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* Korespondencja 6 

Streszczenie. Zjawisko innowacji na ogół jest rozumiane jako wprowadzanie czegoś nowego 7 

lub ulepszanie w jakimś obszarze, którym mogą być konkretne działania i procesy, idee  8 

i pojęcia, zwyczaje i normy postępowania i zachowania w różnych dziedzinach i sytuacjach 9 

życia gospodarczego i społecznego. Zmiany systemowe, które dokonują się w Polsce od 10 

kilkunastu lat mają istotny wpływ zarówno na przedsiębiorstwa, jak i instytucje. Celem 11 

niniejszego artykułu jest wskazanie przykładów innowacji wdrażanych w ostatnich latach  12 

w organizacjach publicznych. W zakres artykułu wchodzi przegląd literatury z obszaru 13 

ogólnych pojęć dotyczących organizacji publicznych, z uwzględnieniem kwestii dotyczących 14 

sądownictwa powszechnego, administracji publicznej i więziennictwa. Istotne problemy 15 

związane z zastosowaniem wskazanych rozwiązań w badanych organizacjach zostały  16 

w artykule jedynie zasygnalizowane i stanowić będą podstawę dalszych pogłębionych badań. 17 

Słowa kluczowe: organizacje publiczne, sądownictwo powszechne, administracja publiczna, 18 

więziennictwo, innowacje. 19 

THE INNOWATIONS IN PUBLIC ORGANISATIONS 20 

Abstract: The phenomenon of innovation is generally understood as introducing something 21 

new or improvement in an area that can be specific actions and processes, ideas and concepts, 22 

customs and norms of conduct and behavior in various areas and situations of economic and 23 

social life. Systemic changes that have been taking place in Poland for over ten years have  24 

a significant impact on both companies and institutions. The purpose of this article is to show 25 

examples of innovations implemented in recent years in public organizations. The scope of the 26 

article includes a review of literature in the area of general concepts concerning public 27 

organizations, including issues related to general court, public administration and penitentiary. 28 

Significant problems related to the possibilities of applying the indicated solutions in the 29 

surveyed organizations have only been signaled in the article and will constitute the basis for 30 

further in-depth research.  31 

Keywords: public organizations, common judiciary, public administration, penitentiary, 32 

innovations. 33 
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1. Wprowadzenie 1 

Organizacja, aby mogła się rozwijać efektywnie i dynamicznie, potrzebuje innowacji, które 2 

postrzegane są jako „[…] siła napędowa współczesnej gospodarki, przemieniająca pomysły  3 

i wiedzę w produkty i usługi” (Department of Trade and Industry, 2003). Upowszechnianie 4 

innowacji znajdujących akceptację wśród odbiorców rezultatów działalności organizacji 5 

odgrywa szczególną rolę w poprawie jakości oferowanych usług oraz sprzyja procesowi 6 

uczenia się (Bieniok, 2007). Zjawisko innowacji na ogół jest rozumiane jako wprowadzanie 7 

czegoś nowego lub ulepszanie w jakimś obszarze, którym mogą być konkretne działania  8 

i procesy, idee i pojęcia, zwyczaje i normy postępowania i zachowania w różnych dziedzinach 9 

i sytuacjach życia gospodarczego i społecznego (Duraj, Papiernik-Wojdera, 2010). Najczęściej 10 

innowacje utożsamiane są ze zmianami (Masłyk-Musiał, 2003), ponieważ przez innowacje 11 

rozumie się każdą świadomą, funkcjonalną i postępową zmianę materialnych i niematerialnych 12 

parametrów jednostki organizacyjnej, czyli każdą zmianę sprzyjającą jej rozwojowi, wzrostowi 13 

oraz zwiększeniu efektywności (Perlaki, 1983). Często innowacja to coś nowego, nieznany 14 

dotąd sposób zaspokajania określonej potrzeby, zaprojektowana przez człowieka zmiana 15 

jakiegoś stanu rzeczy (Penc, 1999).  16 

Zmiany systemowe, które dokonują się w Polsce od kilkunastu lat mają istotny wpływ 17 

zarówno na przedsiębiorstwa, jak i instytucje o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego 18 

(Nelson, Sampat, 2001). Dotyczą one funkcjonowania firm, administracji publicznej, 19 

stowarzyszeń, związków zawodowych, również sądów powszechnych i więziennictwa. Są one 20 

przejawem doceniania wagi tych instytucji w społecznym procesie gospodarowania oraz 21 

określania struktury bodźców w procesie wymiany gospodarczej, politycznej czy społecznej 22 

(North, 1994). Kultura organizacji publicznych, odnosząca się do wartości, przekonań, 23 

wspólnych norm, etyki i poszczególnych motywów, podlega zmianom – tym bardziej 24 

zarządzanie publiczne staje się coraz trudniejszym wyzwaniem. 25 

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie przykładów innowacji wdrażanych w ostatnich 26 

latach w organizacjach publicznych. W zakres artykułu wchodzi przegląd literatury z obszaru 27 

ogólnych pojęć dotyczących organizacji publicznych, z uwzględnieniem kwestii dotyczących 28 

sądownictwa powszechnego, administracji publicznej i więziennictwa. Administracja 29 

publiczna w ujęciu negatywnym jest rozumiana jako wszystko to, co nie jest ani 30 

ustawodawstwem ani sądownictwem (Boć, 2007, s. 15; Ochendowski, 2004; Zieliński, 2001, 31 

s. 12-13). Sądownictwo stanowi przykład organizacji aspektowej, czyli organu władzy, 32 

instytucjacji, których zasady funkcjonowania opierają się w głównej mierze na zapisach ustawy 33 

zasadniczej – Konstytucji RP, a których zidentyfikowane cechy inherentne, takie jak 34 

autonomiczność, specjalny i profesjonalny charakter działalności, egzoteryczność, konstytuty-35 

wność oraz tradycyjność, stanowią o potrzebie wyodrębnienia ich w typologii organizacji ze 36 

względu na szczególny charakter realizowanych funkcji (Odlanicka-Poczobutt, 2016, s. 39). 37 
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Więziennictwo to ogół zakładów karnych i ich organizacji, gdzie realizowane są procesy 1 

odbywania kary pozbawienia wolności w danym państwie. spółczesne ustawodawstwa często 2 

zamiast nazwy więzienie używają nazwy zakład karny, a zamiast nazwy więziennictwo – 3 

system penitencjarny. 4 

2. Istota innowacji w organizacji publicznej 5 

Określenie „publiczny” można zdefiniować jako: powszechny, jawny, dostępny, 6 

przeznaczony dla ogółu, dla wszystkich, społeczny i oficjalny (Kopaliński, 1999, s. 415),  7 

ale jest także niewyłączalnie związany z pojęciem dobra publicznego, którego konsumpcja 8 

odbywa się niezależnie od uiszczonej opłaty. Niewyłączalność tego dobra oznacza bowiem, że 9 

niemożliwe jest wykluczenie kogokolwiek z możliwości korzystania z niego (Antonowicz, 10 

2004). Każdemu społeczeństwu jest potrzebny sektor publiczny, którego najważniejszą rolą jest 11 

definiowanie zasad funkcjonowania społeczeństwa (Kotler, Lee, 2011, s. 4-5). 12 

W pojęciu organizacji publicznych obejmującym administrację publiczna, sądy 13 

powszechne i więziennictwo znajdują zastosowanie ogólne zasady i prawidłowości zarzą-14 

dzania, jednak odnoszenie tychże do tego typu organizacji publicznych wymaga uwzględnienia 15 

ich specyfiki. Organizacje te są wyodrębnione z otoczenia, ale jednocześnie z nim powiązane. 16 

Ważne jest zatem właściwe rozumienie faktu, że każda organizacja czerpie z otoczenia między 17 

innymi, takie zasilenia, jak np.: menedżerów o określonych specjalizacjach, którzy 18 

wprowadzając nowe wzorce postępowania potrafią sprawnie i efektywnie wykorzystać 19 

dostępne zasoby, aby osiągnąć zamierzone cele. 20 

Od końca dwudziestego wieku, zarządzanie publiczne zaczęto traktować, jako obszar badań 21 

naukowych i aktualnie stanowi ono subdyscyplinę nauk o zarządzaniu (Kożuch, 2005; Cyfert 22 

et al. 2014, s. 37-49). W krajach rozwiniętych od wielu lat trwa dyskusja w sprawie usprawnień 23 

działalności administracji publicznej, lecz stosunkowo od niedawna następuje eksploracja 24 

innowacyjności w jej kontekście. W literaturze przedmiotu wskazuje się jednak, że choć 25 

powstało wiele definicji innowacji dotyczących sektora komercyjnego, to wciąż istnieje 26 

niewielka ich liczba przybliżająca innowacje w sektorze publicznym innowacje sektora 27 

publicznego (Vigoda et al. 2008, s. 307-329). Tematyka ta po raz pierwszy pojawiła się wśród 28 

rozważań badaczy w latach 70. dwudziestego wieku, jednak nie przyniosły one żadnych 29 

konkretnych, a także przydatnych narzędzi do badania tego zjawiska. Również w dalszym 30 

okresie, począwszy od lat 90. dwudziestego wieku, mimo następującego wzmożonego 31 

zainteresowania problematyką innowacji, nie odnotowano zbliżonego poziomu popularności 32 

innowacji sektora publicznego oraz sektora prywatnego – w literaturze wskazuje się na 33 

dziesięciokrotną dysproporcję w ilości przeprowadzanych badań (Riviera, Simmonds, 2012,  34 

s. 4). Ponadto pomimo starań wielu autorów, nie ma jednomyślności co do treści istoty 35 
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innowacji w sektorze publicznym. Najczęściej jednak opisywana jest jako wdrożenie nowego 1 

procesu, produktu, usługi, strategii, ale także jako zmiany zachodzące w relacjach z otoczeniem 2 

lub innych zmian w organizacji (Mikołajczyk, 2013, s. 96). 3 

W sektorze publicznym, interesariusze instytucji administracji publicznej, najczęściej 4 

postrzegają innowacje jako poprawę w świadczeniu usługi, albo jako wprowadzenie nowej, 5 

bądź znacząco ulepszonej usługi, będącej wynikiem innowacji organizacyjnej, procesowej, 6 

bądź komunikacyjnej. Zazwyczaj rozumienie pojęcia innowacji w sektorze publicznym nie 7 

wiąże się z wdrożeniem całkowicie nowej usługi lub metody świadczenia tejże usługi.  8 

W administracji publicznej stosuje się dostosowywanie usług lub metod świadczenia usług, 9 

które wcześniej zostały wykorzystane w sektorze prywatnym (Innowacje w sektorze 10 

publicznym, 2013, s. 119). W Polsce innowacje w administracji publicznej, zwłaszcza na 11 

poziomie samorządu lokalnego, uznaje się za mniej odczuwalne gdyż, w przeciwieństwie do 12 

sektora prywatnego, nie zachodzi ich komercjalizacja. 13 

3. Innowacyjne rozwiązania w sądownictwie 14 

W 1999 r. Rada Europejska stwierdziła, że w prawdziwej europejskiej przestrzeni 15 

sprawiedliwości niezgodność lub złożoność systemów prawnych i administracyjnych państw 16 

członkowskich nie powinna uniemożliwiać osobom prywatnym i podmiotom gospodarczym 17 

wykonywania swoich praw ani zniechęcać ich przed takim wykonywaniem. Wśród 18 

wprowadzonych rozwiązań należy wymienić współpracę w sprawach cywilnych, udostępnianie 19 

informacji na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” oraz wykorzystanie ICT w zakresie 20 

elektronicznego postępowania upominawczego. Tego typu rozwiązania należy uznać za 21 

innowacje. Państwa członkowskie zobowiązały się do utworzenia prawdziwej przestrzeni 22 

sprawiedliwości, gdzie każdy może zwrócić się do sądów i organów władzy w innym państwie 23 

członkowskim równie łatwo jak w swoim własnym, co zostało potwierdzone przez program 24 

haski z 2004 r., a także przez stanowisko Komisji Europejskiej wyrażone w tzw. programie 25 

sztokholmskim z 2009 r. Celem jest, aby decyzje sądowe jednego państwa członkowskiego 26 

były uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim bez jakichkolwiek 27 

dodatkowych kroków pośrednich. Wprowadzenie i aktualizacja, krok po kroku, systemu 28 

informacyjnego przeznaczonego dla społeczeństwa miały na celu ułatwienie zainteresowanym 29 

dostępu do krajowych systemów sądowych, w szczególności za pośrednictwem strony 30 

internetowej, która w dużym zakresie została przeniesiona do portalu „e-Sprawiedliwość”.  31 

Coraz częściej zastosowanie znajdują zaawansowane technologie komunikacyjne ICT  32 

(ang. Information and Communication Technology), co stanowi poważne wyzwanie w zakresie 33 

wprowadzania i zarządzania e-usługami, ponieważ występują one zazwyczaj na styku 34 

technologii innowacyjnych i zmian organizacyjno-instytucjonalnych (Henning, Ng, 2009). 35 
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Szczególnym wyzwaniem w tym zakresie jest tendencja do e-usług, które wykraczają poza 1 

tradycyjne granice organizacyjne i integrują przepływ informacji pomiędzy wieloma różnymi 2 

podmiotami organizacyjnymi (Odlanicka-Poczobutt, 2014, s. 93-101). Istotne jest dążenie do 3 

ułatwienia elektronicznej rejestracji dokumentów przez zastosowanie rozwiązań open source. 4 

Każdego roku do sądów wpływają miliony spraw, które generują około miliarda dokumentów, 5 

co staje się głównym powodem zwrócenia się w kierunku zintegrowanych systemów 6 

elektronicznych w celu zmniejszenia ilości dokumentów oraz usprawnienia codziennych 7 

operacji (Beard, 2004).  8 

Przykładami rozwiązań innowacyjnych mogą być również: platforma systemowa dla Court 9 

Technology (Court Technology Framework 2008), gdzie następuje wyodrębnienie procesów 10 

(biznesowych), na których będzie się opierać tworzenie aplikacji. Pośród wielu rozwiązań 11 

stosowanych w sądownictwie w wielu krajach występuje również tzw. technologia sali rozpraw 12 

(ang. Courtroom Technology), która obejmuje elektroniczne segregowanie dokumentów, 13 

multimedialną możliwość pobierania dowodów i dostęp do materiałów prawnych (Lederer, 14 

2004), systemy prezentacji dowodów, multimedialne akta sądowe oraz konferencje audio-15 

wideo (Bailenson, Blaskovic, Beall, Noveck, 2004). Aplikacje te obejmują e-zgłoszenia, 16 

system zarządzania sprawami (CMS), system zarządzania kolejką (QMS), nagrywanie 17 

protokołu i transkrypcję (CRT) oraz system konferencji audio i wideo (AVC) (Hamin, Othman, 18 

Munirah, 2012, s. 286).  19 

W Polsce w sądach okręgowych, apelacyjnych i w części sądów rejonowych rozprawy są 20 

nagrywane – utrwala się przebieg posiedzenia jawnego (rozprawy) za pomocą urządzeń  21 

i środków technicznych umożliwiających rejestrację dźwięku albo obrazu i dźwięku 22 

(Gołaczyński, Wokanda, nr V). Wprowadzenie nagrywania przebiegu posiedzenia jawnego 23 

pozwoliło skrócić czas jego trwania aż o 1/3 w stosunku do tradycyjnego protokołowania, 24 

natomiast transkrybent potrzebował średnio od trzech do czterech godzin, by sporządzić 25 

transkrypcję zaledwie jednej godziny zapisu (Odlanicka-Poczobutt, 2014, s. 96). 26 

W polskich sądach przed każdą salą rozpraw znajduje się elektroniczna wokanda  27 

z informacją, jaka sprawa jest właśnie prowadzona i czy występuje opóźnienie. Prezesi sądów 28 

mają elektroniczny podgląd wszystkich spraw, informacje gdzie występują opóźnienia,  29 

ile czasu zostało do przedawnienia sprawy. System wskazuje obciążenie pracą sędziów  30 

i pracowników sekretariatów. Ideą jest, żeby w przyszłości połączyć bazy sądów okręgowych 31 

i rejonowych, tak by miał do nich dostęp prezes sądu apelacyjnego, który ma nadzór 32 

administracyjny nad sądami całej apelacji.  33 

Innowacje można zauważyć nawet w funkcjonowaniu biur obsługi interesantów. Do biura 34 

można zadzwonić lub napisać e-maila. W ten sposób można np. zamówić akta do przeglądania 35 

na określony dzień i godzinę, w wydzielonej czytelni akt. 36 

Innowacje są widoczne również w księgach wieczystych i Krajowym Rejestrze Sądowym. 37 

Kiedyś zarejestrowanie spółki trwało pół roku – ob.ecnie maksymalnie siedem dni. Podobnie  38 

z księgami wieczystymi. W roku 2015 logowań na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  39 
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w celu przeglądania ksiąg wieczystych było 66 mln. Odpis z księgi wieczystej można 1 

wydrukować w domu i będzie miał on moc odpisu tradycyjnego. Wartość urzędową dokumentu 2 

potwierdza specjalnie nadany numer (Jałoszewski, 2014). 3 

W Polsce istnieje możliwość wszczęcia za pośrednictwem Internetu tylko tzw. 4 

elektronicznego postępowania upominawczego (EPU), gdzie pierwszy etap odbywa się bez 5 

udziału dłużnika. Dłużnik może przedsięwziąć obronę dopiero po wydaniu i doręczeniu mu 6 

nakazu zapłaty. Elektroniczne postępowanie upominawcze może być wszczęte w sprawach 7 

dotyczących roszczeń pieniężnych bez względu na wysokość wartości przedmiotu sporu. 8 

Pozew można wnieść do e-sądu w każdym czasie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). 9 

Pozew nie musi być sformułowany w określonym formacie – specjalistyczny program 10 

stworzony na potrzeby e-sądu automatycznie konwertuje plik tekstowy, w którym został 11 

sporządzony pozew na format i strukturę danych wymaganą przez e-sąd. Pierwszym 12 

dokumentem, który doręcza się pozwanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym 13 

jest nakaz zapłaty. Pozwany może się odwołać poprzez złożenie sprzeciwu do sądu  14 

w tradycyjnej lub elektronicznej formie. W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie 15 

ma możliwości dołączania dokumentów do pism składanych drogą elektroniczną. Nie jest 16 

jednak możliwe wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem Internetu.  17 

W trakcie całego postępowania regulowanego w elektronicznym postępowaniu upomi-18 

nawczym strony mają pełny wgląd do akt postępowania prowadzonych w ich sprawie. Dostęp 19 

ten realizowany jest w systemie informatycznym za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci 20 

informatycznych z możliwością wydruku przeglądanych dokumentów. W innych postępo-21 

waniach (poza elektronicznym postępowaniem upominawczym) takiej możliwości nie ma 22 

(https://e-justice.europa.eu/). 23 

Do podpisywania pozwów i pism procesowych w elektronicznym postępowaniu 24 

upominawczym służy podpis elektroniczny. Do polskiego porządku prawnego, wzorem 25 

regulacji państw europejskich, została wprowadzona nowa postać protokołu sądowego, gdzie 26 

zasadą jest utrwalanie przebiegu posiedzenia jawnego za pomocą urządzeń i środków 27 

technicznych umożliwiających rejestrację dźwięku albo obrazu i dźwięku.  28 

4. Innowacyjne rozwiązania w administracji publicznej 29 

Innowacyjność, najogólniej rozumiana jako ciągłe wprowadzanie ulepszeń w organizacji 30 

czy w oferowanych usługach, z punktu widzenia administracji jest, jak dotąd, częściej tematem 31 

do rozmów, niż przedmiotem rzeczywiście podejmowanych działań. Jednak w obliczu coraz 32 

większych zapaści gospodarczych, jakie spotykają systemy ekonomiczne niemalże wszystkich 33 

krajów świata, wskazane podejście musi się zmienić. Także w administracji publicznej nabywa 34 

się coraz większej świadomości, że innowacje są niezbędne również w sektorze publicznym. 35 
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Największą barierą we wdrażaniu innowacji w sektorze publicznym jest brak środków na 1 

wprowadzanie niezbędnych zmian. W tym miejscu warto pamiętać, że oba sektory, to jest 2 

prywatny i publiczny, wykazują szereg różnic, nie tylko jeśli chodzi o samą ich istotę, ale 3 

również w podejściu do wdrażania innowacji do praktyki (Halvorsen, Hauknes, Miles, 4 

Rannveig, 2005, s. 23). Niemałej rewolucji w relacjach administracji ze społeczeństwem 5 

dokonał Internet i wiążąca się z nim łatwość i szybkość przekazywania informacji. Pośród 6 

najciekawszych przejawów zastosowania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie administracji 7 

publicznej jest stworzenie internetowego, interaktywnego serwisu, gdzie w jednym miejscu 8 

każdy ma dostęp do szerokiego spektrum publicznych danych. Jako jedną z pierwszych takich 9 

inicjatyw wskazać należy amerykański portal data.gov, który niewątpliwie uznać można za 10 

lidera w procesie demokratyzacji publicznego sektora danych oraz generowania 11 

innowacyjności. Podobnym rozwiązaniem jest portal rządu Wielkiej Brytanii, dostępny pod 12 

adresem data.gov.uk. Również w tym wypadku, gromadzone na nim dane zbierane są  13 

z licznych lokalizacji i przechowywane w jednym, konkretnym miejscu, ułatwiającym dotarcie 14 

do niezbędnego dokumentu. Co ważne, każdy przeglądający data.gov może znalezione 15 

informacje wykorzystać do własnych celów, by na przykład stworzyć jakąś prywatną bazę 16 

danych, opracować przydatne aplikacje, które będą umożliwiały dalszą analizę. Zazwyczaj 17 

kluczem do sukcesu tego typu przedsięwzięcia jest uczestnictwo i współpraca określonych 18 

społeczności. Data.gov umożliwia uczestnictwo obywateli w rządzeniu poprzez dostarczanie 19 

im niezbędnego materiału w postaci danych, ich zbiorów, czy baz, co zaś przyczynić się może 20 

nawet w sposób bezpośredni do dalszych badań i opracowań. Podstawowym celem jest tutaj 21 

poprawa dostępu do danych rządowych i rozszerzenie kreatywnego ich wykorzystania również 22 

poza murami jednostek rządowych, czy samorządowych. Jest to tym samym zachęcenie do 23 

wprowadzania innowacyjnych pomysłów, tworzonych na podstawie dostępnych danych. 24 

Ponadto tego typu serwis ma zapewnić transparentność działania administracji publicznej oraz 25 

przyczynić się do kreowania jej „otwartości”, rozumianej jako przejaw uczciwości rządzących. 26 

Ta „otwartość” w dalszej kolejności ma doprowadzić do wzmocnienia więzi pomiędzy różnymi 27 

szczeblami wykonywania władzy publicznej a samymi obywatelami (Ptak 2010; Sempiak, 28 

2016). 29 

Intuicja oraz zdolność do interpretacji informacji są w zasadzie przykładem najczęściej 30 

brakującego wymiaru innowacyjności. Kreatywność, zarówno w wymiarze indywidualnym 31 

jak i kolektywnym, musi bardziej odznaczać się intuicją, „wyczuciem” niż jedynie chłodną 32 

logiką (Bason, 2010). Prowadzi to do wniosku, że model zarządzania jest najbardziej 33 

nowatorski, innowacyjny, kiedy przyjmuje charakter modelu interpretacyjnego. Innymi 34 

słowy kluczem do innowacyjności jest kreatywność, w której niewielką rolę odgrywa 35 

trzymanie się z góry przyjętych założeń i chłodna kalkulacja, wykorzystująca narzędzia 36 

administracyjne, tak bardzo powszechne w zarządzaniu sektorem publicznym. W nieco innym 37 

ujęcie można porównać zarządzanie prywatnymi oraz publicznymi organizacjami w oparciu o 38 

zdolności analityczne oraz syntetyczne w projektowanym myśleniu. Analityczność odznacza 39 

http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=690C3312454C4D47B24FE90DB4B57968
http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_96055.asp?soid=F1EA62033B7E48E29F2F452F3B5EEFEE
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się racjonalnością, dedukcją, logiką, prostymi, jednoliniowymi rozwiązaniami, podczas gdy na 1 

syntetyczność składają się takie elementy jak emocjonalność, intuicja, indukcja, paradygmaty 2 

w rozwiązywaniu problemów i wieloaspektowość. Zarządzający w organizacjach 3 

publicznych, chcąc podjąć działania innowacyjne, by zmienić swoje nastawienie  4 

z „zarządzania teraźniejszością” na „tworzenie przyszłości”, muszą osiągnąć właściwą 5 

równowagę pomiędzy tymi sposobami zarządzania. Niestety emocjonalność oraz intuicja są 6 

bardzo rzadko uwzględniane jako podstawa dla podejmowania decyzji w sektorze publicznym. 7 

Wręcz przeciwnie, intuicję często z góry się odrzuca, uważając ją za nieprofesjonalną. Może to 8 

stanowić główną barierę, tym bardziej, że prawnicy, ekonomiści czy politolodzy, których 9 

można znaleźć we władzach publicznych instytucji, są ekspertami w myśleniu analitycznym,  10 

i nie wykazują się adaptacją stylu bardziej interpretacyjnego (Ptak, 2010).  11 

Przykładem innowacyjnego rozwiązania jest Elektroniczny System Obiegu Dokumentów 12 

ESOD. Korzystanie z dokumentów elektronicznych staje się wymogiem sprawnego 13 

funkcjonowania nowoczesnego państwa i przedsiębiorstwa. Wykorzystanie elektronicznego 14 

obiegu dokumentów rodzi jednak również wiele problemów – nie tylko natury technicznej,  15 

ale też i organizacyjnej oraz prawnej. 16 

Elektroniczny System Obiegu Dokumentów e-SOD® umożliwia sprawne zarządzanie 17 

obiegiem dokumentów przetwarzanych w urzędzie, procedowanie spraw oraz prowadzenie 18 

rejestrów i archiwów. Pozwala na automatyzację pracy urzędu i zarządzanie dostępem do 19 

informacji przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa przechowywanych danych. Ponadto e-SOD® 20 

zapewnia spójny, płynny obieg dokumentów kancelaryjnych, wspomaga zarządzanie obiegiem 21 

spraw i związanej z nimi korespondencji (pism, dokumentów, notatek), umożliwia obsługę 22 

dokumentów nadsyłanych w postaci papierowej oraz elektronicznej. System oparty jest  23 

o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt (JRWA) i wykorzystuje mechanizmy automatycznego 24 

przepływu pism (work flow) wspomagające bezobsługową pracę systemu. e-SOD® może zostać 25 

zintegrowany z systemami zewnętrznymi – aplikacjami dziedzinowymi, portalami urzędo-26 

wymi, platformą ePUAP, Biuletynem Informacji Publicznej itd. 27 

Dzięki modularnej budowie i szerokim możliwościom konfiguracji, system e-SOD® może 28 

być precyzyjnie dostosowany do wymagań instytucji różnego rodzaju i wielkości. System ten 29 

może wykorzystywać platformy typu open source, co pozwala na ograniczenie kosztów 30 

wdrożenia. System e-SOD® jest w pełni zgodny z kodeksem postępowania administracyjnego 31 

(DzU 1960, nr 30, poz. 168 z późn. zm.) i Instrukcjami Kancelaryjnymi dla organów gminy  32 

i organów powiatu, regulacjami m. in. w zakresie: JRWA oraz numeracji i klasyfikacji spraw, 33 

ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU 2005, 34 

nr 64, poz. 565 z późn. zm.) i ustawą o ochronie danych osobowych (DzU 2018, poz. 1000),  35 

a także z innymi aktami prawnymi, w tym rozporządzeniami do wskazanych ustaw, 36 

określającymi zasady informatyzacji działalności jednostek samorządu terytorialnego (e-SOD, 37 

http://www.r-data.pl/produkty/e-SOD). 38 
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5. Innowacyjne rozwiązania w więziennictwie 1 

Na przestrzeni ostatnich stuleci świat uznał, że najbardziej uniwersalną karą za 2 

nieprzestrzeganie praw stanowionych przez społeczeństwa i narody, jest kara pozbawienia 3 

wolności wykonywana w warunkach izolacji więziennej. Każde więc państwo stworzyło, bądź 4 

wciąż stwarza, autonomiczny system penitencjarny odpowiadający interesom własnej polityki 5 

karnej. System taki powinien być złożony z trzech fundamentalnych elementów: kodyfikacji 6 

postępowania wykonawczego, infrastruktury więziennej oraz kadry penitencjarnej.  7 

Na ostateczny wizerunek tego systemu jednak zawsze składało się jeszcze wiele innych, równie 8 

ważkich czynników, pośród których można wskazać na: wpływ poglądów penitencjarnych,  9 

a także uwarunkowania historyczne oraz polityczne. Niestety, te ostatnie ze wskazanych 10 

elementów, po dzień dzisiejszy stanowią trzon działań dokonywanych w obrębie systemu 11 

penitencjarnego, pomimo tego, iż wskazuje się na potrzebę realizacji apolitycznej pracy 12 

penitencjarnej na rzecz naprawy człowieka, który wszedł w kolizję z prawem (Maleszyk, 2009, 13 

s. 9). 14 

Sposobem wdrażania nowoczesnych technologii w wymiarze sprawiedliwości jest System 15 

Dozoru Elektronicznego (SDE), dzięki któremu skazany ma możliwość odbycia kary 16 

pozbawienia wolności poza zakładem karnym. W myśl art. 6 ustawy o wykonywaniu kary 17 

pozbawienia wolności poza zakładem karnym (DzU z 2008 roku, Nr 172, poz. 1069 z późn. 18 

zm.) osoba skazana może odbyć zasądzoną karę pozbawienia wolności w systemie dozoru 19 

elektronicznego i system taki jest stosowany jeśli jest to wystarczające do określenia celów 20 

kary, a także względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji oraz inne szczególne okoliczności 21 

nie przemawiają za koniecznością osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Sąd penitencjarny 22 

może zezwolić na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, 23 

jednakże kara taka nie może przekraczać jednego roku, a ponadto skazany musi posiadać 24 

określone miejsce stałego popytu, a także zgodę każdej z osób pełnoletnich zamieszkujących 25 

wraz z nim. 26 

Obecnie coraz większa grupa skazanych zamiast przebywać za kratami zakładu karnego, 27 

odbywa zasądzoną karę w warunkach dozoru poprzez założenie elektronicznej bransoletki 28 

umieszczanej na ręce lub na nodze, które są podłączeniu ich do lokalizatora poprzez system 29 

GPS. W odniesieniu do kosztu utrzymania jednego skazanego w zakładzie karnym, który 30 

stanowi obciążenie dla budżetu państwa w wysokości ok. 2300 zł miesięcznie, takie 31 

rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze. Jest to również bardziej skuteczny sposób na 32 

resocjalizację skazanego, który mimo odbywania kary może uczestniczyć w życiu społecznym, 33 

bądź pracować na utrzymanie rodziny. Na rys. 1 przedstawiono czujnik SDE wraz  34 

z lokalizatorem GPS. 35 
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 1 

Rysunek 1. Czujnik SDE wraz z lokalizatorem GPS. Źródło: https://www.rp.pl/artykul/1017593-2 
Skazani-nadal-beda-mogli-skorzystac-z-systemu-dozoru-elektronicznego.html. 3 

Skazany po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o odbycie kary pozbawienia wolności  4 

w systemie SDE, zobligowany jest do przejścia następujących etapów: 5 

1. Osadzenie skazanego w SDE 6 

 Zapytanie o warunki techniczne i rezerwacja miejsca. 7 

 Potwierdzenie warunków technicznych lub odmowa na wskutek braku ich 8 

spełnienia1. 9 

 Wydanie decyzji o osadzeniu skazanego w SDE po uprzednim spełnieniu 10 

wszystkich warunków. 11 

 Wprowadzenie danych skazanego do EXIGO. 12 

 Kontakt skazanego z Centralą Monitorowania w ciągu 24 godzin celem umówienie 13 

się na instalację SDE w ciągu 3 dni. 14 

 Instalacja urządzeń, uruchomienie monitorowania, informacja o instalacji jest 15 

dostępne dla sędziów i kuratorów w EXIGO. 16 

 Kurator powiadamia sędziego o rozpoczęciu wykonywania kary. 17 

2. W przypadku obiektów lub osób chronionych (zakaz zbliżania dla skazanego), 18 

dodatkowo: 19 

 Umówienie się z osobą chronioną w celu przekazania jej przenośnego urządzenia 20 

monitorującego. 21 

 Umówienie się z właścicielem lub zarządcą obiektu w celu instalacja urządzeń 22 

monitorujących.  23 

3. Monitorowanie przestrzegania przez skazanego warunków odbywania kary. 24 

4. Reagowanie na incydenty: 25 

 brak prądu lub sieci GSM,  26 

 manipulacje urządzeniami, 27 

 uszkodzenia urządzeń,  28 

 nieobecność skazanego w miejscu odbywania kary,  29 

 zbliżanie się do zabronionych miejsc, osób lub przekroczenie granic obszarów. 30 

 31 

                                                 
1 Odmowa może wystąpić na wskutek braku pokrycia GSM, braku zasilania, inne przeszkody związane z miejscem 

odbywania kary przez oskarżonego.  
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5. Cykliczna kontrola w miejscu odbywania kary. 1 

6. Deinstalacja urządzeń na wskutek celowego uszkodzenie przez skazanego 2 

czujnika, zakończenie wykonywania kary lub przerwa w odbywaniu kary. 3 

Kontrolowanie zachowania skazanego dotyczy przestrzegania przez niego obowiązku 4 

nałożonego przez sąd penitencjarny, co w rzeczywistości oznacza dla niego pozostawanie  5 

w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie oraz 6 

obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania 7 

się do określonej osoby. 8 

Pełna wdrożenie systemu zostało zrealizowane w pięciu etapach. Umożliwi ono 9 

wykonywanie kary pozbawienia wolności w SDE na terenie całego kraju dla co najmniej  10 

7500 skazanych w wymiarze dziennym i miesięcznym. W trzecim etapie realizacji System 11 

Dozoru Elektronicznego zaczął funkcjonować w apelacjach: warszawskiej, krakowskiej, 12 

białostockiej i lubelskiej.  13 

W ramach czwartego etapu System Dozoru Elektronicznego został rozszerzony  14 

o możliwość wykonania kary dla kolejnych obszarów właściwości terytorialnej apelacji 15 

poznańskiej, gdańskiej i rzeszowskiej oraz Sądu Okręgowego w Łodzi. 16 

W 2017 r. wykonaniem kary w systemie SDE zostało objętych łącznie 11 951 skazanych,  17 

a w 2018 r. liczba ta zmalałą do 11 157 (www.sw.gov). 18 

6. Podsumowanie 19 

Wzrastające wymagania obywateli zmuszają organizacje publiczne do zaangażowania się 20 

w rozwój istniejących oraz wprowadzania nowych rozwiązań.  21 

Ze względu na zdiagnozowaną przewlekłość postępowań w polskich sądach powszechnych 22 

poprawa czasu realizacji procesów staje się elementem strategicznym. Innowacje związane  23 

z wprowadzaniem takich rozwiązań jak systemy ICT, służące do rejestracji spraw i zarządzania 24 

nimi są niezbędnymi narzędziami, którymi powinny dysponować sądy, aby skutecznie 25 

zarządzać czasem przeznaczonym na rozstrzygnięcie spraw, a tym samym ograniczyć ogólną 26 

długość postępowań. Współpraca w złożonych projektach teleinformatycznych w sektorze 27 

publicznym, zwłaszcza w bardzo zinstytucjonalizowanych sądach nie jest jednak łatwa  28 

w praktyce. Aktywność innowacyjna organizacji utożsamiana jest z umiejętnością ciągłego 29 

poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji znajdujących akceptację wśród 30 

odbiorców. Jak wskazują badania wskazane rozwiązania służące do komunikacji między 31 

sądami a stronami mogą przyczynić się do zmniejszenia opóźnień oraz kosztów ponoszonych 32 

przez obywateli i przedsiębiorstwa poprzez ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości.  33 

Wśród istotnych wyzwań, jakie stoją przed decydentami o przyszłości i poziomie wdrożenia 34 

rozwiązań innowacyjnych, w sądownictwie ważne miejsce zajmuje uregulowanie kwestii 35 
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prawa własności oprogramowania, wspólnego korzystania oraz sposobu finansowania. 1 

Stworzenie w polskich sądach repozytorium open source pozwoliłoby na wprowadzenie 2 

elastycznego modelu zarządzania, skrócenie czasu dostarczania nowych funkcjonalności 3 

aplikacji oraz szybsze przyjęcie nowych technologii, co z kolei skutkowałoby redukcją kosztów 4 

efektów przejścia na nowe technologie oraz uniknięciem efektów starzenia się technologii.  5 

W definiowaniu istoty innowacji sektora publicznego najczęściej wskazuje się na nowy 6 

proces, produkt, usługę, strategię, relację z otoczeniem lub zmianę w organizacji. Także 7 

interesariusze podmiotów sektora publicznego, postrzegają innowacje w administracji 8 

publicznej jako wprowadzenie nowej lub znacząco ulepszonej usługi, albo też jako poprawę  9 

w świadczeniu usługi. Realizowane w ten sposób działania często mogą być uznawane za 10 

wynik innowacji komunikacyjnej, procesowej i organizacyjnej. Pojęcie innowacji w tym 11 

sektorze rzadko wiąże się z wdrożeniem zupełnie nowej usługi lub metody jej świadczenia  12 

i zazwyczaj oznacza ono jedynie dostosowanie jakiejś usługi, czy metody świadczenia usługi 13 

do określonego kontekstu. Ponadto ze względu na brak komercjalizacji innowacji stosowanych  14 

w administracji publicznej, uznaje się je za mniej odczuwalne i wprowadzające znaczące 15 

zmiany, jak ma to miejsce w sektorze publicznym. 16 

Kluczową innowacją wykorzystywaną w więziennictwie jest System Dozoru 17 

Elektronicznego, dzięki któremu skazani mają możliwość odbywania kary pozbawienia 18 

wolności poza terenem zakładu karnego. W Polsce system taki zostaje zastosowany wśród 19 

skazanych, dla których jest to wystarczające do określenia celów kary, a także stopnia 20 

demoralizacji i względów bezpieczeństwa. Sąd penitencjarny w określonej sytuacji może 21 

zezwolić na odbycie kary poprzez wykorzystanie SDE, jednakże skazany musi posiadać 22 

określone miejsce odbywania kary, zgodę osób pełnoletnich zamieszkujących dane miejsce  23 

a także długość kary nie może przekraczać jednego roku. Coraz większa grupa skazanych 24 

odbywa karę przy wykorzystaniu elektronicznej bransoletki umieszczonej na nodze lub ręce. 25 

Stosowanie systemu jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem dla budżetu państwa niż 26 

klasyczne odbywanie kary w zakładzie karnym.  27 

Kultura organizacji publicznej; niejasne cele z punktu widzenia obywatela; duża liczba 28 

procedur; struktura organizacyjna oraz burzliwe otoczenie polityczne stanowią wciąż poważne 29 

ograniczenia. Za wprowadzeniem innowacji przemawiają korzyści w postaci wysokiej jakości 30 

usług, podniesienia standardu obsługi obywateli oraz zwiększenia zaangażowania 31 

pracowników w doskonalenie tej obsługi.  32 

Istotne problemy związane z możliwościami zastosowania wskazanych rozwiązań  33 

w sądownictwie, administracji publicznej oraz w więziennictwie zostały w artykule jedynie 34 

zasygnalizowane i stanowić będą podstawę dalszych pogłębionych badań. 35 

 36 
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