Cyfrowi obywatele…
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W Polsce jest ponad 22 mln Internautów, ok. 60 proc. populacji
Największy skok dokonał się w ostatnich latach, w 2007 Internautów było tylko 11 mln.
71% gospodarstw domowych ma komputer (2011)
– Kiedy dzieci są w domu: 93,6%!!!
70% populacji w wieku 16-74 korzysta z komputera (2007: 61%)
– Praktycznie bez różnicy mężczyźni i kobiety
– 99,3% w grupie wiekowej 16-24, 81% w grupie wiekowej 25-54
– Niemal 600 tysięcy emerytów 65+ w Polsce używa komputerów!
Co szósty emeryt!
9,6 miliona Polaków aktywnie korzysta z rachunków bankowości elektronicznej
17 milionów internetowych kont bankowych; przyrost średnio 300 tysięcy kont
kwartalnie
Ponad 2 mln Polaków wysłało w tym roku deklaracje podatkowe PIT przez Internet
Polska jest #1 wśród 27 krajów UE (źródło: Eurostat)
–Granie lub ściąganie gier, filmów, muzyki
–Kreowanie profilu lub korespondencja w sieciach społecznościowych
W Polsce sprzedawane jest ponad 3 500 000 komputerów rocznie.
Liczba sprzedanych tabletów w 2012 jest prognozowana na ponad 300 tysięcy sztuk!

… z cyfrowym przemysłem…
•

- Ponad 100 tysięcy osób pracujących w przemyśle informatycznym (bez
telekomów) - wyliczenie własne

•

- Nawet 294 tysiące osób o charakterze "IT Professional" (wg metodologii BAEL:
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) - źródło: prof. Sztanderska UW)

•

- (2010) Około 40 000 osób zatrudnionych w największych polskich firmach
informatycznych - źródło: Computerworld top 200

•

- (2010/11) 74 tysiące studentów informatyki (było nawet ponad 100k) i około 15
tysięcy absolwentów rocznie - źródło: GUS 3/2012

•

- 2.8% PKB to informatyka
- źródło: Boston Consulting Group dla Google, 9/2011

…chcą cyfrowego urzędu…
75 proc. respondentów wymieniło
usługi administracji publicznej, jakich
oczekuje

Badanie zrealizowane przez TNS OBOP na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP w dniach 914.III. 2012 r. na ogólnopolskiej losowej, reprezentatywnej próbie 1026 osób w wieku 15 lat
i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru wynosi +/- 3%.

… z usługami:
Biorąc pod uwagę Pana(i) potrzeby, proszę powiedzieć, które z wymienionych usług powinny być wprowadzone w pierwszej kolejności, jako
świadczone drogą elektroniczną:
żadna z wymienionych
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trudno powiedzieć
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inne

1

elektroniczny system prowadzenia konsultacji społecznych w procesie tworzenia aktów prawnych

8

uzyskanie informacji o punktach karnych kierowcy

12

dostęp do aktów urzędów stanu cywilnego drogą elektroniczną
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uzyskanie informacji o obecności dziecka w szkole oraz jego ocenach lub uwagach

13

dostępność wszystkich aktów prawnych w Internecie wraz z narzędziami do ich wyszukiwania

13

uzyskanie informacji o zakresie kompetencji i uprawnień danego urzędnika lub wydziału danego urzędu

13

uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami/składkami/opłatami urzędowymi

13

uzyskanie informacji o „historii” danego samochodu (dane ze Stacji Kontroli Pojazdów)
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dostępność pełnej „instrukcji obsługi” najczęściej stosowanych procedur administracyjnych wraz z …

15

automatyczne przekazanie do zakładu pracy informacji o zwolnieniu lekarskim
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możliwość dokonania opłaty urzędowej drogą elektroniczną

20

potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego

21

głosowanie w wyborach drogą elektroniczną

21

elektroniczna recepta wystawiana przez lekarza i realizowana w dowolnej aptece na podstawie dowodu …

22

umówienie wizyty w urzędzie na konkretny termin (dzień i godzina)

24

możliwość złożenia drogą elektroniczną wniosku, podania, zgłoszenia do urzędu

25

umówienie wizyty u lekarza na konkretny termin (dzień i godzina)
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Wyzwania administracji
• Wystarczające umiejętności obywateli
• Funkcjonujące narzędzia
• Jasno określone potrzeby
Co jest jeszcze potrzebne do osiągnięcia sukcesu?
• Jakie korzyści daje nam społeczeństwo informacyjne?
• W czym e-administracja jest lepsza dla obywateli?
• Czy cyfrowe wykluczenie to najważniejsza bariera dla eadministracji?
Zapraszamy do debaty
Krzysztof Król – doradca Prezydenta RP

