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Wstęp
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zestawienie oraz podsumowanie danych zebranych
w ankietach (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania) w formie
graficznej oraz opisowej uzupełnione o aktualne dane z innych powszechnie dostępnych
źródeł. Przedmiotowe opracowanie zawiera również część wnioskową diagnozującą
sytuację jednostek IT centralnej administracji rządowej w oparciu zebrane i zaprezentowane
w pierwszej części dane.

Dodatkowo opracowanie stanowi analizę porównawczą

funkcjonowania komórek IT w centralnej administracji rządowej w roku 2012 i 2014.
2. Cel opracowania
Przeprowadzenie niniejszego badania ma na celu:


diagnozę sytuacji komórek IT centralnej administracji rządowej w 2014 r.



przybliżenie obrazu obecnych warunków funkcjonowania komórek informatycznych
w urzędach administracji rządowej i sformułowanie ewentualnych problemów
(w oparciu o zebrane ankiety w 2014 r., uzupełnionych o informacje z opracowania
Sytuacja komórek IT centralnej administracji rządowej w 2012 r. oraz otoczenia
prawnego i nowych dokumentów programowych w kontekście nowej perspektywy
finansowania 2014-2020);



określenie kierunków działań, mających pomóc w rozwiązaniu zidentyfikowanych
problemów;



zestawienie funkcjonowania komórek IT centralnej administracji rządowej w 2012 r.
z funkcjonowaniem jednostek IT w urzędach administracji rządowej w roku 2014 r.
w

oparciu

o

raport

Sytuacja

komórek

IT

centralnej

administracji

rządowej

w 2012 r. oraz ankiety zebrane w roku 2014 na potrzeby przedmiotowego badania.
3. Zakres przedmiotowy opracowania
Opracowanie obejmuje analizę ankiet przeprowadzonych na obszarze całego kraju
w urzędach centralnej administracji rządowej, obejmującej urzędy centralnej administracji
publicznej, ministerstwa oraz urzędy wojewódzkie (lista respondentów stanowi załącznik nr 1.
Dodatkowo opracowanie zawiera analizę porównawczą sytuacji komórek IT w centralnej
administracji rządowej w roku 2012 i 2014.

4. Zakres podmiotowy opracowania
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Na potrzeby opracowania przez administrację publiczną rozumie się centralną
administrację rządową obejmującą ministerstwa, jednostki im podległe oraz przez nie
nadzorowane, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, komendy wojewódzkie policji oraz
regionalne urzędy statystyczne.
5. Źródła informacji
W opracowaniu wykorzystano:
a. Ankiety skierowane do urzędów administracji publicznej;
b. Raport Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce
w 2012 r., opracowany przez Partner in Business Strategies w październiku 2012 r. dla
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
c. Sytuacja komórek IT centralnej administracji rządowej w 2012 r. Opracowane przez:
InfoStrategia A. Szczerba i Wspólnicy Sp. J. dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
d. Program

Zintegrowanej

Informatyzacji

Państwa,

Ministerstwo

Administracji

i Cyfryzacji, wersja przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r.
e. Program Operacyjny Polska Cyfrowa z 2013 r., wersja zaakceptowana przez Komisję
Europejską z dnia 5 grudnia 2014 r.
6. Pojęcia
Administracja publiczna – określenie użyte w odniesieniu do instytucji, do których skierowane
było badanie ankietowe na potrzeby niniejszego opracowania, oznaczające: centralną
administrację rządową obejmującą ministerstwa, jednostki im podległe oraz przez nie
nadzorowane, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, komendy wojewódzkie policji oraz
regionalne urzędy statystyczne.
Centralna administracja rządowa – określenie użyte w tytule opracowania oraz w analizie
wyników badań ankietowych (marzec-kwiecień 2012 r.) obejmujące: urzędy centralne wraz
z jednostkami podległymi, ministerstwa wraz z jednostkami podległymi i urzędy wojewódzkie.
Administracja rządowa i państwowa – określenie użyte w raporcie Wpływ cyfryzacji na
działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r. oznaczające: urzędy centralne
(w tym ministerstwa), wojewódzkie, Prezydenta RP, NIK, KRRiT, NBP itp.
Administracja samorządowa – określenie użyte w raporcie Wpływ cyfryzacji na działanie
urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r. obejmujące: urzędy gminne, powiatowe
i marszałkowskie.
MAC – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
TIK – Technologie Informacyjne i Komunikacyjne
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1.1

Informacje o urzędzie

1.1.1 A1. Czy Państwa komórka organizacyjna jest: departamentem, wydziałem,
sekcją, biurem czy inną jednostką?
Najczęściej wskazywaną formą organizacyjną komórek IT był wydział 36% ogółem, (w tym
w ministerstwach - 46%, w urzędach centralnych wraz z jednostkami podległymi - 38%).
Co czwarta komórka IT wskazała, iż nie jest departamentem, wydziałem, biurem bądź też
sekcją. Częstą odpowiedzią w ramach kategorii inne był m. in. oddział (5 wskazań) oraz
zespół (5 wskazań).
Rysunek 1 A1. Czy Państwa komórka organizacyjna jest: departamentem, wydziałem, sekcją,
biurem czy inną jednostką?

N=81

1.1.2 A2.

Czy

komórka

instytucjonalnej

organizacyjna

wyspecjalizowaną,

nadzoruje
samodzielną

z

tytułu

jednostkę

podległości
w

obszarze

projektowania, tworzenia lub utrzymania systemów IT?
Większość komórek IT (91% ogółem) nie nadzoruje z tytułu podległości instytucjonalnej
wyspecjalizowanej,

samodzielnej

jednostki

w

obszarze

projektowania,

tworzenia

lub utrzymania systemów IT. Łącznie twierdząco na to pytanie odpowiedziało 7 urzędów.
Najwięcej pozytywnych odpowiedzi udzielono w urzędach centralnych (3 wskazania),
a także w ministerstwach (3 wskazania – w tym w 1 jednostce podległej).
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Rysunek

2

A2.

Czy

komórka

organizacyjna

nadzoruje

z

tytułu

podległości

instytucjonalnej

wyspecjalizowaną, samodzielną jednostkę w obszarze projektowania, tworzenia lub utrzymania
systemów IT?

N=81

1.1.3 A3. Bezpośrednia podległość organizacyjna komórki
W większości badanych urzędów komórki IT podlegają dyrektorowi departamentu/biura.
Wyjątkami są ministerstwa wraz z jednostkami podległymi, w tym przypadku najwięcej
urzędów wskazało na odpowiedź inne, a także urzędy wojewódzkie, w których największy
odsetek komórek IT podlega dyrektorowi generalnemu. Ponadto w żadnym z urzędów
wojewódzkich nie wskazano na kierownika oddziału. We wszystkich badanych urzędach
bezpośrednia podległość naczelnikowi wydziału nie przekracza 8%. Szczegółowe dane
dotyczące bezpośredniej podległości organizacyjnej komórki zamieszczono na rysunku
numer 3.

8

Rysunek 3 A3. Bezpośrednia podległość organizacyjna komórki

N=81

1.1.4 A4. Proszę podać liczbę osób pracujących w komórce wg stanu na
31 grudnia 2014 r.
Największy odsetek pracowników komórek IT w stosunku do ogólnego zatrudnienia występuje
w

ministerstwach

(4,74%),

oraz

urzędach

centralnych,

urzędach

centralnych

wraz

z jednostkami podległymi (po 3,91%). Najmniejszy zaś odsetek osób zatrudnionych
w komórkach IT występuje w urzędach wojewódzkich (2,29%).
Rysunek 4 A4. Proszę podać liczbę osób pracujących w komórce wg stanu na 31.12.2014r.

N=701

Ze względu na brak odpowiedzi bądź też błędy podczas wypełniania ankiet do próby w tym pytaniu
zakwalifikowano 70 urzędów.
1
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2.1

Obsługa informatyczna urzędu

2.1.1 B1. Które z poniższych zadań realizowane są przez komórkę?
Komórki IT różnią się pod względem liczby wykonywanych zadań w ramach swojej
działalności. Większość komórek IT zajmuje się co najmniej pięcioma zadaniami (68%).
Szczegółowe dane dotyczące liczby zadań wykonywanych przez komórki IT zaprezentowano
na poniższym rysunku.
Porównując wyniki badania z 2012 r. z obecnymi można zauważyć, iż w badaniu z 2015 r.
wzrosła liczba komórek IT, które zajmują się mniejszą ilością zadań (32%), niż miało to miejsce
w 2012 roku (14%).
Rysunek 5 Liczba zadań wykonywanych przez komórki IT

N = 79
Zadaniem, które jest najczęściej realizowane przez komórki IT jest zarządzanie i utrzymanie
systemów informatycznych instytucji (71 wskazań). Dodatkowo często wykonywane są takie
zadania jak: rozwój systemów informatycznych i instytucji (65 wskazań) oraz zapewnienie
bezpieczeństwa teleinformatycznego (61

wskazań). Zadaniem, które najrzadziej jest

wykonywane przez komórki IT jest tworzenie systemów świadczących usługi zewnętrzne lub
udostępniających rejestry (32 wskazania).
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Porównując wyniki badania z 2012 r. oraz 2015 r. można zauważyć, iż zdecydowana
większość komórek IT zajmuje się czterema zadaniami, a mianowicie:
 zarządzaniem i utrzymaniem systemów informatycznych instytucji
 rozwojem systemów informatycznych i instytucji
 zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego
 wsparciem użytkownika (helpdesk)
Rysunek 6 B1. Które z poniższych zadań realizowane są przez komórkę?

65

71
61
45

58
50
42

32

N=81
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2.1.2 B2. Proszę podać liczbę osób zatrudnionych w komórce wg kategorii
Analizując wszystkie badane komórki IT pod względem liczby osób zatrudnionych, można
zauważyć, iż największy odsetek osób zatrudnionych pracuje na stanowisku administratora
systemów komputerowych, w tym większość do spraw administracji (37% ogółem). Istotną
część osób zatrudnionych stanowią także specjaliści ds. wdrożeń, wsparcia użytkownika oraz
szkoleń (13% ogółem), analitycy systemowi/architekci systemów (12% ogółem) oraz
operatorzy systemów teleinformatycznych (8% ogółem).
W pozostałych badanych kategoriach pracuje nie więcej niż 5% osób zatrudnionych.
Najmniejszą grupą osób zatrudnionych w komórkach IT są kreatorzy stron internetowych (1%).
Biorąc pod uwagę wyniki badań z 2012 r. oraz obecne wyniki, można dostrzec różnicę
w strukturze osób zatrudnionych w poszczególnych kategoriach. W poprzednim badaniu
większa część pracowników była zatrudniona w charakterze specjalistów ds. wdrożeń,
wsparcia użytkownika oraz szkoleń (2012 r. – 22%, 2015 r. - 13%), a także na stanowisku
programista aplikacji (2012 r. – 9%, 2015 r. - 5%). Natomiast wzrósł odsetek osób zatrudnionych
na

stanowisku

administratorów

systemów

komputerowych,

w

tym

ds.

archiwizacji

(2012 r. - 16%, 2015 r. - 37%) oraz analityków systemowych /architektów systemowych (2012 r. 7%, 2015 r. - 12%) w odniesieniu do badania zrealizowanego w 2012 roku.
Rysunek 7 B2. Proszę podać liczbę osób zatrudnionych w komórce wg kategorii - ogółem

N=81
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Analizując zastosowany w opracowaniu podział na typy urzędów, niemały odsetek osób
zatrudnionych jest jako administratorzy systemów komputerowych, w tym ds. archiwizacji oraz
jako specjaliści ds. wdrożeń, wsparcia użytkownika oraz szkoleń.
W ministerstwach oraz w ministerstwach wraz z jednostkami podległymi dominującą role
odgrywają osoby zatrudnione w charakterze administratorów systemów komputerowych,
w tym ds. archiwizacji (ministerstwa 32%, ministerstwa wraz z jednostkami podległymi 50%).
Ponadto zauważalna część pracowników zatrudnionych jest w kategorii analityków
systemowych/architektów systemów (ministerstwa 24%, ministerstwa wraz z jednostkami
podległymi 18%). W ramach ministerstw 20% pracowników to osoby zajmujące się w głównej
mierze

bezpieczeństwem

teleinformatycznym.

Zarówno

w

ministerstwach

jaki

i w ministerstwach wraz z jednostkami podległymi żadnej z zatrudnionych osób nie można
przypisać kategorii kreowania stron internetowych jako ich głównego zadania.
Nieco inaczej wygląda struktura zatrudnionych osób w urzędach wojewódzkich oraz
urzędach centralnych wraz z jednostkami podległymi 2. W tych jednostkach największy
odsetek

osób

zatrudnionych

jest

w

kategorii

specjaliści

ds.

bezpieczeństwa

teleinformatycznego (urzędy wojewódzkie 27%, urzędy centralne wraz z jednostkami
podległymi 20%). Co więcej w urzędach wojewódzkich istotna część osób zatrudnionych to:
administratorzy

systemów

komputerowych,

w

tym

ds.

archiwizacji

(23%),

administratorzy/specjaliści do spraw sieci komputerowych (15%) oraz operatorzy systemów
teleinformatycznych (8%). Urzędy centralne wraz z jednostkami podległymi charakteryzują się
zrównoważoną strukturą osób zatrudnionych, ponieważ w każdej z badanych kategorii
pracują osoby odpowiedzialne za ten obszar. 15% pracowników urzędów centralnych to
osoby zajmujące się projektowaniem aplikacji sieciowych i multimediów, jest to największy
odsetek pracowników zajmujących się tą kategorią ze wszystkich badanych grup.

W ramach opracowania tego pytania nie wyróżniono urzędów centralnych oraz urzędów centralnych
wraz z jednostkami podległymi ze względu na fakt, iż tylko jeden urząd w badaniu można określić
mianem jednostki podległej.
2
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Rysunek 8 B2. Proszę podać liczbę osób zatrudnionych w komórce wg kategorii - szczegółowo
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2.1.3 B3. Ocena zapotrzebowania na specjalistów mając na uwadze wykonywane
i planowane zadania
Biorąc pod uwagę wszystkie badane urzędy najbardziej potrzebną grupą specjalistów
są m. in.: analitycy systemowi/architekci systemów (14%), programiści aplikacji (14%),
administratorzy systemów komputerowych, w

tym ds. archiwizacji (12%), specjaliści

ds. wdrożeń, wsparcia użytkownika oraz szkoleń (12%), a także specjaliści ds. bezpieczeństwa
teleinformatycznego

(11%).

Najmniejsze

zapotrzebowanie

na

specjalistów

zgłoszono

w ramach stanowiska - kreator stron internetowych (3%).
Wyniki badań z 2012 r. oraz z 2015 r. w znacznym stopniu pokrywają się. Podobnie jak
w poprzednim badaniu tak i w obecnym, największe zapotrzebowanie dotyczy specjalistów
ds. wdrożeń, wsparcia użytkownika oraz szkoleń; administratorów systemów komputerowych,
w tym ds. archiwizacji, a także programistów aplikacji.
Rysunek 9 B3. Ocena zapotrzebowania na specjalistów mając na uwadze wykonywane i planowane
zadania - ogółem

N=81

15

W

poszczególnych

rodzajach

urzędów,

niejednorodnie

przedstawia

się

struktura

zapotrzebowania na specjalistów IT. W ministerstwach oraz ministerstwach z jednostkami
podległymi największe zapotrzebowanie zgłoszono na
systemów, administratorów

analityków systemów/architektów

systemów komputerowych, w tym ds. archiwizacji

oraz

specjalistów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto w ministerstwach wraz
z jednostkami podległymi zgłoszono ponadprzeciętne zapotrzebowanie na programistów
aplikacji. Największe zapotrzebowanie na specjalistów IT w urzędach wojewódzkich dotyczy
specjalistów ds. wdrożeń, wsparcia użytkownika oraz szkoleń. W odróżnieniu od innych
analizowanych grup w urzędach wojewódzkich zgłoszono mniejsze zapotrzebowanie na
analityków systemów/architektów systemów. Struktura zapotrzebowania na specjalistów IT
w urzędach centralnych wraz z jednostkami podległymi3 wskazuje, iż w urzędach zgłaszane
jest zapotrzebowanie na nowych pracowników ze wszystkich badanych kategorii. Świadczy
to również, o zrównoważonej polityce zatrudnienia prowadzonej w urzędach centralnych.
Na rysunku numer 10 zaprezentowano wykresy kołowe ze szczegółowymi danymi
dotyczącymi zapotrzebowania na specjalistów IT z uwzględnieniem podziału na typy
urzędów.

Rysunek 10 B3. Ocena zapotrzebowania na specjalistów mając na uwadze wykonywane - szczegółowo

W ramach opracowania tego pytania nie wyróżniono urzędów centralnych oraz urzędów centralnych
wraz z jednostkami podległymi ze względu na fakt, iż tylko jeden urząd w badaniu można określić
mianem jednostki podległej.

3
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2.1.4 B4. Plany Urzędu w zakresie procesów informatyzacji
Prawie 70% urzędów planuje zatrudnić nowe osoby (48 wskazań ogółem), ponadto 43%
urzędów ma w planach zlecenie części prac podmiotom zewnętrznym (30 wskazań ogółem).
Natomiast co dziesiąty urząd planuje zrezygnować bądź też ograniczyć zakres zlecanych
prac na zewnątrz. Nad

zredukowaniem liczebności kadr informatycznych zastanawia się

jedynie 3% urzędów (2 wskazania ogółem). Analizując plany urzędów w zakresie procesów
informatycznych przy uwzględnieniu podziału zastosowanego w opracowaniu można
zauważyć podobną tendencję, jaka ma miejsce w przypadku analizy wszystkich urzędów.
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż trzy na cztery ministerstwa planują zlecić część prac
podmiotom zewnętrznym, natomiast zdecydowanie inna sytuacja dotyczy urzędów
wojewódzkich, w których zlecenie prac podmiotom zewnętrznym planuje jedynie 8%
badanych urzędów.
Analizując wyniki badań z 2012 r. oraz 2015 r. można zauważyć, iż wzrósł odsetek urzędów
(2012 r. – 53%, 2015 r. – 69%), które planują zatrudnić nowe osoby na stanowiska związane
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z działem IT. Spadł natomiast odsetek urzędów planujących zrezygnować bądź też
ograniczyć zakres prac zlecanych na zewnątrz (2012 r. – 18%, 2015 r. –11%).
Tabela 1 B4. Plany Urzędu w zakresie procesów informatyzacji

planujemy
zatrudnić nowe
osoby

planujemy
zredukować
liczebność kadr
informatycznych

planujemy
zrezygnować lub
ograniczyć zakres
prac zlecanych na
zewnątrz

planujemy część
prac zlecić
podmiotom
zewnętrznym

Ogółem

48

69%

2

3%

30

43%

30

11%

Ministerstwa

8

73%

0

0%

8

73%

8

0%

Ministerstwa wraz z
jednostkami
podległymi

23

68%

2

6%

17

50%

17

9%

Urzędy wojewódzkie

9

82%

0

0%

1

9%

1

18%

Urzędy centralne

16

64%

0

0%

12

48%

12

12%

Urzędy centralne
wraz z jednostkami
podległymi

16

64%

0

0%

12

48%

12

12%
N=704

2.1.5 B5.

Ocena

poziomu

zasobów

osobowych

komórki

w

stosunku

do

postawionych zadań
Biorąc pod uwagę wszystkich respondentów, najwięcej urzędów deklaruje, iż poziom
zasobów osobowych jest raczej poniżej oczekiwań/potrzeb urzędu (46% ogółu). Prawie 30%
uważa natomiast, że poziom jest adekwatny do oczekiwań/potrzeb urzędu. Jedynie 3%
urzędów określiło poziom zasobów osobowych jako przewyższający zapotrzebowanie.
Podobnie przedstawiała się struktura odpowiedzi w badaniu z 2012 r. Jednak istotną zmianą
między badaniem z 2012 r. i 2015 r. jest wzrost o 10% urzędów, w których poziom zasobów
osobowych w komórkach IT jest raczej poniżej oczekiwań/potrzeb urzędu. Niewielki odsetek
respondentów zarówno w 2012 r. jaki i w 2015 r. zadeklarował, iż poziom zasobów osobowych
przewyższa bądź też raczej przewyższa oczekiwania/potrzeby urzędu.

Ze względu na brak odpowiedzi bądź też błędy podczas wypełniania ankiet do próby w tym pytaniu
zakwalifikowano 70 urzędów.
4
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Rysunek 11 B5. Ocena poziomu zasobów osobowych komórki w stosunku do postawionych zadań ogółem

N=78

Analizując poszczególne rodzaje urzędów można zauważyć, iż w trzech grupach:
ministerstwach (50%), ministerstwach wraz z jednostkami podległymi (51%) oraz urzędach
wojewódzkich (54%), co najmniej 50% urzędów

zadeklarowało, iż poziom zasobów

osobowych w komórkach IT jest raczej poniżej oczekiwań/potrzeb urzędu. Ponadto
w ministerstwach oraz ministerstwach wraz z jednostkami podległymi co trzeci urząd udzielił
odpowiedzi, że poziom zasobów osobowych jest adekwatny. Natomiast w urzędach
wojewódzkich oraz urzędach centralnych wraz z jednostkami podległymi 5 odsetek ten jest
nieco mniejszy (odpowiednio 23%, 25%). Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż 8% urzędów
wojewódzkich biorących udział w badaniu, poziom zasobów osobowych określiło mianem
powyżej oczekiwań/potrzeb urzędu. Szczegółowe dane dotyczące struktury odpowiedzi
urzędów w badanych typach zamieszono na rysunku numer 12.

W ramach opracowania tego pytania nie wyróżniono urzędów centralnych oraz urzędów centralnych
wraz z jednostkami podległymi ze względu na fakt, iż tylko jeden urząd w badaniu można określić
mianem jednostki podległej.

5
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Rysunek 12 B5. Ocena poziomu zasobów osobowych komórki w stosunku do postawionych zadań szczegółowo

2.1.6 B6. Czy Urząd posiada zaakceptowaną przez Kierownictwo strategię/
koncepcję/plan rozwoju systemu teleinformatycznego?
Większość

urzędów

nie

posiada

zaakceptowanej

przez

Kierownictwo

strategii/koncepcji/planu rozwoju systemu telekomunikacyjnego, odpowiedzi takiej udzieliły
42 urzędy. Największy odsetek urzędów ze strategią/koncepcją bądź też planem rozwoju
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sytemu teleinformatycznego znajduje się w ministerstwach (58%) oraz w ministerstwach wraz
z jednostkami podległymi, (53%), najmniejszy natomiast w urzędach wojewódzkich (31%).
W badaniu z 2012 r. większy odsetek urzędów posiadał sformalizowany dokument wskazujący
kierunki rozwoju systemu informatycznego (2012 r. - 56%, 2015 r. – 45%). W badaniu z 2015 r.
znacząco spadł odsetek urzędów centralnych wraz z jednostkami podległymi posiadających
strategię/koncepcje/plan rozwoju systemu teleinformatycznego (2012 r. - 69%, 2015 r. – 43%).
Rysunek 13 B6. Czy Urząd posiada zaakceptowaną przez Kierownictwo strategię/koncepcję/plan
rozwoju systemu teleinformatycznego?

N=77

2.1.7 B7. Czy komórka utrzymuje systemy świadczące usługi lub udostępniające
informacje użytkownikom spoza administracji publicznej?
Nieco ponad połowa wszystkich badanych urzędów (53%) utrzymuje systemy świadczące
usługi lub udostępniające informacje użytkownikom spoza administracji publicznej. Najwięcej
pozytywnych odpowiedzi udzielono w ministerstwach wraz z jednostkami podległymi (61%),
a także w ministerstwach (54%). W pozostałych badanych urzędach odsetek odpowiedzi
twierdzących nie przekroczył 50%. Szczegółowe informacje zaprezentowano na rysunku
numer 14.

Porównując obecne wyniki z analogicznym badaniem z 2012 r. można dostrzec,
iż w poprzednim badaniu większy odsetek urzędów odpowiedział twierdząco na to pytanie
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(2012 r. - 73%, 2015 r. – 53%). Tendencja ta, ma także odzwierciedlenie w wynikach
poszczególnych rodzajów urzędów.
Rysunek 14 B7. Czy komórka utrzymuje systemy świadczące usługi lub udostępniające informacje
użytkownikom spoza administracji publicznej?

N=79

3.1

Kompetencje informatyczne

3.1.1 C1. Proszę podać liczbę osób pracujących w komórce objętych szkoleniami
informatycznymi zrealizowanymi i planowanymi (w latach 2013-2015)
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach produktowych6 w badanym okresie znacznie się
od siebie różni. Najwięcej osób uczestniczących w szkoleniach produktowych było w 2014 r.
(2280

uczestników).

W

kolejnym

roku

planowane

jest

przeszkolenie

kolejnych

849

pracowników komórek IT. Najczęściej szkolenia w badanym okresie przeprowadzone były
w

ministerstwach

wraz

z

jednostkami

podległymi,

natomiast

najmniej

szkoleń

przeprowadzanych było w urzędach wojewódzkich.

6

Szkolenie produktowe – szkolenie związane z zakupem i wdrożeniem nowego systemu bądź

oprogramowania
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Rysunek 15

C1. Proszę

podać

liczbę

osób pracujących

w komórce objętych

szkoleniami

informatycznymi zrealizowanymi i planowanymi (w latach 2013-2015) - szkolenie produktowe

W przeciwieństwie do liczby uczestników szkoleń produktowych ogólna liczba osób biorących
udział w szkoleniach kompetencyjnych7 w komórkach IT wzrosła w badanym okresie.
Największy wzrost można zauważyć w ministerstwach wraz z jednostkami podległymi
(2013 r. – 305 szkoleń, 2014 r. 395 szkoleń, 2015 r. 710 szkoleń). Odwrotna tendencja dotyczy
urzędów centralnych wraz z jednostkami podległymi, w których między 2013 r. a 2014 r.
zaobserwowano wzrost liczby szkoleń o 87, natomiast między 2014 r. a 2015 r. nastąpił spadek
liczby szkoleń o 142.
Rysunek 16

C1. Proszę

podać

liczbę

osób pracujących

w komórce objętych

szkoleniami

informatycznymi zrealizowanymi i planowanymi (w latach 2013-2015) - szkolenie kompetencyjne

W latach 2009 – 2015 można dostrzec tendencje do wzrostu liczby osób uczestniczących
w szkoleniach produktowych oraz kompetencyjnych organizowanych dla komórek IT

7

Szkolenie kompetencyjne – szkolenie nie związane z danym produktem mające na cel podniesienie

kompetencji IT
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w

urzędach.

udział

w

Rok

2012

charakteryzuje

szkoleniach. Ponadprzeciętna

się
liczbą

najmniejszą
osób

liczbą

biorąca

osób

udział

w

biorących
szkoleniach

produktowych w 2014 roku może wskazywać, iż w tym roku wprowadzono/zakupiono nowe
systemy bądź też oprogramowanie.
Tabela 2 Liczba szkoleń produktowych oraz kompetencyjnych w latach 2009 - 2015

*N=102

N=76

3.1.2 C3. Czy instytucja posiada politykę szkoleń i podnoszenia kwalifikacji IT
w postaci przyjętego dokumentu?
Większość urzędów nie posiada określonej polityki szkoleń i podnoszenia kwalifikacji IT
w postaci zatwierdzonego dokumentu (57%). Największy odsetek urzędów posiadających
dokument potwierdzającym politykę szkoleń i podnoszenia kwalifikacji reprezentują urzędy
centralne (52%), a także urzędy centralne wraz z jednostkami podległymi (50%). Najmniej
odpowiedzi twierdzących udzieliły ministerstwa (33%).
Biorąc pod uwagę wynik badań z 2012 r. oraz 2015 r. znacznie zwiększył się odsetek urzędów
ze zdefiniowaną polityką szkoleń i podnoszenia kwalifikacji w postaci dokumentu. (2012 r. 25%, 2015 r. – 43%). Tendencja ta, ma także odzwierciedlenie w wynikach poszczególnych
rodzajów urzędów.
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Rysunek 17 C3. Czy instytucja posiada politykę szkoleń i podnoszenia kwalifikacji IT?

N=79

3.1.3 C4. Czy instytucja ma wydzielone środki na szkolenia IT, jeśli tak to
w jakiej wysokości?
Niespełna 40% urzędów posiada wydzielone środki na szkolenia IT. Najwięcej pozytywnych
odpowiedzi na tak postawione pytanie udzielono w ministerstwach (66%), natomiast najmniej
w urzędach centralnych wraz z jednostkami podległymi (31%).
W analogicznym badaniu z 2012 r. mniejszy odsetek urzędów zadeklarował, iż posiada
wydzielone środki na szkolenia IT (2012 r. - 28%, 2015 r. – 38%). Biorąc pod uwagę typy
urzędów

można

zauważyć,

iż

wzrosła

liczba

urzędów

wojewódzkich

ze

środkami

przeznaczonymi na szkolenia komórek IT.
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Rysunek 18 C4. Czy instytucja ma wydzielone środki na szkolenia IT, jeśli tak to w jakiej wysokości?

N=76

3.1.4 C5. Proszę ocenić poziom kompetencji służb informatycznych Urzędu
w odniesieniu do postawionych przed nimi zadań.
Ponad 70% badanych urzędów zadeklarowało, iż poziom kompetencji służb informatycznych
Urzędu jest adekwatny do oczekiwań/potrzeb Urzędu. Co piąty badany urząd zadeklarował,
iż poziom kompetencji jest raczej poniżej oczekiwań/potrzeb Urzędu. 6% urzędów określa
poziom kompetencji mianem powyżej bądź też raczej powyżej oczekiwań/potrzeb Urzędu.
Najwięcej pozytywnych odpowiedzi udzielono w ministerstwach wraz z jednostkami
podległymi, jednocześnie jest to jedyna grupa urzędów, w której jeden z respondentów
uważa, iż poziom jest poniżej oczekiwań/potrzeb.
Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane w poszczególnych kategoriach urzędów należy przyjąć,
że wyniki badania z 2012 r. oraz 2015 r. w znacznym stopniu pokrywają się. W 2012 r. poziom
kompetencji jako adekwatny oceniło 68% urzędów, natomiast w 2015 r. był on nieco wyższy
- 72%. W obydwu badaniach co piąty badany urząd zadeklarował, iż poziom kompetencji
jest raczej poniżej oczekiwań/potrzeb Urzędu.
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Rysunek 19 C5. Proszę ocenić poziom kompetencji służb informatycznych Urzędu

4

Analiza otoczenia warunków pracy kadr IT w urzędach w kontekście
wyników badań ankietowych z 2014 roku
Uwarunkowania prawne

Pracownicy urzędów administracji publicznej są zobligowani do ciągłego uzupełniania
wiedzy z zakresu obowiązujących uregulowań prawnych. Urzędy administracji publicznej
w Polsce zobowiązane są podjąć działania wynikające z ustawy o informatyzacji związane
z wdrożeniem nowych technologii oraz zadbać o bieżące podnoszenie kwalifikacji
pracowników merytorycznych oraz wyspecjalizowanych kadr działów informatycznych .
W szczególności należy dostosować obowiązujące procedury do:



Kodeksu Postępowania Administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, t.j. z późn. zm.); 8

 Instrukcji kancelaryjnej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011
Nr 14 poz. 67);
 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2013 poz. 235).

8

Ostatnia zmiana w 2015 r.
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Wybrane dokumenty strategiczne/programowe
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020 roku9 (w skrócie PZIP) - to dokument
adresowany do administracji, przedsiębiorców i wszystkich obywateli. Jego celem jest
zapewnienie dostępu do efektywnych, bezpiecznych, prostych w stosowaniu narzędzi, które
będą powszechnie dostępne i przygotowane do współpracy ze środowiskami technicznymi
wykorzystującymi różne technologie. Program opisuje stan e-usług publicznych w kraju
i pokazuje, w jaki sposób zbudować spójny system skoncentrowany na potrzebach
obywateli.
Celem strategicznym programu jest zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez
społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania
mierzonego odsetkiem obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach
z administracją publiczną, zaś celem

operacyjnym:

zapewnienie interoperacyjności

istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, przy
równoczesnym eliminowaniu powielającej się funkcjonalności, co doprowadzi do stworzenia
spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego na
poziomie wewnątrzkrajowym i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców,
w sposób efektywny kosztowo i jakościowo 10. Realizacja celów PZIP mierzona będzie
odsetkiem obywateli i przedsiębiorców korzystających z e-usług administracji publicznej,
a także poziomem satysfakcji użytkowników.
Sprawne państwo, aby mogło efektywnie spełniać swoje funkcje, powinno zapewnić wysoką
jakość usług administracji publicznej, która może być osiągnięta między innymi dzięki
cyfryzacji. Budowanie i udostępnianie społeczeństwu e-usług przyczyniać się będzie do
tworzenia spójnego i efektywnego systemu informacyjnego państwa, którego zbudowanie
jest celem omawianego programu.
Ponadto, w ramach PZIP określono 4 obszary działań: obszar integracji usług, obszar integracji
danych, obszar zintegrowanego dostępu do danych publicznych, obszar zintegrowanej
informacji

zarządczej.

Wyznaczono

również

11

kluczowych

działań

zintegrowanej

informatyzacji, które wynikają ze wzajemnych powiązań pomiędzy powyższymi założeniami.
Należą do nich m.in:
 osiągnięcie

interoperacyjności

rejestrów

publicznych

i

innych

systemów

teleinformatycznych;

9

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020 roku, listopad 2013, Warszawa, Ministerstwo Administracji

i Cyfryzacji, wersja przyjęta przez Komitet stały Rady Ministrów w dniu 8.01.2014 r.
10

Tamże, s. 26.
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 utworzenie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania ponadresortowej struktury
zarządzania budową systemu informacyjnego państwa;
 zapewnienie

pełnej

funkcjonalnej

integracji

platformy

ePUAP

z

systemami

informatycznymi administracji publicznej;
 budowanie kompetencji cyfrowych wewnątrz administracji oraz w społeczeństwie.
Realizacja PZIP pozwoli na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój
sektora usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawę warunków
prowadzenia

działalności

informacyjnych

i

gospodarczej,

komunikacyjnych

w

a

także

wzrost

gospodarce

wykorzystania

i

poprawę

technologii

konkurencyjności

przedsiębiorstw. Prowadzić będzie do zwiększenia satysfakcji obywateli i przedsiębiorców
w zakresie jakości i szybkości kontaktów z administracją, a także wzrostu wiedzy
i zaangażowania obywateli i przedsiębiorców w sprawy publiczne oraz tworzenie rozwiązań
dla sfery publicznej.
Do osiągnięcia celów określonych w PZIP niezbędne jest zapewnienie odpowiednich ram
prawnych umożliwiających wprowadzenie w życie nowych rozwiązań. Planowane zmiany
determinowane

są

usprawnień

zakresie

w

dużym

oczekiwaniem

funkcjonowania

społecznym

dotyczącym

e-administracji

i

rozwoju

wprowadzenia
społeczeństwa

informacyjnego. Nadrzędnym celem procesu zmian legislacyjnych w obszarze informatyzacji
jest stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania spójnego i jednolitego systemu
informacyjnego państwa, uwzględniającego
publiczne, ukierunkowanego na

wszystkie

podmioty realizujące

efektywne świadczenie

usług

zadania

na rzecz obywateli,

przedsiębiorców i cudzoziemców.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-202011 (w skrócie POPC) - został
przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Program
ten jest kluczowym narzędziem do wykorzystywania przez nasz kraj prorozwojowych
możliwości technologii cyfrowych. Program ten finansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w kwocie 8 miliardów złotych oraz 2 miliardów złotych stanowiących wkład krajowy. Polska
Cyfrowa jest podzielona na trzy osie priorytetowe, które odpowiadają najważniejszym
obszarom cyfryzacji. W ramach każdej z trzech osi wyznaczone są cele szczegółowe oraz
wskazane konkretne działania, które pomogą je osiągnąć i grupy beneficjentów.
Pierwsza oś – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu;
Druga oś - E – administracja i otwarty rząd;
Trzecia oś – Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa.

11
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Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zawarta
w dokumencie oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd odnosi się bezpośrednio do
rozwoju obszaru administracji publicznej.
W ramach osi będą wspierane projekty o oddziaływaniu ogólnokrajowym. Z udostępnianych
elektronicznie usług i informacji sektora publicznego będą korzystać mieszkańcy wszystkich
regionów Polski. Z uwagi na charakter projektów nie jest możliwe wykluczenie jakiegokolwiek
województwa z korzystania z ich efektów, co oznacza, że każdy z regionów powinien brać
czynny udział w realizacji postanowień programu oraz dążyć do osiągnięcia stawianych
celów.
Głównym celem II osi jest wspieranie podmiotów publicznych w tworzeniu i rozwoju
nowoczesnych e-usług oraz integracji usług na wspólnej platformie ePUAP, portalu usług
publicznych. Wsparcie projektów zwiększających interoperacyjność (współpracę) systemów
informatycznych i rejestrów publicznych. Ma to doprowadzić do lepszego wykorzystania
infrastruktury, zapewniając równocześnie odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych oraz przechowywania i ochrony danych. Dodatkowo ma uwzględnić
profesjonalne przygotowanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania
(np. poprzez udostępnienie interfejsu dla programistów, tzw. API).
Priorytetowych jest dziesięć obszarów e-usług opisanych w Programie Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa:


sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie;



rynek pracy;



ochrona zdrowia;



wymiar sprawiedliwości i sądownictwo;



bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe;



prowadzenie działalności gospodarczej;



zamówienia publiczne;



podatki i cła;



ubezpieczenia i świadczenia społeczne;



prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych.

Powstałe e-usługi powinny charakteryzować się dostępnością dla osób niepełnosprawnych
(zgodnie ze standardami WCAG 2.0), ciągłością działania, powszechnością i jakością obsługi
oczekiwaną przez użytkowników, która po wdrożeniu będzie monitorowana. Obywatele
powinni móc korzystać z e-usług publicznych niezależnie od tego, gdzie przebywają i z jakiej
technologii korzystają. W ramach projektów przewidziane są również szkolenia podnoszące
kompetencje urzędników obsługujących usługi świadczone drogą elektroniczną.
Grupy beneficjentów: w projektach POPC mogą brać udział jednostki administracji rządowej
oraz jednostki im podległe, sądy i jednostki prokuratury, konsorcja uprawnionych podmiotów
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z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi
lub podmiotami leczniczymi o charakterze ponadregionalnym.
Z powyższych dokumentów tj. PZIP i POPC wynika, iż jednym z kluczowych elementów
warunkujących podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej są
kompetencje kadr IT. Konieczne jest zatem tworzenie narzędzi i organizacja różnych form
kształcenia, które odpowiadają bieżącym potrzebom pracowników w tym zakresie.
Poziom cyfryzacji urzędów i potrzeby szkoleniowe pracowników merytorycznych
(w tym służb informatycznych)
Uzupełnienie analizy sytuacji komórek IT w urzędach centralnej administracji rządowej
stanowią wyniki badań cyfryzacji urzędów w Polsce, które uwzględniają urzędy wszystkich
szczebli. Dzięki zebranym informacjom udało się ustalić, jaki jest obecny stan zarządzania
procesami informatyzacji, kompetencji cyfrowych w urzędach, wykorzystania nowoczesnych
technologii do świadczenia usług i komunikacji. Z raportu „Wpływ cyfryzacji na działanie
urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r.” 12 wynika, że nadal tylko co 11-ty urząd
posiada dokument strategiczny w zakresie rozwoju teleinformatycznego. Sytuacja ta nie
zmieniła się w porównaniu z ostatnimi latami.
Spośród 1644 urzędów wszystkich szczebli (wszystkich biorących udział w badaniu), 75%
wymaga

od

kandydatów

na

stanowiska

merytoryczne

posiadania

kompetencji

informatycznych. 27% przedstawicieli urzędów deklarowało, iż nowi pracownicy podlegają
obowiązkowi szkoleniowemu w tym zakresie.
Urzędy kładą coraz większy nacisk na rozwój umiejętności cyfrowych pracowników – 51%
z nich zadeklarowało, że w 2014 roku w ich jednostkach przeprowadzone zostały szkolenia
informatyczne (44% w 2013 roku). W tym zakresie pojawia się duże zróżnicowanie: szkolenia te
były organizowane w 42% urzędów administracji rządowej i państwowej i tylko w 26%
urzędów administracji samorządowej. Do głównych przyczyn nie przeprowadzenia szkoleń
zaliczono:
 kompetencje pracowników odpowiadające potrzebom urzędu (50% urzędów
administracji rządowej i państwowej i 54% urzędów administracji samorządowej);
 ograniczenia budżetowe (25% urzędów administracji rządowej i państwowej i 32%
urzędów administracji samorządowej);
 brak

zdefiniowanych

potrzeb

w

tym

zakresie

(27%

urzędów

administracji

samorządowej);

12

Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r., Ministerstwo Administracji

i Cyfryzacji, Partner in Business Strategies, grudzień 2014
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W przeprowadzonym w 2014 roku badaniu zadano również pytanie odnośnie obszarów
związanych z informatyzacją, w jakich szkolili się pracownicy urzędów w 2014 roku.
W odpowiedzi na to pytanie najczęściej wskazywano następujące obszary tematyczne:
 zarządzanie dokumentami elektronicznymi zgodnie z wymogami nałożonymi przez
KPA i nową instrukcją kancelaryjną (63% urzędów administracji rządowej i państwowej,
przy 62% urzędów ogółem);
 aplikacje specjalistyczne (75% urzędów administracji rządowej i państwowej, przy 62%
urzędów ogółem);
 zasady bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych
(71% urzędów administracji rządowej i państwowej, przy 53% urzędów ogółem);
 bezpieczeństwo systemów informatycznych (75% urzędów administracji rządowej
i państwowej, przy 46% urzędów ogółem);
 aplikacje biurowe (64% urzędów administracji rządowej i państwowej, przy 38%
urzędów ogółem);
 certyfikowane szkolenia informatyczne np. zarządzanie bazami danych, zarządzanie
serwerami, ich konfiguracja, wirtualizacja, archiwizacja sposoby wykorzystania
i wdrażania usług elektronicznych na ePUAP (53% urzędów administracji rządowej
i państwowej, przy 28% urzędów ogółem).
Jakość warunków i efektywność pracy komórek IT wpływają na poziom rozwoju
informatycznego urzędów. Na podstawie raportu „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów
administracji publicznej w Polsce w 2014 r. wskazano kilka podstawowych elementów
ilustrujących poziom informatyzacji urzędów:
 Zapewnienie pracownikom zdalnego dostępu do systemu poczty elektronicznej,
dokumentów lub aplikacji urzędu deklarowało: 92% urzędów administracji rządowej
i państwowej, przy 53% urzędów ogółem;
 Wśród modeli najlepiej opisujących obecny poziom rozwoju informatycznego
badanych urzędów respondenci wskazali:
o

Zintegrowany pakiet aplikacji dziedzinowych działający w oparciu o wspólną
bazę danych – wspólna autoryzacja (zrządzanie wszystkimi użytkownikami we
wszystkich aplikacjach), system klasy ERP –38% urzędów administracji rządowej
i państwowej oraz 20% urzędów administracji samorządowej;

o

Komputery spięte siecią, lokalizacja aplikacji oraz plików na serwerze,
przekazywanie danych pomiędzy programami w trybie wsadowym – off line –
59% urzędów administracji rządowej i państwowej oraz 67% urzędów
administracji samorządowej;
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o

Struktura

rozproszona,

niezależne

komputery/programy

pracujące

pod

kontrolą DOS lub Windows –1% urzędów administracji rządowej i państwowej
oraz 10% urzędów administracji samorządowej;
o

Brak aplikacji innych niż programy biurowe (np. MS Office) – 1% urzędów
administracji

rządowej

i

państwowej

oraz

2%

urzędów

administracji

elektronicznego

zarządzania

samorządowej;
 42%

badanych

urzędów

korzysta

z

systemu

dokumentacją (EZD) (62% urzędów administracji państwowej i rządowej i 41% urzędów
administracji samorządowej). Warto jednak podkreślić, że tylko dla 7% podmiotów EZD
jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania spraw (33%
urzędów

administracji

państwowej

i

rządowej

i

5%

urzędów

administracji

samorządowej). Dokumentowanie przebiegu spraw w sposób tradycyjny, wyłącznie
w postaci nieelektronicznej, obowiązuje w 1/3 badanych urzędów (51% urzędów
administracji państwowej i rządowej i 61% urzędów administracji samorządowej),
a w formie mieszanej – papierowej i elektronicznej - w 60% jednostek (16% urzędów
administracji państwowej i rządowej i 34% urzędów administracji samorządowej);
 68% urzędów korzysta z systemów teleinformatycznych udostępnionych na poziomie
centralnym

do wymiany

lub

pobierania

danych

(81%

urzędów

administracji

państwowej i rządowej i 67% urzędów administracji samorządowej);
 Posiadanie elektronicznej skrzynki podawczej: w 2011 roku – 88% urzędów ogółem,
w 2012 roku 96% urzędów ogółem, w 2013 roku 98% urzędów ogółem, a w 2014 roku
96% urzędów ogółem, przy czym 89% urzędów administracji rządowej i państwowej
i 96% urzędów administracji samorządowej;
 Wysyłanie dokumentów za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: w 2011 roku –
19% urzędów ogółem, w 2012 roku 53% urzędów ogółem, w 2013 roku 81% urzędów
ogółem, a w 2014 roku 92% urzędów ogółem 13.
W celu dostosowania

się do nowych standardów informatycznych, urzędy administracji

publicznej realizują koncepcję społeczeństwa informacyjnego. Na podstawie obserwacji
zmian, jakie zachodzą w procesie rozwoju informatycznego, należy podkreślić, że na
efektywne funkcjonowanie administracji publicznej wpływa szereg czynników. Informatyzacja
urzędów wymaga zarówno odpowiedniej infrastruktury (sprzęt i oprogramowanie), jak
i kompetencji urzędników. W zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ważny jest

13

W opracowaniu Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r. zwrócono

uwagę, iż: „Znaczny wzrost w roku 2012 względem roku 2011 prawdopodobnie wynika z większego wpływu
dokumentów na elektroniczną skrzynkę podawczą w konsekwencji wdrożenia profilu zaufanego ePUAP”., s. 138.
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również rozwój technologiczny i mechanizmy finansowania. Należy podejmować starania,
aby wszystkie powyższe czynniki były rozwijane równolegle i tym samym stanowiły podstawę
nowoczesnej administracji publicznej.
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5

Podsumowanie.

5.1

Badanie ankietowe

Dział A - Informacje o urzędzie
Większość komórek IT w urzędach administracji rządowej w Polsce to wydziały (36%), inne
jednostki (26% w tym najczęściej zespoły oraz oddziały), biura (17%), departamenty (16%)
oraz

sekcje

(5%).

Zdecydowana

większość

komórek

IT

(91%)

nie

nadzoruje

wyspecjalizowanych, samodzielnych jednostek w obszarze projektowania, tworzenia lub
utrzymania systemów IT. Średnio w badanych urzędach centralnej administracji rządowej
w Polsce w komórkach IT zatrudnionych jest 3,44% pracowników.
Dział B – Obsługa informatyczna urzędu
Duża część komórek IT w centralnej administracji rządowej realizuje więcej niż pięć zadań.
Zadaniami, które najczęściej wykonywane są przez komórki IT jest:
 zarządzanie i utrzymanie systemów informatycznych instytucji,
 rozwój systemów informatycznych i instytucji,
 zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 wsparcie użytkowników (helpdesk).
W ramach analizy zbadano również liczbę osób zatrudnionych w komórce IT według
11 kategorii. Największymi grupami zatrudnionymi w komórkach IT wg kategorii są:
 administratorzy systemów komputerowych, w tym do spraw administracji,
 specjaliści ds. wdrożeń, wsparcia użytkownika oraz szkoleń,
 analitycy systemowi/architekci systemów,
 operatorzy systemów teleinformatycznych.
Ponadto badane urzędy mając na uwadze wykonywane i planowane zadania określiły
zapotrzebowanie na specjalistów IT. Najwięcej urzędów chciałoby zatrudnić osoby na
stanowisko analityka systemów/architekta systemów, programisty aplikacji, administratora
systemów komputerowych, w tym ds. archiwizacji, specjalisty ds. wdrożeń, wsparcia
użytkownika oraz szkoleń, a także specjalisty ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Większość badanych urzędów (69%) ma w planach zatrudnienie nowych pracowników,
natomiast jedynie 3% badanych jednostek centralnej administracji zastanawia się nad
zredukowaniem liczby stanowisk w komórkach IT. Nieco ponad 40% urzędów ma w planach
zlecenie części prac podmiotom zewnętrznym. Natomiast co dziesiąty urząd planuje
zrezygnować bądź też ograniczyć zakres zlecanych prac na zewnątrz. W ramach badania
oceniono również poziom zasobów osobowych komórek IT w stosunku do postawionych
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zadań.

Największa

część

urzędów

oceniła

poziom

zasobów

jest

raczej

poniżej

oczekiwań/potrzeb Urzędu, a niecałe 30% uważa że poziom jest adekwatny.
Większość

urzędów

(55%)

nie

posiada

zaakceptowanej

przez

Kierownictwo

strategii/koncepcji/planu rozwoju systemu telekomunikacyjnego, a nieco ponad połowa
wszystkich

badanych

urzędów

(53%)

utrzymuje

systemy

świadczące

usługi

lub

udostępniające informacje użytkownikom spoza administracji publicznej.
Dział C – Kompetencje informatyczne
W badanym okresie (2013 r. – 2015 r.) wahała się liczba osób zatrudnionych w komórkach IT,
które uczestniczyły w szkoleniach. Zdecydowanie najwięcej szkoleń w szczególności
produktowych odbyło się w 2014 roku. Ponadprzeciętna liczbą osób biorąca udział
w

szkoleniach

produktowych

w

2014

roku

może

wskazywać,

iż

w

tym

roku

wprowadzono/zakupiono nowe systemy bądź też oprogramowania.
Większość urzędów nie posiada określonej polityki szkoleń i podnoszenia kwalifikacji IT
w postaci zatwierdzonego dokumentu (57%). Jednocześnie niespełna 40% urzędów posiada
wydzielone środki na szkolenia IT. Ponad 70% badanych urzędów zadeklarowało, iż poziom
kompetencji służb informatycznych Urzędu jest adekwatny do oczekiwań/ potrzeb urzędu.
Co piąty badany urząd zadeklarował, że poziom kompetencji jest raczej poniżej
oczekiwań/potrzeb Urzędu. 6% urzędów określa poziom kompetencji mianem powyżej bądź
też raczej powyżej oczekiwań/ potrzeb Urzędu.

5.2

Jakość warunków pracy kadr IT w urzędach administracji publicznej

Urzędy administracji publicznej są zobowiązane dostosować swoje procedury do wymogów
prawa, w tym do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2013 poz. 235). Z dokumentu wynika, iż wszyscy
pracownicy merytoryczni urzędów podlegają obowiązkowi uzupełniania swoich kompetencji
w tym zakresie. Urzędy są również zobligowane do dostosowania obowiązujących procedur
do wytycznych wynikających z dokumentów strategicznych i programowych, takich jak:
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa do 2020 roku oraz Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
Z analizy otoczenia warunków pracy osób zatrudnionych w komórkach IT na podstawie
raportu Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r.
wynika, iż w ostatnich latach informatyzacja i cyfryzacja urzędów uległa poprawie.
W głównej mierze jest to związane z faktem, iż urzędy kładą coraz większy nacisk na rozwój
umiejętności cyfrowych pracowników.
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Do obszarów związanych z informatyzacją, w jakich najczęściej szkolili się pracownicy
urzędów w 2014 roku należały: zarządzanie dokumentami elektronicznymi zgodnie
z wymogami nałożonymi przez KPA i nową instrukcją kancelaryjną (63% urzędów administracji
rządowej i państwowej, przy 62% urzędów ogółem); aplikacje specjalistyczne (75% urzędów
administracji rządowej i państwowej, przy 62% urzędów ogółem); zasady bezpieczeństwa
przetwarzania informacji w systemach teleinformatycznych (71% urzędów administracji
rządowej

i

państwowej,

przy

53%

urzędów

ogółem);

bezpieczeństwo

systemów

informatycznych (75% urzędów administracji rządowej i państwowej, przy 46% urzędów
ogółem); aplikacje biurowe (64% urzędów administracji rządowej i państwowej, przy 38%
urzędów ogółem); certyfikowane szkolenia informatyczne np. zarządzanie bazami danych,
zarządzanie serwerami, ich konfiguracja, wirtualizacja, archiwizacja sposoby wykorzystania
i wdrażania usług elektronicznych na ePUAP (53% urzędów administracji rządowej
i państwowej, przy 28% urzędów ogółem).
Najczęstszymi przyczynami nie organizowania szkoleń były: kompetencje pracowników
odpowiadające potrzebom urzędu (50% urzędów administracji rządowej i państwowej i 54%
urzędów administracji samorządowej) i ograniczenia budżetowe (25% urzędów administracji
rządowej i państwowej i 32% urzędów administracji samorządowej).
Ponadto, jak wynika z raportu „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji
publicznej w Polsce w 2014 r.”, proces informatyzacji i cyfryzacji urzędów powinien być nadal
realizowany. Warto podkreślić, że tylko dla 7% podmiotów EZD jest podstawowym sposobem
dokumentowania przebiegu załatwiania spraw (33% urzędów administracji państwowej
i rządowej i 5% urzędów administracji samorządowej). Natomiast dokumentowanie przebiegu
spraw w sposób tradycyjny, wyłącznie w postaci nieelektronicznej, obowiązuje w 1/3
badanych urzędów (51% urzędów administracji państwowej i rządowej i 61% urzędów
administracji samorządowej), a w formie mieszanej – papierowej i elektronicznej - w 60%
jednostek (16% urzędów administracji państwowej i rządowej i 34% urzędów administracji
samorządowej).
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Wnioski
Na podstawie analizy danych zastanych oraz analizy ankiet przeprowadzonych w urzędach
centralnej administracji rządowej można stwierdzić, iż rozwój komórek IT, w głównej mierze
uzależniony jest od trzech czynników: jakości kapitału ludzkiego, uwarunkowań prawnych
oraz od ilości środków finansowych przeznaczanych na szkolenia.

Kapitał ludzki, środki finansowe oraz uwarunkowania prawne stanowią zatem system,
w którym niedostateczne funkcjonowanie któregokolwiek z elementów spowoduje blokadę
uniemożliwiającą sprawne i efektywne funkcjonowanie administracji publicznej. Kluczowym
czynnikiem jest kapitał ludzki, a w szczególności kompetencje kadr, które decydują
w jaki sposób pozostałe dwa elementy będą ze sobą powiązane.
Kompetencje pracowników stanowią siłę napędową warunkującą wdrażanie i obsługę,
a

zatem

funkcjonowanie

systemów

informatycznych

w

instytucjach.

W

dobie

przyspieszonego rozwoju technologicznego oraz postępu w dziedzinie cyfryzacji urzędów
(pomimo wciąż dużych dysproporcji i niedoskonałości), jedną z najważniejszych spraw staje
się

konieczność

stałego

podnoszenia

kompetencji,

uzupełniania

kwalifikacji.

Aby

odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób najbardziej efektywnie zorganizować kształcenie
kadr informatycznych pracujących w administracji publicznej, konieczna jest właściwa
DIAGNOZA.
Biorąc pod uwagę dane zebrane w toku realizowanego badania, a także inne opracowania
potwierdziła się potrzeba organizacji badań specjalistycznych, mających na celu zbadanie
potrzeb w zakresie kompetencji wyspecjalizowanych pracowników komórek IT w urzędach.
Pierwszym krokiem w tej dziedzinie było badanie ankietowe marzec-kwiecień 2012, oraz
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badanie

zrealizowane

w

roku

2014,

które

jest

głównym

przedmiotem

niniejszego

opracowania.
W okresie będącym przedmiotem badania liczba osób zatrudnionych w działach IT biorąca
udział w szkoleniach w znacznym stopniu wahała się (w 2013 r. 1462 osoby, 2014 r. 2280 osób,
2015 r. 849). Największa liczba pracowników brała udział w szkoleniach w związku z zakupem
nowego oprogramowania oraz wprowadzeniem nowych systemów informatycznych.
Należy przyjąć, że liczba szkoleń pracowników działów IT uległa znacznemu zwiększeniu
w stosunku do roku 2012 r. Organy centralnej administracji rządowej kładą większy nacisk na
rozwój kadr, w tym specjalistów, co objawia się w poprawie funkcjonowania komórek IT. Fakt
poprawy jakości usług świadczonych przez jednostki IT należy również wiązać z koniecznością
realizacji określonych programów i projektów, a także zobowiązaniami wynikającymi
z przepisów prawa. Oznacza, że uwarunkowania prawne moją również niebagatelne
znaczenie dla rozwoju działów IT, gdyż obligują centralne urzędy administracji rządowej do
podjęcia określonych działań.
Za istotny czynnik rozwoju należy uznać wdrożenie w życie Programu Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa do 2020 roku, którego celem strategicznym jest zwiększenie podaży
oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce.
W celu efektywnej organizacji jakości kształcenia kadr IT w urzędach i zarządzania w tej
dziedzinie, konieczne jest także udokumentowanie wszelkich planów związanych z kierunkami
podnoszenia kompetencji i wydatkowania środków na tej cel. Należy zwrócić uwagę, iż do
tej pory większość urzędów nie posiada określonej polityki szkoleń oraz podnoszenia
kwalifikacji IT w postaci zatwierdzonego dokumentu, co wywiera negatywny wpływ na
poprawę polityki szkoleniowej w centralnych urzędach administracji rządowej. Kierunkiem
działań, który ma na celu wspomożenie organizacji podnoszenia kompetencji pracowników
IT

jest

zatem

stworzenie

i

systematyczna

aktualizacja

dokumentów

regulujących

i wskazujących kierunki podnoszenia kompetencji w urzędach administracji publicznej. Biorąc
jednak pod uwagę dane z roku 2012, zgodnie, z którymi 75% urzędów administracji rządowej
nie posiadało przyjętego dokumentu regulującego kwestię polityki szkoleń i podnoszenia
kwalifikacji IT, należy uznać, że w obecnym stanie sytuacja ta uległa poprawie (43% urzędów
administracji rządowej posiada dokument regulujący politykę szkoleń i podnoszenia
kwalifikacji w komórkach IT) .
Zauważyć należy, że najczęściej występującą przyczyną braku możliwości organizacji szkoleń
były uwarunkowania finansowe w postaci ograniczeń budżetowych. Podkreślić jednak
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należy, że biorąc pod uwagę wydzielone środki finansowe na szkolenie IT w roku 2012 oraz
2014, w porównaniu do roku 2012 nastąpiło niewielkie zwiększenie ilości środków finansowych
na cele szkoleniowe w wysokości 10 punktów procentowych.
Różnorodność zadań realizowanych w komórkach IT może wskazywać na wzrost znaczenia
tych komórek w odniesieniu do zadań realizowanych przez urzędy centralnej administracji
rządowej. W kolejnych latach powinna być kontynuowana polityka rozwoju umiejętności
kard IT. Ponadto należy ową politykę poprzeć sformalizowanymi dokumentami w urzędach
centralnej administracji rządowej. Dzięki czemu, możliwe będzie wydzielenie środków
przeznaczonych na szkolenia osób zatrudnionych w komórkach IT, które funkcjonują
w ramach urzędów centralnej administracji rządowej.
Efekty szkoleń w komórkach IT są dostrzegane m. in. w raporcie pt. „Wpływ cyfryzacji na
działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r.”, z którego jednoznacznie
wynika, iż w ostatnich latach informatyzacja i cyfryzacja urzędów uległa systematycznej
poprawie.
Mając na względzie powyższe, należy przyjąć, że podnoszenie kompetencji pracowników
komórek IT w urzędach przełoży się na funkcjonowanie pozostałych obszarów (rozwój
technologiczny: poziom informatyzacji/ cyfryzacji urzędów oraz mechanizmów i organizacji
finansowania)

składających

się

na

mechanizm

działania

administracji.

Podjęcie

wymienionych wyżej kierunków działań przyczyni się w konsekwencji do stworzenia
wspólnego, ujednoliconego systemu informacyjnego państwa.
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Załączniki
Załącznik numer 1 – Kwestionariusz ankiety

Komórki IT w urzędach centralnej administracji rządowej w Polsce
Badanie w ramach projektu „Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej – narzędzia wymiany
doświadczeń i podnoszenia kompetencji”
Nazwa urzędu:
Liczba zatrudnionych w urzędzie wg stanu na 31 grudnia 2014 r.:
ANKIETA DLA KIEROWNICTWA KOMÓRKI ds. IT
Dział A. OGÓLNE INFORMACJE O KOMORCE ORGANIZACYJNEJ
A1

Czy Państwa komórka organizacyjna jest:

departamentem

wydziałem

sekcją

biurem

inną jednostką? (Proszę określić jaką)…………………….. ……………….

A2






Czy komórka organizacyjna nadzoruje z tytułu podległości instytucjonalnej wyspecjalizowaną,
samodzielną jednostkę w obszarze projektowania, tworzenia lub utrzymywania systemów IT
 tak

 nie

Jeśli tak, to jaką: ………………………………………………………………………….
A3

Bezpośrednia podległość organizacyjna komórki:

kierownictwu urzędu
(minister, wiceminister, prezes…)

dyrektorowi generalnemu

dyrektorowi departamentu/biura

naczelnikowi wydziału

inna (Proszę określić jaka):


Nazwa komórki:



Kierujący komórką
o
o
o



Stanowisko:
Imię Nazwisko:
Adres mailowy:

Zastępca kierującego komórką
o
o
o

A4






Stanowisko:
Imię Nazwisko:
Adres mailowy:

Proszę podać liczbę osób pracujących w komórce wg stanu na 31 grudnia 2014 r.
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o
o

Ogółem
w tym zatrudnionych na czas nieokreślony

Dział B. OBSŁUGA INFORMATYCZNA URZĘDU
B1
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
B2

Które z poniższych zadań realizowane są przez komórkę:
rozwój systemów informatycznych instytucji
zarządzanie i utrzymanie systemów informatycznych instytucji
tworzenie systemów świadczących usługi zewnętrzne lub udostępniających rejestry
utrzymanie rejestrów lub udostępnianych informacji publicznych
zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego
hosting i monitorowanie systemów teleinformatycznych
administrowanie siecią WAN
wsparcie użytkownika (help desk)
inne (Proszę określić jakie):
Proszę podać liczbę osób zatrudnionych w komórce wg kategorii

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
B3

14

kierownicy projektów
analitycy systemowi/architekci systemów
projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
programiści aplikacji
projektanci i administratorzy baz danych
kreatorzy stron internetowych
administratorzy systemów komputerowych, w tym ds. archiwizacji
operatorzy systemów teleinformatycznych
administratorzy/specjaliści do spraw sieci komputerowych
specjaliści ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego
specjaliści ds. wdrożeń, wsparcia użytkownika oraz szkoleń

B4

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Plany Urzędu w zakresie procesów informatyzacji
a)
b)
c)
d)

planujemy zatrudnić nowe osoby
planujemy zredukować liczebność kadr informatycznych
planujemy część prac zlecić podmiotom zewnętrznym
planujemy zrezygnować lub ograniczyć zakres prac zlecanych na zewnątrz






Ocena poziomu zasobów osobowych komórki w stosunku do postawionych zadań
a) poziom przewyższa oczekiwania/potrzeby Urzędu
b) poziom raczej przewyższa oczekiwania/potrzeby Urzędu

14

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Ocena zapotrzebowania na specjalistów mając na uwadze wykonywane i planowane zadania
W tym:
a) kierownicy projektów
b) analitycy systemowi/architekci systemów
c) projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
d) programiści aplikacji
e) projektanci i administratorzy baz danych
f) kreatorzy stron internetowych
g) administratorzy systemów komputerowych, w tym ds. archiwizacji
h) operatorzy systemów teleinformatycznych
i) administratorzy/specjaliści do spraw sieci komputerowych
j) specjaliści ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego
k) specjaliści ds. wdrożeń, wsparcia użytkownika oraz szkoleń

B5













Gdy dana osoba wypełnia jednocześnie kilka funkcji proszę zaliczyć ją do jednej, dominującej, nie

do wielu
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c) poziom jest adekwatny do oczekiwań/potrzeb Urzędu
d) poziom jest raczej poniżej oczekiwań/potrzeb Urzędu
e) poziom jest poniżej oczekiwań/potrzeb Urzędu
B6





Czy Urząd posiada zaakceptowaną przez Kierownictwo strategię/koncepcję/plan rozwoju
systemu teleinformatycznego

 tak
 nie
UWAGA: Strategia nie ma charakteru sformalizowanego.
B7

Czy
komórka utrzymuje systemy świadczące
użytkownikom spoza administracji publicznej
 tak

usługi

lub udostępniające

informacje

 nie

Dział C. KOMPETENCJE INFORMATYCZNE
C1

Proszę podać liczbę osób pracujących w komórce objętych szkoleniami informatycznymi
(zrealizowanymi i planowanymi) w:
2013

2014

2015

Szkolenie
produktowe15
Szkolenie
kompetencyjne16
C2

Jeśli Urząd nie kieruje lub nie planuje kierować pracowników komórki na szkolenia
informatyczne, proszę o wskazanie powodów

a) obecne kompetencje informatyczne pracowników komórki odpowiadają potrzebom Urzędu
b) ograniczenia budżetowe nie pozwoliły na sfinansowanie szkoleń

c) przeprowadziliśmy odpowiednie szkolenia w latach poprzednich więc w tym roku nie było takiej
potrzeby

d) nie mamy zdefiniowanych potrzeb szkoleniowych w tym zakresie

e) brakuje na rynku oferty szkoleniowej dostosowanej do naszych potrzeb

f) inne powody

C3
Czy instytucja posiada politykę szkoleń i podnoszenia kwalifikacji IT w postaci przyjętego
dokumentu?
 tak
 nie

Czy instytucja ma wydzielone środki na szkolenia IT, jeśli tak to w jakiej wysokości

C4

 tak

C5

Proszę ocenić poziom kompetencji
postawionych przed nimi zadań?
a)
b)
c)
d)
e)

15

…………………. PLN

 nie

służb informatycznych

Urzędu

poziom kompetencji przewyższa oczekiwania/potrzeby Urzędu
poziom kompetencji raczej przewyższa oczekiwania/potrzeby Urzędu
poziom kompetencji jest adekwatny do oczekiwań/potrzeb Urzędu
poziom kompetencji jest raczej poniżej oczekiwań/potrzeb Urzędu
poziom kompetencji jest poniżej oczekiwań/potrzeb Urzędu

w odniesieniu

do







Szkolenie produktowe – szkolenie związane z zakupem i wdrożeniem nowego systemu bądź

oprogramowania
16

Szkolenie kompetencyjne – szkolenie nie związane z danym produktem mające na cel podniesienie

kompetencji IT
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Dział D. Komentarze i dane teleadresowe
Szanowni Państwo!
Dziękujemy za udział w badaniu!
Celem udoskonalania naszych metod badawczych chcielibyśmy prosić o uwagi i komentarze
dotyczące powyższej ankiety.
Prosimy o przekazanie poniżej Państwa sugestii:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
……………… ………………........................
........................................................................
(Imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail)
Dodatkowe uwagi:
1. Jeśli w danej instytucji tematyką teleinformatyki zajmuje się więcej jak jedna komórka
organizacyjna, prosimy o wypełnienie ankiet odrębnie dla każdej z nich.
2. Jeśli instytucja nadzoruje z tytułu podległości instytucjonalnej samodzielną jednostkę
organizacyjną zajmującą się projektowaniem systemów teleinformatycznych, ich
eksploatowaniem czy udostępnianiem informacji publicznych, prosimy o skierowanie niniejszej
ankiety do wypełnienia przez tą jednostkę

Załącznik numer 2 – Lista respondentów
Lista respondentów, którzy odpowiedzieli na pytania ankiety skierowanej do komórek IT
w urzędach administracji centralnej w Polsce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ministerstwa
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Sprawiedliwości

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Jednostkami podległe ministerstw
Agencja Nieruchomości Rolnych
Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Ochrony Rządu
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Centrum Projektów Europejskich
Centrum Projektów Informatycznych
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Instytut Badań Edukacyjnych
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Krajowy ośrodek wspierania edukacji zawodowej i ustawicznej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ośrodek Przetwarzania Informacji - państwowy instytut badawczy
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW
Rządowe Centrum Legislacji
Zakład Emerytalno Rentowy MSW
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Urzędy Wojewódzkie
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Mazowiecki urząd wojewódzki w Warszawie
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Podlaski Urząd wojewódzki w Białymstoku
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Zachodniopomorski urząd wojewódzki w Szczecinie
Urzędy centralne

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Pracy
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Główny Inspektorat Weterynarii
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Statystyczny
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Komenda Główna Policji
Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Polski Komitet Normalizacyjny
Prokuratura Generalna Skarbu Państwa
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Patentowy RP
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60.
61.
62.
63.
64.

Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Urząd Transportu Kolejowego
Urząd Zamówień Publicznych
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

65.

Jednostki podległe urzędów centralnych
Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych
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