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WYKORZYSTANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH
W PODNOSZENIU SKUTECZNOŚCI ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Streszczenie: Wykorzystywanie narzędzi informatycznych przy czynnościach związanych z planowaniem i ogólnym zarządzaniem zamówieniami publicznymi podnosi skuteczność zamówień publicznych. Mogą być one realizowane skutecznie pod warunkiem,
że proces przeprowadzania zamówień w danej jednostce będzie zaplanowany optymalnie dla jej potrzeb, pracownicy będą posiadali odpowiednie kompetencje i uprawnienia
adekwatne do zakresu realizowanych przez nich zadań, a przy ich realizacji będą korzystali z systemów informatycznych dostosowanych do potrzeb jednostki. Urzędy centralne powinny rozważyć wypracowanie wspólnych procedur udzielania zamówień i narzędzi informatycznych dla podległych jednostek, które realizują te same zadania.
Słowa kluczowe: zamówienia publiczne, wydatki publiczne, efektywność, skuteczność,
narzędzia informatyczne.

Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie wpływu zastosowania narzędzi
informatycznych na zwiększenie skuteczności zamówień publicznych. Przeprowadzone dotychczas badania naukowe dotyczą głównie instrumentów elektronicznych wskazanych ustawowo jako obligatoryjne do stosowania przez zamawiających przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego. W niewielkim stopniu zbadany jest natomiast problem wykorzystywania narzędzi informatycznych wspierających pracowników komórek ds.
zamówień publicznych przy czynnościach związanych z planowaniem i ogól-
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nym zarządzaniem zamówieniami publicznymi oraz wpływ tych narzędzi na
skuteczność przeprowadzania postępowań.
Podczas badań nad problematyką wykorzystania narzędzi informatycznych
w podnoszeniu skuteczności zamówień publicznych przeprowadzono analizę literatury naukowej oraz wspólnotowych i krajowych dokumentów strategicznych
dotyczących elektronicznych zamówień publicznych. Do zilustrowania praktycznych działań wykorzystywania narzędzi informatycznych w procesie zamówień publicznych skorzystano z obserwacji uczestniczącej, studium przypadku
oraz wywiadów bezpośrednich.

1. Efektywność i skuteczność zamówień publicznych na tle
wspólnotowych i krajowych regulacji dotyczących e-zamówień
Wykorzystywanie narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych
powinno sprzyjać efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych. Efektywność jest ściśle powiązana ze skutecznością, a obie te kategorie decydują
o sprawności. Zdaniem Kieżuna „podstawowymi postaciami (walorami) sprawnego działania zapobiegającego zjawisku chaotyczności i nieuporządkowania
(…) są: skuteczność, korzystność i ekonomiczność” [Kieżun, 1998, s. 18]. Skuteczność (effectiveness) wg Lisieckiej „zakłada osiąganie założonych celów –
dostarczenie usług w odpowiednim czasie, w określonej ilości i o określonym
poziomie jakości przy wykorzystaniu minimalnej ilości zasobów [Lisiecka i Papaj (red.), 2012, s. 18]. Z kolei efektywność (efficiency) odnosi się do stopnia
osiągnięcia założonych celów przy minimalnych kosztach lub maksymalizacji
stopnia osiągnięcia celu przy założonych kosztach [Lubińska, 2009, s. 57]. Kocowski twierdzi, że w efektywnym wydatkowaniu środków publicznych „idzie
o to by posiadane środki publiczne zapewniły maksymalną i optymalną realizację zadania publicznego” [Kocowski, 2012, s. 23-24]. Zdaniem Nowickiego
„właściwie prowadzone zamówienia publiczne to zamówienia efektywne ekonomicznie, zapewniające w toku sprawnej, szybkiej i otwartej na innowacje procedury najlepszy stosunek nakładów do efektów uzyskanych zamówień” [Nowicki, 2013, s. 10]. W tym rozumieniu zamówienia publiczne traktowane są jako
jeden z elementów zarządzania publicznego1. Sudoł oraz Kożuch twierdzą, że:
„przedmiotem subdyscypliny zarządzanie publiczne jest badanie procesów zarządzania pod kątem prawidłowości i źródeł sprawności w organizacjach (zarówno w pojedynczych jednostkach, jak i w zbiorach) nastawionych na realizację
1

Szerzej na temat zarządzania publicznego: [Lissowski, 2009; Kożuch, 2011].

160

Beata Kowalewska

interesu publicznego, a także wykrywanie tendencji tych zmian, które mogą być
z pożytkiem wykorzystywane w przekształcaniu rzeczywistości działania publicznego” [Lachewicz i Nogalski (red.), 2010, s. 392]. Jedną z tych tendencji jest niewątpliwie wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zamówieniach publicznych. Jednak Starzyńska, oceniając narzędzia informatyzujące
polski system zamówień publicznych, stwierdziła m.in., że: „o ile elektroniczne
środki udzielania zamówień publicznych nie są obowiązkowe – stosowane są przez
zamawiających w stopniu znikomym” [Nowicki i Sadowy (red.), 2009, s. 214].
Komisja Europejska w Zielonej Księdze w sprawie szerszego stosowania
e-zamówień w UE zdefiniowała e-zamówienia jako „stosowanie przez instytucje
rządowe oraz inne organizacje sektora publicznego komunikacji elektronicznej
i elektronicznego przetwarzania transakcji przy zakupie towarów i usług lub
przy zamówieniach na roboty budowlane” [www 1, s. 2]. Zdaniem Komisji
w przypadku procedur zamówień publicznych nie chodzi jednak tylko o przejście z systemów papierowych na elektroniczne. Korzystanie z e-zamówień może
znacząco poprawić efektywność poszczególnych zakupów, ogólną administrację
zamówieniami publicznymi oraz funkcjonowanie rynków zamówień rządowych
[www 1, s. 2]. Pogląd ten znalazł odzwierciedlenie w Planie Informatyzacji zamówień publicznych w Polsce przyjętym w grudniu 2012 r. przez Komitet Rady
Ministrów do spraw Cyfryzacji: „Informatyzacja zamówień publicznych oznaczać będzie kompleksową organizację całego procesu udzielania zamówień publicznych w środowisku teleinformatycznym. Odpowiednio zaprojektowany
i skonfigurowany system teleinformatyczny umożliwi zamawiającym kompleksowe zarządzanie procesem przetargowym na wszystkich etapach postępowania
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych” [www 2, s. 4]. Jednak
tak rozumiana informatyzacja zamówień dotyczy tylko samych procedur udzielania zamówień wynikających z ustawy2. W przywołanych dokumentach nie
uwzględniono konieczności informatyzowania ogólnego zarządzania zamówieniami publicznymi, czyli całego procesu dokonywania zakupów, zaczynając od
planowania, a kończąc na realizacji umowy. Szersze spojrzenie na wykorzystanie narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych widoczne jest
w Białej Księdze zamówień publicznych. Dokument przyjęty przez kierownictwo Ministerstwa Gospodarki 20 stycznia 2015 r. zawiera ocenę ex post ustawy
Prawo zamówień publicznych wraz z rekomendacjami dotyczącymi zmian mających na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu zamówień publicznych, które powinny być uwzględnione przy tworzeniu nowych regulacji
2

Szerzej na temat narzędzi elektronicznych w Prawie zamówień publicznych: [Dzierżanowski
i Stachowiak, 2011].
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w dziedzinie zamówień publicznych3. W Białej Księdze… zauważono, że: „obecnie
obowiązujące przepisy z zakresu zamówień publicznych koncentrują się w obszarze
samej procedury, obejmując jej przygotowanie i przeprowadzenie. Jednakże system
zamówień publicznych powinien obejmować szersze spojrzenie na udzielanie zamówień, uwzględniając etap planowania zamówień oraz zarządzania umową. Istotne jest, aby proces planowania, udzielania i realizowania zakupu był procesem ciągłym. Również osoby występując po stronie zamawiającego zaangażowane
w proces udzielania zamówień powinny być zaangażowane również na etapie zarządzania umową oraz planowania zakupów” [www 3, s. 21].

2. Praktyczne wykorzystanie narzędzi informatycznych
w procesie zamówień na przykładzie Wojewódzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Katowicach
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej w województwie śląskim. Zapewnia obsługę realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów
pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia. Jako państwowa jednostka budżetowa zobligowany jest do stosowania przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Działania usprawniające związane
z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w procesie zakupowym rozpoczęły
się w 2004 r. Urząd posiadał odpowiednie regulacje wewnętrzne4, które zapewniały przeprowadzanie zakupów w sposób zgodny z prawem i celowy. Planowanie odbywało się na poziomie komórek organizacyjnych urzędu. Na podstawie
zapotrzebowań poszczególnych komórek tworzony był zbiorczy rzeczowy plan
wydatków. Jednakże zaczęły się pojawiać problemy związane ze sprawnością
procesu zakupów dokonywanych na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej –
komórki organizacyjnej prowadzącej badania laboratoryjne. Ze względu na ilość
3

4

Implementacja nowych dyrektyw w zakresie zamówień publicznych. Dyrektywy zostały opublikowane 28 marca 2014 r. i weszły w życie z upływem 20 dni od dnia ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. 17 kwietnia 2014 r. Państwa członkowskie mają dwa lata na implementację nowych rozwiązań do krajowych porządków prawnych.
1. Zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr 57/04 w sprawie wprowadzenia w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii: 1) Procedury postępowania przy udzielaniu
zamówień publicznych; 2) Procedury przyjmowania i wydawania towarów z magazynu; 3) Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.
2. Zarządzenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr 67/04 w sprawie procedury
tworzenia planu finansowego i rzeczowego w zakresie wydatków w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach.
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– niska świadomość pracowników dotycząca prawidłowego planowania potrzeb w odniesieniu do realizowanych zadań,
– nierozliczanie pracowników z realizacji zaplanowanych zakupów,
– strach pracowników przed użytkowaniem nowych narzędzi informatycznych, jak
również samych komputerów (należy podkreślić, że wdrażanie programu rozpoczęto ponad 10 lat temu, w czasach innej rzeczywistości komunikacyjnej).
Pracownicy komórek organizacyjnych w trakcie wywiadów potwierdzili, że
korzyści z użytkowania programu zaczęli dostrzegać dopiero po dłuższym czasie, kiedy obsługa nie sprawiała problemu, a dane dostępne w aplikacji zaczęły
być wykorzystywane w bieżącej pracy.

3. Wnioski z badań
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wdrożenie w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Katowicach aplikacji „Zamówienia”
zwiększyło skuteczność przeprowadzania zamówień publicznych. Korzystanie
z aplikacji w znaczący sposób skróciło proces planowania, szacowania wartości
zamówienia oraz tworzenia dokumentacji przetargowych. Aplikacja z biegiem
czasu stała się narzędziem do całościowego zarządzania procesem zamówień
publicznych. Wykorzystanie narzędzi informatycznych do stworzenia spójnego
procesu zamówień publicznych było możliwe nie tylko dzięki odpowiednim zasobom infrastruktury i dostępności nowoczesnych technologii, ale głównie dzięki świadomości kierownictwa urzędu i pracowników oraz procesowemu podejściu do procesu zakupowego. Spostrzeżenia te pokrywają się z wnioskami
z badań prowadzonych podczas projektu systemowego „Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej – Akademia Zarządzania Publicznego II etap”
w zakresie poprawy jakości funkcjonowania i efektywności zamówień publicznych. Autorzy raportu stwierdzili, że kluczowe dla wdrożenia efektywnego planowania zamówień jest [www 4, s. 50]:
– zaangażowanie kierownictwa urzędu i wspieranie opracowanych zmian,
– zaangażowanie pracowników ds. zamówień publicznych, w szczególności
w zakresie zarządzania zmianą, komunikowania opracowanych rozwiązań
oraz przeszkolenia pracowników merytorycznych,
– zaangażowanie pracowników pozostałych komórek (pracowników, którzy
przygotowują wkład do planu zamówień publicznych) – poprzez udział
w szkoleniach z nowych procedur oraz narzędzi wspierających.
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Starzyńska, badając opinie respondentów ankiety elektronicznej zamawiającego na temat powodów niekorzystania przez ich jednostki z oprogramowania
wspierającego udzielanie zamówień publicznych, stwierdziła: „Generalnie, popularność oprogramowania wśród respondentów badania należy uznać za niewystarczającą. Wśród powodów niekorzystania w ogóle z oprogramowania
wspierającego udzielanie zamówień publicznych wymieniano przede wszystkim
zbyt małą wielkość jednostki zatrudniającej. Bardziej szczegółowa analiza tego
obszaru informatyzacji zamówień publicznych dowodzi, że niezależnie od skali
zaangażowania w zamówienia publiczne, jednostki zamawiające jako istotną barierę wskazywały na wysoką cenę oprogramowania, wysoki stopień ich skomplikowania i w ogóle brak wiedzy na ten temat” [Nowicki i Sadowy (red.), 2009,
s. 207]. Respondenci wskazywali również jako powód niekorzystania z oprogramowania: „Znane oprogramowanie nie spełnia naszych wymagań”. W przypadku badanej jednostki nie stwierdzono barier finansowych związanych z zakupem oprogramowania i późniejszą jego obsługą. Nie odnotowano również
większych problemów z dostosowywaniem programu do potrzeb pracowników
– informatycy pracujący w urzędzie znają specyfikę jego działalności, więc łatwiej im zrozumieć zagadnienie wymagające poprawki w programie, niż pracownikowi zewnętrznej firmy informatycznej. Do tego oczywiście dochodzą
kwestie finansowe – pracownicy mogli zgłaszać każdą propozycję usprawnienia
programu, nie martwiąc się o koszty takiej modyfikacji, jak to może mieć miejsce w przypadku korzystania z oprogramowania dostawcy zewnętrznego.
Badanie będące przedmiotem niniejszego opracowania było prowadzone
metodą studium przypadku, tak więc wyniki są mało reprezentatywne. Metoda
ta jest również obarczona takimi ograniczeniami jak subiektywność osądu i intuicyjność. Dalsze prace na szerszej próbie badawczej powinny dostarczyć wiedzy
na temat wykorzystywania narzędzi informatycznych wspierających pracowników komórek ds. zamówień publicznych przy czynnościach związanych z planowaniem i ogólnym zarządzaniem zamówieniami publicznymi oraz wpływu
tych narzędzi na skuteczność przeprowadzania postępowań.

Podsumowanie
Korzystanie z systemów informatycznych automatyzujących pracę administracji publicznej w czasach społeczeństwa informacyjnego wydaje się normą,
a nie innowacją. Nie muszą to być systemy skomplikowane, ale z pewnością
powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników. Urzędy centralne powinny
rozważyć wypracowanie wspólnych procedur udzielania zamówień i narzędzi
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informatycznych dla podległych jednostek, które realizują przecież te same zadania. Wspólne procedury powinny bazować na wypracowanych i sprawdzonych już rozwiązaniach, które funkcjonują w urzędach. Najkorzystniejszym
ekonomicznie rozwiązaniem wydaje się korzystanie z systemów informatycznych tworzonych przez pracowników administracji5.
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THE USE OF IT TOOLS IN IMPROVING THE EFFECTIVENESS
OF PUBLIC PROCUREMENT
Summary: Using IT tools with activities related to the planning and overall management of the procurement process in public administration increases the efficiency of public procurement. Central government offices should consider developing joint procurement procedures and IT tools for subordinate offices.
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