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Uwaga 

Proponowana w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) cyfryzacja 

usług i procesów Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w tym wdrożeniem elektronicznego 

obiegu faktur w obrocie gospodarczym Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) jest ważnym 

krokiem na rzecz transparentności. Dzięki niemu KAS będzie mógł w jednym miejscu w łatwy 

sposób sprawdzić faktury wystawione przez przedsiębiorców. Stworzenie tego systemu 

znacznie ułatwi pracę urzędnikom, może też stać się cennym narzędziem edukacji 

obywatelskiej i kontroli społecznej.  

 

Postulujemy: 

- upublicznienie za pomocą KSeF faktur wystawianych dla jednostek administracji, 

- stworzenie centralnego rejestru faktur, w którym obywatele będą mogli zobaczyć 

wydatki poszczególnych gmin i jednostek organizacyjnych 

- obowiązkowe upublicznienie faktur w systemie przy realizacji zamówień publicznych 

Uzasadnienie 

Do tej pory udostępnienie takich informacji wiązało się różnymi utrudnieniami technicznymi - 

faktury są często wystawiane i przechowywane papierowo, nawet jeżeli są wystawione 

elektronicznie, często są drukowane, w związku z czym udostępnienie zawartych w nich 

informacji często wymaga dodatkowej pracy urzędników - wyszukiwania w segregatorach, 

skanowania. Dzięki nowemu systemowi  administracja podatkowa zapewni wystawcom 

przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur. Problemem nie będzie również 

ilość udostępnianych informacji - dla systemu nie będzie różnicy pomiędzy udostępnieniem 

jednego lub tysiąca dokumentów.  

 

Jako główny cel KPO wskazano wywołanie impulsu, który ożywi gospodarkę po kryzysie 

związanym z pandemią covid. Jednym z wyzwań rozwojowych stojących przed KPO jest 

wyższa produktywność gospodarki oraz zachowanie zdolności do tworzenia wysokiej jakości 

miejsc pracy w warunkach transformującej się gospodarki. Wprowadzenie szerszej 

transparentności w wydatkach administracji może znacząco wpłynąć na wzrost gospodarczy 

- każdy mechanizm działający na rzecz jawności i przeciwdziałający korupcji wpływa na 

poprawę wzrostu gospodarczego, np. poprzez poprawę efektywności biurokracji, wzrost 

konkurencji pomiędzy firmami starającymi się o zlecenia administracji, poprawę przepływu 

informacji. Dodatkowo taki mechanizm będzie stanowić również ważny punkt edukacji 

obywatelskiej i cenne źródło informacji dla dziennikarzy, analityków i naukowców. 

 

UWAGA SZCZEGÓŁOWA - rozdział III. 3 Wdrażanie, str. 226 

MFiPR, jako Instytucja Koordynująca KPO (IK KPO) ma odpowiada za zarządzanie, 

monitoring i sprawozdawczość Planu. Uważamy, że właściwą częścią wdrażania KPO 

powinno być utworzenie bazy danych pozwalających na przejrzyste zaprezentowanie dotacji 

przyznawanych przez państwo: zarówno w ramach mechanizmu KPO, jak i innych dotacji 

udzielanych przez państwo podmiotom publicznym. Baza posiadałaby zestandaryzowany 

zestaw pól dotyczących dotacji. Pola te miałyby istotne znaczenie dla wspierania dotarcia do 

pełnej informacji przez użytkowników. Każdy użytkownik/użytkowniczka mógłby/mogłaby 



pobierać zestawy danych na podstawie układanych przez siebie zapytań do systemu lub 

wyszukiwać wg klucza (temat dofinansowania, beneficjent, miejscowość, tytuł realizowanego 

projektu, wysokość otrzymanego dofinansowania, numer i data zawarcia umowy 

dofinansowania itp.) 

 

Uzasadnienie 

Taka baza danych zwiększa transparentność systemu, ułatwia uzyskanie informacji i pozwala 

w jednym miejscu zgrupować dane dla urzędników, obywateli, analityków i naukowców. 


