa w drugą
stronę – jeśli zamawiający działałby obiektywnie zgodnie z prawem, ale w przekonaniu,
iż działa bezprawnie, nie będzie podstaw do
unieważnienia umowy z tego powodu.

Bardzo istotnym elementem prezentacji
założeń, za którymi opierają się poglądy
zawarte w rekomendacji, jest stwierdzenie, iż „Wykładnia dyrektywy, którą implementuje przepis art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.
a) ustawy Pzp, przyjęta przez Europejski
Trybunał Sprawiedliwości (dalej: ETS) wskazuje, że stosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest uzależnione od kumulatywnego
spełnienia dwóch przesłanek, a mianowicie:
istnienia szczególnych przyczyn technicznych związanych z dostawami, usługami czy
robotami będącymi przedmiotem zamówienia oraz tego, aby te szczególne przyczyny
techniczne czyniły udzielenie zamówienia
określonemu przedsiębiorcy bezwzględnie
koniecznym 3 ”. Analizując wymagania rekomendacji należy mieć na uwadze okoliczność, że zastosowanie trybu niekonkurencyjnego w postaci zamówienia z wolnej

ręki z przyczyn technicznych może mieć
zastosowanie jedynie w sytuacjach, w których zamawiający nie ma obiektywnych
możliwości zastosowania innego trybu
postępowania. W przypadku udzielania
zamówienia z wolnej ręki ze względu na
posiadanie przez niego praw wyłącznych
Prezes Urzędu wskazuje na istnienie dodatkowej przesłanki zastosowania tego
trybu. Jak wskazują rekomendacje, „w tym
przypadku zamawiający jest zobowiązany
wykazać dodatkowo, iż na rynku nie istnieją rozwiązania równoważne, które odpowiadałyby potrzebom zamawiającego.
W przeciwnym wypadku niemożliwe jest
skorzystanie z trybu zamówienia z wolnej
ręki, ponieważ prowadziłoby to do nierównego traktowania wykonawców i preferencji na rzecz rozwiązań objętych prawami
wyłącznymi.” Analogiczne poglądy Prezes
Urzędu prezentował już przez kilkoma
laty, argumentując w postępowaniu przed
Naczelnym Sądem Administracyjnym
w 2000 r., że „Postępowanie konkurencyjne /por. w szczególności art. 14, 14a i n.,
art. 16/ stanowi jedną z fundamentalnych
zasad ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych. Stąd - zdaniem Prezesa - należy wnikliwie badać, czy
przed zamówieniem publicznym nie dokonano, w celu obejścia wymogów o przetargu nieograniczonym /działanie in fraudem
legis/, sztucznego zmonopolizowania określonej działalności, aby ominąć w ten sposób
tryb konkurencyjny /przetarg/ i skorzystać
z trybu niekonkurencyjnego - zamówienia
z wolnej ręki. Tryb konkurencyjny służy racjonalnemu i efektywnemu wydatkowaniu
środków publicznych oraz przeciwdziała
różnym zjawiskom korupcyjnym. Dlatego

2 Zamawiający uniemożliwił składanie ofert orientacyjnych wykonawcom niedopuszczonym dotychczas
do udziału w dynamicznym systemie zakupów lub uniemożliwił wykonawcom dopuszczonym do udziału
w dynamicznym systemie zakupów złożenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w ramach tego systemu; lub udzielił zamówienia na podstawie umowy ramowej przed upływem
terminu określonego w art. 94 ust. 1, jeżeli nastąpiło naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 2.
3 Sprawy połączone C-20/01 i C-28/01 Komisja przeciwko Niemcom, pkt 59; sprawa C-57/94 Komisja przeciwko Republice Włoch, pkt 24; sprawa C-385/02 Komisja przeciwko Republice Włoch, pkt 18, 20 i 21.
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Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał,
że w zakresie rozpatrywanej przez niego
sprawy o zatwierdzenie trybu zamówienia
publicznego z wolnej ręki wchodzi zarówno
kontrola wyboru samego sposobu ogrzewania, jak i kontrola modernizacji systemu
grzewczego wraz z dostawą energii cieplnej
dla dwóch szkół X. Zarówno wybór sposobu ogrzewania, jak i modernizacja systemu
grzewczego wraz z dostawą energii cieplnej powinna być-zdaniem Prezesa - poddane trybowi konkurencyjnemu. Poprzez
arbitralny wybór przez Zarząd Miasta X.
ogrzewania geotermalnego, według zaskarżonej do NSA decyzji, nastąpiło sztuczne
zmonopolizowanie dostawcy energii cieplnej, gdyż jedynym dostawcą na terenie X.
ogrzewania geotermalnego jest Spółka ‚D’.”
4
Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił
wtedy uwagę, że „Gmina dokonała wyboru ekologicznego sposobu ogrzewania
z wykorzystaniem energii geotermalnej, co
ma odpowiednie uzasadnienie ekologiczne
i organizacyjne. W rozpatrywanej sprawie
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie
ma możliwości kwestionowania dokonanego przez samorząd wyboru ekologicznego
sposobu ogrzewania. Kontrolą Urzędu może
być objęte tylko zamówienie na modernizację systemu grzewczego wraz z dostawą
energii cieplnej dla występujących w rozpatrywanej sprawie takich dwóch szkół X.”

Powyższe wywody dotykają stosunkowo
delikatnej kwestii deﬁniowania przedmiotu zamówienia. Konieczne jest rozróżnienie
dwóch, częściowo odrębnych zagadnień. Po
pierwsze, w przypadku określenia przedmiotu zamówienia, deﬁniując go obowiązkiem
zamawiającego, jest zapewnienie odpowiedniej konkurencyjności – art. 29 ust. 2 pzp

(przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję) czy analogiczny art. 23 ust. 2
Dyrektywy5 (specyﬁkacja techniczna powinna umożliwiać oferentom jednakowy dostęp
i nie może powodować tworzenia nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję). Po drugie, czym
innym jest wskazanie, co ma stanowić, w tym
zakresie decydują potrzeby zamawiającego.
Zamawiający nie ma obowiązku udzielić
zamówienia na coś, czego nie potrzebuje,
tylko dlatego by zapewnić konkurencyjność. Należy pamiętać, że każde określenie
przedmiotu zamówienia ogranicza pewną
konkurencyjność. Jeśli zamawiający wskaże przykładowo, że oczekuje dostarczenia
notebooków, to takie wymaganie eliminuje
z przetargu zarówno producentów komputerów stacjonarnych jaki i producentów konsol
do gier. Nie znaczy to jednak, że zamawiający powinien zmodyﬁkować przedmiot zamówienia i dopuścić do przetargu również
inne urządzenia. To zamawiający odpowiada
za zdeﬁniowanie swoich potrzeb. W przypadku wdrożeń systemów informatycznych
to zamawiający powinien móc zdeﬁniować,
czy oczekuje wdrożenia całkowicie nowego rozwiązania, czy też jest zainteresowany
rozbudową istniejącego już u niego systemu.
Takie zdeﬁniowanie przedmiotu zamówienia
nie powinno być uznawane za naruszające
przepisy prawa zamówień publicznych, nawet jeśli w wyniku takiej decyzji okaże się,
że jest tylko jeden wykonawca mogący zrealizować dane zamówienie. Przenosząc tą
kwestię na przykłady z kręgu motoryzacji,
jeśli zamawiający posiada już pojazd i chce
go przystosować do przewozu np. dużych
gabarytowo ładunków, może domagać się,
by serwis dostosował mu ten pojazd do nowej roli demontując np. część siedzeń, mimo

4 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 marca 2000 r. ,sygn. akt II 2349/99.
5 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. L 134 z
30.4.2004, str. 114).
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iż jest tylko jeden podmiot świadczący tego
typu usługi. Nie ma w tej sytuacji obowiązku rozpisania przetargu na alternatywne
świadczenia: modernizacji istniejącego
pojazdu lub kupna nowego dostawczego.
Tymczasem wymóg wykazywania braku na
rynku rozwiązań równoważnych stawia pod
znakiem zapytania w ogóle istnienie trybu
zamówienia z wolnej ręki. Po pierwsze, istnienie takiego wymagania oznacza ingerencję w deﬁniowanie przedmiotu zamówienia
(nie cech tego przedmiotu, lecz w to, czego
zamawiający potrzebuje). Po drugie, rodzi
się pytanie o granice pojęcia „równoważności”. Jeśli bowiem uznamy, że równoważność
oznacza możliwość uzyskania celu zamawiającego w inny sposób, niż wybrał zamawiający, to rozwiązanie równoważne znajdziemy zawsze. Przykładowo, na tej zasadzie
za rozwiązanie równoważne do dostaw notebooków można uznać dostarczenie komputera stacjonarnego oraz netbooka na czas
podróży. Rozwiązanie może mniej wygodne,
wymagające synchronizacji danych między

urządzeniami, ograniczające pewne funkcjonalności w czasie poza biurem, ale w sytuacji,
gdy celem zamawiającego było umożliwienie
pracownikom pracy na komputerze w biurze
i poza biurem – cel ten zostanie osiągnięty
„równoważnym” rozwiązaniem. Nie wydaje
się jednak, by zasadną na gruncie systemu
zamówień publicznych byłaby aż tak daleko
idąca ingerencja w swobodę zamawiającego.
To zamawiający decyduje i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań publicznych i to
on winien decydować, w jaki sposób będzie
te zadania realizował. Nie powinno się z góry
zakładać, że w każdym wypadku odejścia od
trybu konkurencyjnego zamawiający celowo
narusza prawo i zmierza do faworyzowania
określonego wykonawcy.

Wojciech Kaliński - asystent w Katedrze
Prawa Cywilnego Uuniwersytetu Jagiellońskiego, wspólnik w kancelarii Maruta
i Wspólnicy sp. j.

Proponujemy

Zaproszenie
Centrum Promocji Informatyki od kilku lat wydaje i elektronicznie przesyła
(dwa razy w miesiącu) wszystkim zainteresowanym bezpłatny newsletter zawierający materiały informacyjne o najważniejszych planowanych konferencjach, seminariach i warsztatach.
Subskrypcja newslettera daje dodatkowo możliwość nieodpłatnego udziału
w dwóch konferencjach w roku, na podstawie specjalnych zaproszeń CPI.

Więcej: www.cpi.com.pl
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Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych –
krótka kronika wypadków. Część druga:
jak doszło do debaty z premierem

Piotr Waglowski

Polska opinia publiczna dowiedziała się o pracach nad blokowaniem niektórych treści w internecie z prasowego
artykułu opublikowanego 6 listopada
2009 roku w Dzienniku Gazeta Prawna.
Dziennikarze ujawnili, że „podczas serii spotkań ekspertów z policji i MSWiA
w Ministerstwie Finansów” ktoś (do tej
pory nie wiemy, kto był inicjatorem prac
legislacyjnych) postanowił wprowadzić do
ustawy Prawo telekomunikacyjne przepisy zobowiązujące „dostawców Internetu”
do blokowani stron z „niebezpieczną zawartością”. Dziennikarze powołali się na
zachowującego anonimowość urzędnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Planowano wówczas dodać do ustawy nowy artykuł - art. 170a. W
kolejnych dniach listopada projekt ustawy
opublikowano w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministerstwa Finansów. To
właśnie z tego projektu dowiedzieliśmy
się, że ma powstać Rejestr Stron i Usług
Niedozwolonych, a podstawą prawną
jego uruchomienia ma być nowy art. 179a
Prawa telekomunikacyjnego.

Projekt opublikowano w piątek, 13 listopada. Opinia publiczna dostrzegła go
dopiero w poniedziałek – 16 listopada.
Projektodawca poinformował przy tym, że
uwagi do projektu można zgłaszać do 19
listopada. Przywołuję tu te daty dlatego,
by zasygnalizować niezwykle krótki czas,
który przeznaczono na konsultacje. Sama
propozycja dotycząca Rejestru zaskoczyła
Urząd Komunikacji Elektronicznej, który
miał być odpowiedzialny za działanie tego

systemu. Chociaż Ministerstwo Finansów
oczekiwało uwag od organów administracji publicznej – kilka organizacji, zaalarmowanych publikacjami wskazującymi na
zagrożenia płynące z projektu, przesłało
ministerstwu uwagi. W dalszych pracach
jednak Ministerstwo Finansów nie odnosiło się do uwag krytycznych. Nie odniesiono się również do krytycznych uwag
zgłoszonych przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej czy Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych. Po zebraniu
uwag oraz zorganizowaniu krótkiej konferencji uzgodnieniowej – 3 grudnia ogłoszono kolejny projekt ustawy.

W pierwszej wersji projektu ustawy
przewidziano, że Rejestr Stron i Usług
Niedozwolonych prowadzony miał być przez
Prezesa UKE. Rejestr miał być prowadzony
w systemie informatycznym. Projektodawca
postanowił, że blokowane będą następujące
rodzaje treści:
1. treści propagujące faszystowski lub inny
totalitarny ustrój państwa,
2. treści pornograﬁczne z udziałem małoletniego, treści pornograﬁczne związane
z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, treści pornograﬁczne zawierające wytworzony lub
przetworzony wizerunek małoletniego
uczestniczącego w czynności seksualnej,
3. treści, których prezentowanie umożliwia
podstępne wprowadzenie w błąd w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych poprzez wyłudzenie informacji mogących
służyć do dokonania operacji ﬁnansowych
bez zgody dysponenta środków ﬁnansowych,
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4. treści stanowiące niedozwoloną reklamę lub promocję albo informowanie
o sponsorowaniu w rozumieniu ustawy
z dnia o grach hazardowych lub umożliwiające urządzanie gier hazardowych
bez udzielonego zezwolenia lub uczestniczenie w tych grach.

Pierwsza wersja projektu przewidywała,
że Rejestr będzie jawny, że Prezes UKE
dokona wpisu do Rejestru „na żądanie podmiotu uprawnionego lub Służby Celnej”.
Uprawnionymi podmiotami, o których
była mowa w projekcie, były: Policja,
Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu
Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa,
Centralne Biuro Antykorupcyjne i wywiad skarbowy. Przewidziano również, że
prowadzący blokowane strony lub usługi będą mogli wystąpić do Prezesa UKE
z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru
danych dotyczących tej strony internetowej lub usługi. Jednak to nie Prezes UKE
miał decydować o wykreśleniu. Wniosek
o wykreślenie z Rejestru Prezes UKE miał
przekazać organowi, na którego żądanie
dokonano wpisu. To ten organ miał zdecydować o ewentualnym „cofnięciu żądania”. Projekt nie przewidywał udziału sądu
w procedurze „blokowania” elektronicznych stron i usług.

W nowym projekcie ustawy pojawiły się
propozycje związane z tzw. „retencją danych telekomunikacyjnych”. Odnosiły się
one do art. 18 ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną. Jedna z propozycji
dotyczyła uprawnień Policji („W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw
Policji mogą być udostępniane dane,
o których mowa w art. 18 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną...”). Analogiczne przepisy
dotyczyły uprawnień innych „podmiotów
uprawnionych”.
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Kolejną z nowych regulacji miała
być podstawa do ograniczenia swobody
świadczenia usług drogą elektroniczną,
co miało nastąpić „na zasadach określonych przez przepisy odrębne”, „jeżeli jest
to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i moralności publicznej, obronność,
porządek publiczny lub bezpieczeństwo
państwa”.

Przedstawiono również dwa warianty
brzmienia art. 179a ustawy Prawo telekomunikacyjne. W jednym z nich przewidziano m.in., że to sąd okręgowy właściwy dla siedziby organu, który wystąpił
z wnioskiem, zarządza dokonanie wpisu
do Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych
adresów elektronicznych, przy czym zarządzenie to miało nastąpić w drodze
postanowienia. Taki wniosek sąd miał
rozpoznawać jednoosobowo, na posiedzeniu. Sąd miał mieć możliwość wezwać
przedstawiciela organu występującego
z wnioskiem do złożenia wyjaśnień lub
przedstawienia dokumentacji stanowiącej
podstawę wystąpienia z wnioskiem. Na
postanowienie w przedmiocie wpisu do
Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych
miało przysługiwać zażalenie. Oto niektóre z pytań, jakie pojawiły się wówczas
w dyskusji na temat propozycji: kto byłby
stroną postępowania o wpis? Czy z posiedzenia sądu sporządzany byłby protokół?
Czy sąd mógłby prowadzić postępowanie
dowodowe w zakresie wykraczającym
poza wyjaśnienia organu występującego
z wnioskiem? Jak wyglądałoby postanowienie o wpisie, w szczególności: czy
takie postanowienie zawierałoby uzasadnienie? Kto mógłby wnieść zażalenie?
Jaki sąd i w jakim składzie by to zażalenie rozpoznawał? Jaki byłby zakres kontroli instancyjnej takiego postanowienia?
Odpowiedzi na te pytania próżno było
szukać zarówno w treści projektowanych
przepisów, jak również w uzasadnieniu
projektu ustawy.
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Prace nad projektem trwały w szalonym
tempie, po raz kolejny propozycja przygotowana w piątek miała zostać przyjęty przez
Komitet Stały Rady Ministrów w poniedziałek. Chociaż pojawiły się liczne głosy krytyki związane z brakiem ustawowych gwarancji konstytucyjnych wolności i praw, w szczególności kwestionujące sposób regulacji roli
sądu w postępowaniu o wpis do Rejestru,
przewodniczący Komitetu Stałego Rady
Ministrów i jednocześnie szef doradców
strategicznych premiera, minister Michał
Boni, tuż przed posiedzeniem Komitetu
Stałego Rady Ministrów powiedział mediom:
„o ewentualnym blokowaniu strony internetowej i wpisaniu jej do Rejestru Stron i Usług
Niedozwolonych decydować będzie sąd”.

Projekt w kolejnej wersji, nad którym
na tym etapie pracował już Komitet Stały
Rady Ministrów, pojawił się w Biuletynie
Informacji
Publicznej
Ministerstwa
Finansów w dniu 12 stycznia 2010 roku.
Równocześnie poinformowano opinię publiczną, że Rada Ministrów ma go przyjąć
19 stycznia. Z tej wersji projektu usunięto
przepisy, które pozwalałyby na blokowanie treści propagujących faszystowski lub
inny totalitarny ustrój państwa, chociaż
w uzasadnieniu projektu ustawy nie wyjaśniono motywacji projektodawców.

Rząd przyjął zaproponowany mu projekt
ustawy. W tym czasie organizacje społeczne
przygotowywały listy do premiera, w których postanowiły wyartykułować swoje obawy związane z obserwowanym procesem legislacyjnym. „[P]roponowane w ciągu ostatnich kilku tygodni nowe zmiany legislacyjne
w sferze teleinformatyki budzą niepokój
i żywą dyskusję w naszych organizacjach”
- napisali do premiera prezesi Polskiego
Towarzystwa Informatycznego, Polskiej Izby
Informatyki i Telekomunikacji oraz Fundacji
Nowoczesna Polska. Zwrócili oni uwagę, że
propozycje regulacji pojawiają się nagle, nie

są poddane dyskusji ani w gronie ekspertów,
ani publicznie, zaś zawarte w nich zapisy
wielokrotnie budzą zdecydowane wątpliwości w sferze prawnej i technicznej. W liście
tym zwrócono się do premiera o „przywrócenie dobrej, dotychczasowej praktyki tworzenia prawa”, stwierdzając jednocześnie, że
„społeczeństwo informacyjne i gospodarka
elektroniczna są zbyt poważnymi sprawami,
by zrezygnować z koordynacji i szerokich
konsultacji ze specjalistami przy wprowadzaniu tego typu regulacji”.

Drugi list podpisało dziesięć organizacji
społecznych: Fundacja Nowoczesna Polska,
Fundacja
Panoptykon,
Stowarzyszenie
Internet Society Poland, Stowarzyszenie
Wikimedia Polska, Fundacja Instytut
Rozwoju Regionalnego, Fundacja Projekt
Polska, Związek Pracodawców Branży
Internetowej IAB Polska, INPRIS - Instytut
Prawa i Społeczeństwa, Stowarzyszenie
Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
W tym liście zwrócono się do premiera
z wezwaniem do wypracowania przy udziale strony społecznej takich rozwiązań prawnych, które w warunkach rozwijającego się
społeczeństwa informacyjnego gwarantowałyby poszanowanie praw podstawowych.
Organizacje zgodnie uznały, że „bez respektowania swobody prowadzenia działalności
gospodarczej, jawności procesu legislacyjnego (z uwzględnieniem konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych na
każdym etapie prac legislacyjnych), wolności
wyrażania poglądów i pozyskiwania informacji, wolności korzystania z dóbr kultury,
wolności twórczości artystycznej i badań
naukowych oraz prawa do prywatności, stanowione prawo zaprzeczy idei demokratycznego państwa prawnego”.

Poza aktywnością organizacji społecznych
w internecie rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod listem do Prezydenta RP, w którym
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– pod hasłem „Stop cenzurze” – podnoszono,
że projekt wprowadzenia regulacji powołujących Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych
„to pomysł bardzo niebezpieczny i sprzeczny
z interesem obywateli” oraz „to, co planuje się
wprowadzić, jest po prostu nową formą cenzury, znanej Panu dobrze z poprzedniego ustroju”.
Pod listem podpisało się blisko 80 tys. osób.

Zaniepokojenie społeczne, które przejawiało się m.in. w tworzeniu się grup sprzeciwu w serwisie Facebook, w przedstawianiu
premierowi oraz innym organom administracji publicznej listów oraz petycji, sprowokowało ministra Boniego do zorganizowania
wstępnego spotkania z wybranymi osobami
ze środowiska internetowego i teleinformatycznego. Fakt, że na spotkanie były zaproszone jedynie wybrane osoby spośród tych,
które reprezentowały organizacje – sygnatariuszy listów do premiera, stał się kolejnym
przyczynkiem do dyskusji na temat przejrzystości działania państwa. Już w trakcie
spotkania minister Boni przeprosił za tą
„niezręczność”. Przeprosił również za dotychczasowy przebieg procesu legislacyjnego. Strona rządowa usiłowała dowiedzieć
się, z czego wynika zaniepokojenie społeczne. Jednak to nie było jedyne spotkanie
ze środowiskiem internetowym. Kilka dni
później spotkanie zorganizowała również
Kancelaria Prezydenta RP, zaś Rzecznik
Praw Obywatelskich wystosował do premiera list „w sprawie inicjatyw legislacyjnych
członków Rady Ministrów w zakresie regulacji poszczególnych aspektów aktywności
obywateli w przestrzeni Internetu”.

Te wszystkie wypadki poprzedzały debatę premiera „z internautami”. Decydując się
na debatę, premier Donald Tusk opublikował
na stronach internetowych Kancelarii Prezesa
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Rady Ministrów list do internautów. Można
było w nim przeczytać: „Uważnie śledzę
Wasze opinie, komentarze, pytania i wątpliwości. Zdecydowałem, że jeszcze raz przyjrzę się
projektowanej ustawie. Intencją mojego rządu
jest zapobieganie wykorzystywania Internetu
do rozpowszechniania pornograﬁi dziecięcej,
oszustw ﬁnansowych czy nielegalnych gier hazardowych a nie ograniczanie wolności w sieci.
Spróbujmy to razem pogodzić.”

Debata odbyła się 5 lutego 2010 roku. Rząd
zdecydował się zrezygnować, przynajmniej
tymczasowo, z projektu wprowadzającego Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych.
Współpraca między licznymi organizacjami
społecznymi, która związana była z przygotowaniem wspólnego stanowiska na temat projektowanych wcześniej regulacji, stała się katalizatorem debaty publicznej w szerszym zakresie.
Tworzący się ruch aktywności obywatelskiej
zaczął głośno zwracać uwagę na problem braku przejrzystości działania państwa, w tym na
wadliwe funkcjonowanie Biuletynu Informacji
Publicznej i na brak zasad przeprowadzania
konsultacji społecznych w trakcie procesu legislacyjnego. Chociaż od debaty z premierem
minęło kilka miesięcy – problemy te nie znalazły wciąż rozwiązania. Tymczasem katastrofa
pod Smoleńskiem, w której zginęła polska delegacja wraz z parą prezydencką, Rzecznikiem
Praw Obywatelskich, ministrami, wicemarszałkami Sejmu i Senatu, która to katastrofa stała
się powodem zarządzenia przedterminowych
wyborów na urząd Prezydenta RP, sprawiła, że
debata o przejrzystości i racjonalności działania państwa uległa zawieszeniu. Przynajmniej
chwilowo.

Piotr Waglowski - autor serwisu VaGla.pl
Prawo i Internet.
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Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 4 lutego 2010 r.
Sygn. akt: KIO/UZP 1876/09,
KIO/UZP 1881/09, KIO/UZP 1883/09

potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi, sprzeczność ta jest szczególnie jaskrawa.”

Wojciech Kaliński

„Postanowienia § 23 ust. 2 zdanie drugie
wzoru umowy w brzmieniu: «Wykonawca
wyraża zgodę na potrącenie powyższych
kar umownych ze wszystkich zobowiązań
zamawiającego wobec Wykonawcy» jest
sprzeczne z ustawą, tj. art. 147 ust. 2 oraz
150 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ przewidziana przez zamawiającego tym postanowieniem umownym możliwość potrącania
kar umownych z zobowiązań zamawiającego wobec wykonawcy stanowi dodatkowe, wobec ustawowo dopuszczonego
i wybranego przez samego zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania
umowy. W przedmiotowym postępowaniu
przetargowym zamawiający wyznaczył
wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy… i dopuścił możliwość
jego wniesienia jedynie w formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp…
Tym samym zamawiający nie zażądał i nie
dopuścił innego sposobu wniesienia zabezpieczenia, tj. przewidzianego w art.
150 ust. 3 ustawy Pzp. Właśnie biorąc
pod uwagę przepis art. 150 ust. 3 ustawy
Pzp, który przewiduje, że jednym ze sposobów tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku umów
zawieranych na okres dłuższy niż rok, są

Cytowana teza wyroku KIO zawiera
kilka kontrowersyjnych stwierdzeń. W poniższej analizie chciałbym poruszyć dwa
z nich. Pierwsze to stwierdzenie zakazujące zamieszczania w umowach w sprawie
zamówienia publicznego klauzul dotyczących dopuszczalności potrącania należności z tytułu kar umownych z zobowiązaniami zamawiającego wobec Wykonawcy.
U źródła tego stwierdzenia należy błędne
przyjęcie, że potrącenie stanowi nieprzewidzianą w ustawie – Prawo zamówień
publicznych formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W pierwszej
kolejności należy przypomnieć, że w prawie cywilnym potrącenie nie stanowi zabezpieczenia świadczenia. Nie stanowi,
gdyż potrącenie niczego nie zabezpiecza
w takim znaczeniu, jakim posługujemy się
tym pojęciem w przypadku instytucji zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Należy pamiętać, że czynności zabezpieczające to takie, które w ich rezultacie
pozwalają na uzyskanie świadczenia od
dłużnika w sytuacji, w której dłużnik nie
spełnia właściwego zobowiązania. A zatem w przypadku hipoteki jej ustanowienie
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umożliwia prowadzenie egzekucji z nieruchomości w razie niewykonania zobowiązania; analogicznie w przypadku zastawu.
W przypadku poręczenia1 jego przedmiotem jest obowiązek spełnienia świadczenia przez poręczyciela w sytuacji, kiedy
dłużnik z zobowiązania głównego nie
spełnia swojego świadczenia 2. Tymczasem
potrącenie, czyli kompensacja, ma zupełnie inny charakter i funkcje. Zaczynając
od funkcji - potrącenie pełni trzy funkcje: zapłaty, egzekucji i zabezpieczenia.
Funkcja zapłaty przejawia się w tym, że
dzięki potrąceniu następuje spłata dwóch
długów. Potrącający, sam będąc dłużnikiem, płaci dług wykorzystując do tego
celu walor majątkowy, jakim jest przysługująca mu wierzytelność. Rezygnuje
z dochodzenia wierzytelności, umarza ją,
uzyskując w zamian umorzenie ciążącego
na nim długu. W ten sposób zaspokojone
zostają dwie strony. Potrącenie jest zatem
podwójną, uproszczoną zapłatą.3 Funkcja
egzekucyjna stanowi niejako drugą stronę
medalu, na którego awersie figuruje zapłata. Potrącający zaspokaja się z tego, co
sam jest winien swojemu wierzycielowi.
Narzucając mu jednostronnie tryb umorzenia zobowiązań, egzekwuje swoją własną
należność, nawet jeśli kontrahent nie miał
zamiaru jej wypełnić. W ten sposób przymusowo realizuje swoje prawo, zastępując
w tym względzie instytucje państwowe,
w szczególności sąd. Funkcja gwarancyjna wiąże się nie tyle z potrąceniem, co
z samym istnieniem stanu potrącalności.

Ziszczenie się ustawowych przesłanek potrącenia gwarantuje bowiem wierzycielowi bezpieczeństwo zaspokojenia. Raz uzyskawszy możliwość potrącenia, wierzyciel
nie musi się obawiać ani przedawnienia
własnej wierzytelności, ani niewypłacalności swojego dłużnika, ani nawet – przy
spełnieniu pewnych dodatkowych warunków – jego upadłości. 4 Oczywiście, mimo
pozornych podobieństw, funkcji gwarancyjnej nie można utożsamiać z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

Potrącenie polega na umorzeniu wzajemnych wierzytelności przez zaliczenie.
Wartość jednej wierzytelności zalicza się
na poczet drugiej; żaden z wierzycieli nie
otrzymuje efektywnego świadczenia, ale
za to zostaje zwolniony z zobowiązania do
wysokości wierzytelności niższej. Reszta
pozostaje do uregulowania. 5 Potrącenie
może wynikać z ustawy (art. 489 i nast.
k.c.) lub z umowy (nieuregulowanej przepisami kodeksu). Ten dualizm źródeł instytucji potrącenia pokazuje, jak dziwna
wydaje się w tej sytuacji treść wyroku,
na mocy której „…Izba nakazała zamawiającemu usunięcie z § 23 ust. 2 wzoru umowy zdania drugiego w brzmieniu:
«Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie powyższych kar umownych ze wszystkich zobowiązań zamawiającego wobec
Wykonawcy»”. Jeśli bowiem uznać, że
§ 23 ust. 2 wzoru umowy obejmował
instytucje potrącenia umownego, to

1 Poręczenie stanowi, obok umowy gwarancyjnej czy awalu wekslowego albo czekowego, jedną z instytucji należących do kategorii osobistych zabezpieczeń wierzytelności (zob. A. Szpunar, Zabezpieczenia
osobiste wierzytelności, KPP 1992, Nr 1-4, s. 161-177) - red. prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, Komentarz do Kodeksu Cywilnego, 2009.
2 Red. prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, Komentarz do Kodeksu Cywilnego, 2009.
3 M. Pyziak-Szafnicka w: red. dr hab. Adam Olejniczak, Prawo zobowiązań – część ogólna, System Prawa
Prywatnego, tom 6, 2009.
4 M. Pyziak-Szafnicka w: red. dr hab. Adam Olejniczak, Prawo zobowiązań – część ogólna, System Prawa
Prywatnego, tom 6, 2009.
5 M. Pyziak-Szafnicka w: red. dr hab. Adam Olejniczak, Prawo zobowiązań – część ogólna, System Prawa
Prywatnego, tom 6, 2009.
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oznacza, że po wykreśleniu tego postanowienia potrącenie i tak będzie możliwe
w nieznacznie węższym zakresie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art.
489 i nast. k.c.). Gdyby natomiast uznać,
że przedmiotowa klauzula oznaczała powtórzenie regulacji potrącenia z ustawy,
wykreślenie jej z umowy nie wywołuje
żadnych konsekwencji prawnych.

Kolejnym argumentem przemawiającym przeciwko tezie zawartej w analizowanym wyroku jest okoliczność, że § 23
ust. 2 wzoru umowy dotyczył kompensacji kar umownych a nie należytego wykonania umowy. Pomijając niejednoznaczny i nie do końca opisany w literaturze
charakter zabezpieczenia z art. 147 pzp,
zabezpieczenie z ustawy – Prawo zamówień publicznych ma zdecydowanie szerszy zakres. Służy ono bowiem pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 147
ust. 2 pzp).

Druga dyskusyjna teza zawarta w powołanym
fragmencie wyroku KIO dotyczy stwierdzenia,
że instytucja przewidziana w art. 147 i nast. pzp
jest jedyną dopuszczalną formą zabezpieczenia
mającą zastosowanie w umowach w sprawie
zamówienia publicznego. Powyższa teza wydaje się zbyt daleko idąca. Ze stanowiskiem tym
można się co najwyżej zgodzić w odniesieniu do
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, których pokryciu, zgodnie z art. 147 ust. 2 pzp, służy zabezpieczenie
należytego wykonania umowy. Jednak w takim
wypadku, uznając przepisy Prawa zamówień
publicznych w tym zakresie za lex specialis
w stosunku do kodeksu cywilnego, przedmiotowy wyjątek należy interpretować ściśle i wyłączać stosowanie innych postaci zabezpieczenia
tylko w odniesieniu do sytuacji uregulowanej
w art. 147 ust. 2 pzp. W mojej ocenie nie ma natomiast przeszkód, by wszelkie inne roszczenia
zamawiającego (w tym np. roszczenie o spełnienie świadczenia wynikającego z umowy, które
to roszczenie nie jest zabezpieczone przez art.
147 pzp) zostały zabezpieczone instytucjami
przewidzianymi w kodeksie cywilnym.
Zapraszamy do udziału

XV edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
PR AKT YK A DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO
W ADMINISTR ACJI
Warszawa - Falenty, 19-20 października 2010 r.
Wybrane pozycje programu:
Bankadministracja. W jaki sposób Polska może stać się liderem w dziedzinie
e-administracji na świecie?
Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński, SGH
Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w nowej instrukcji kancelaryjnej
Dr Ewa Perłakowska, Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego
E-voting - przyszłość demokracji?
Dr Ryszard Balicki, Katedra Prawa Konstytucyjnego, UWr
Techniki elektronicznego marketingu w aspekcie wyborów samorządowych
Dr Rafał Wiśniewski, adiunkt w Instytucje Socjologii UKSW

Więcej: www.cpi.com.pl
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Edwin Bendyk

Innowacyjna
administracja

Przepraszam za tytuł, bo zapewne dla wielu czytelników pojęcie innowacyjnej administracji to oksymoron. Z zasady administracja musi działać w granicach prawa i może tyle
jedynie, na ile przepisy prawa pozwalają. Musi więc administracja przestrzegać norm i z tego
jest rozliczana. Działalność innowacyjna polega na łamaniu norm, na burzeniu zastanego
porządku przez wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych czy kulturowych. Jedno chyba nie pasuje do drugiego.
Co więc zrobić z takim dokumentem jak najnowsza strategia innowacyjna OECD „The
OECD Innovation Strategy. Getting a Head Start on Tomorrow” opublikowana 27 maja br.?
Podstawowe stwierdzenie dokumentu nie zaskakuje odkrywczością: przyszłość świata zależy od innowacji, bo tylko dzięki nim ludzkość będzie mogła podołać licznym wyzwaniom
od kryzysu klimatycznego po kryzys surowcowy. Problem w tym jednak, zauważają autorzy
opracowania, że klasyczne modele stymulowania innowacyjności działają coraz gorzej. Nie
wystarczy już tylko zwiększać nakładów na sferę badań i rozwoju i wprowadzać nowe instrumenty ﬁnansowe dla innowacyjnych przedsiębiorców. Oczywiście, kasa jest potrzebna,
lecz pieniądze to nie wszystko.
Coraz bardziej złożony kontekst przyszłego rozwoju i trwająca ciągle rewolucja komunikacyjno-informacyjna powodują, że radykalnie zmieniła się logika procesów innowacyjnych.
Ośrodkami innowacyjności nie są już tylko laboratoria badawcze korporacji czy uczelni.
Internet pokazał, że nie mniej ważna jest innowacyjność konsumentów, ich zdolność i chęć
do korzystania z nowych usług oraz ich późniejszego rozwijania.
Za pomocą telewizyjnej reklamy można sprzedać nowy proszek do prania, jeśli już jednak chodzi o zaawansowane usługi mobilnego internetu, reklama nie wystarczy. Konsument
musi być gotowy do eksperymentowania z ofertą, sprawdzanie kolejnych rozwiązań musi mu
sprawiać przyjemność. Część osób, wiedzą o tym psychologowie społeczni, niejako z natury
obdarzona jest takimi eksperymentatorskimi predyspozycjami. Społeczne postawy proinnowacyjne można jednak upowszechniać, a najlepszym do tego miejscem jest system edukacyjny. Przepraszam, powinien być. Bo, niestety, współczesna szkoła powstawała w epoce
nowoczesnej, kiedy kapitalizm przemysłowy potrzebował nie tyle innowatorów, ile zdyscyplinowanych pracowników zdolnych do wykonywania rutynowych czynności. Tylko niewielu krajom udało się ten model edukacji zmienić, modernizując go i adaptując do wyzwań
epoki innowacji. Niestety, Polska do tej małej grupy nie należy.
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Drugim ważnym elementem struktury społecznej jest administracja publiczna, podobnie
jak szkoła, kształtowana w epoce przemysłowej. Zgodnie z tym wzorem urzędnik z pieczątką miał się niczym nie różnić od robotnika z kluczem przy taśmie: zadanie było proste - realizować procedury i pod żadnym pozorem nie eksperymentować. Ten model nie tylko nie wytrzymuje już konfrontacji z rzeczywistością, jego niewydolność ujawniła się wyraźnie podczas zderzenia administracji rodem z epoki przemysłowej z technologią wieku informacji.
Informatyzacja administracji publicznej na samym początku polegała na próbie nałożenia
nowych technik przetwarzania informacji na starą strukturę tak, by zwiększyć efektywność
informacyjnej pracy. Takie podejście mogło działać do czasu, gdy pojawił się internet jako
technologia otwarta, jako de facto platforma do generowania innowacji, na której tworzą
zarówno dostawy usług, jak ich odbiorcy. Niestety, taka otwartość nie mieści się w regułach działania administracji epoki przemysłowej, która chciałaby ograniczyć internet do roli
elektronicznego okienka. Bo nawet jeśli elektroniczne okienko zostanie otwarte, to dla większości użytkowników będzie ono bezużyteczne. Dla tych, którzy z internetu nie korzystają,
bezużyteczność jest oczywista. Ci z kolei, którzy internet już poznali i obowiązujące w nim
reguły, chcieliby, by podobnie działał internet urzędniczy. Skoro tak nie działa, również jest
mało użyteczny.
Autorzy raportu OECD wyraźnie piszą, że administracja publiczna musi dostrzec, że innowacyjność jest dziś wymogiem odnoszącym się nie tylko do rynku, lecz do wszystkich sfer
życia, również sfery usług publicznych, których głównym dostarczycielem jest właśnie administracja. Kryzys i ujawnione w jego trakcie niedoskonałości rynku ostudziły wyraźnie zapał,
by innowacyjność do sfery usług publicznych wprowadzać poprzez ich prywatyzację i urynkowienie. Skoro nie wszystko da się sprywatyzować, to czy administracja może stać się, tak jak
stali się konsumenci, innowacyjna? Przecież, zauważyliśmy już na początku, że to oksymoron,
że to jakby oczekiwać, że baron Muenhausen sam za włosy wyciągnie się z bagna.
To prawda, lecz nie całkowita. Administracja nie działa dla samej siebie, jest częścią struktur państwa, które jest przecież wyrazem politycznej organizacji społeczeństwa. Polityka
jest zaś, lub raczej powinna być, sferą innowacji (jeśli je rozumiemy jako łamanie reguł,
żeby przybliżyć osiągnięcie celu) par excellence. To od polityków i ich woli zależy, czy administrację da się zmienić. Czy polscy politycy są innowacyjni? Nadchodzi czas wyborów,
zapytajmy ich o to.
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