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1. WPROWADZENIE 

NajwyŜsza Izba Kontroli, z własnej inicjatywy, przeprowadziła kontrolę realizacji 

projektów dotyczących elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

(e-PUAP) i Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej (STAP). Została 

ona ujęta w planie pracy NIK pod nr P/08/045.  

Celem kontroli było dokonanie oceny, pod względem legalności, gospodarności, 

celowości i rzetelności1, przebiegu realizacji dwóch projektów 

teleinformatycznych: e-PUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji 

Publicznej i STAP – Sieć Teleinformatyczna Administracji Publicznej.  

W  szczególności dokonano oceny: 

• stopnia zaawansowania realizacji projektów, 

• koordynacji przez MSWiA prac związanych z informatyzacją państwa 

w zakresie tych projektów, 

• efektów realizacji projektów, w tym zwłaszcza w zakresie wsparcia 

organów administracji publicznej w realizacji ustawowych obowiązków 

wynikających z art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. 

o podpisie elektronicznym2 i art. 20a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych3, 

• zgodności realizowanych projektów z ustawą 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne4 oraz ich funkcjonalności, uŜyteczności i wiarygodności, 

• przestrzegania przy realizacji projektów przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych5. 

W 2005 r. NIK przeprowadziła kontrolę świadczenia usług publicznych przy 

pomocy mediów elektronicznych6. W wyniku tej kontroli negatywnie oceniono 

                                                 
1 Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli  (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 231, poz. 1701 ze zm.) , z tym Ŝe w jednostkach samorządu terytorialnego – pod względem legalności, 
rzetelności i gospodarności, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o NIK. 

2 Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm. Niniejsza ustawa -w zakresie swojej regulacji - wdraŜa dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram 
w zakresie podpisów elektronicznych (Dz. Urz. WE L 13 z 19.01.2000 r.). 

3 Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449. 
4 Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm., zwanej dalej ustawą o informatyzacji. 
5 Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655. 
6 Informacja o wynikach kontroli świadczenia usług publicznych przez niektóre organy administracji 

rządowej przy zastosowaniu mediów elektronicznych – Warszawa październik 2006 r. (P/05/050; 
KGP/41012/05). 

Temat 

Cel kontroli 

Uzasadnienie 
podj ęcia  
kontroli 
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stopień przygotowania administracji rządowej do świadczenia takich usług.  

ZastrzeŜenia wzbudzał zwłaszcza sposób opracowania i realizacji Strategii 

Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006 7. Za 

działanie o największym znaczeniu dla informatyzacji kraju uznano w niej 

stworzenie zintegrowanej platformy usług administracji publicznej. Platforma ta 

miała powstać w ramach projektu o nazwie Wrota Polski, którego jednak nie 

zrealizowano. Jakościową poprawę w tym zakresie miała przynieść realizacja 

ponadsektorowych projektów nazwanych STAP i e -PUAP. Przewidziano je 

w ustanowionych przez Radę Ministrów, na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

Planach Informatyzacji Państwa na rok 2006 i na lata 2007 – 20108 (dalej: PIP 

2006 oraz PIP 2007 – 2010). W tym stanie rzeczy uzasadnionym było podjęcie 

badań kontrolnych w celu dokonania oceny, czy w latach 2005 – 2008 nastąpił 

postęp w zakresie informatyzacji administracji publicznej. 

Badaniami kontrolnymi objęto okres od stycznia 2005 r. do listopada 2008 r. 

Skontrolowano łącznie 46 jednostek, w tym 8 urzędów naczelnych i centralnych 

organów administracji rządowej, 5 urzędów wojewódzkich oraz 30 jednostek 

samorządu terytorialnego - 3 urzędy marszałkowskie, 9 starostw powiatowych 

oraz 18 urzędów gmin. Skontrolowano takŜe 3 gospodarstwa pomocnicze. 

Kontrolę przeprowadzono od 24 kwietnia  do 2 grudnia 2008 r. Wykaz 

skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK, które 

przeprowadziły w nich kontrole, zawiera załącznik nr 1. 

2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalno ści 

 NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia fakt, Ŝe Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA), w latach 20 05-2008 

nie realizowało projektu STAP.  W konsekwencji urzędy administracji 

                                                 
7 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 stycznia 2004 r. 
 http://www.mswia.gov.pl/index.php?dzial=259, określany dalej w Informacji takŜe jako Strategia 

ePolska2004 lub Strategia. 
8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 

2006 (Dz. U. Nr 147, poz. 1064)  oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie 
Planu informatyzacji państwa na lata 2007-2010 (Dz. U. Nr 61, poz. 415). 

Organizacja 

kontroli 
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publicznej nie uzyskały dostępu do ogólnokrajowego, bezpiecznego i taniego 

narzędzia komunikacji elektronicznej, poprawiającego sprawność 

administracji w wymiarze krajowym  i mi ędzynarodowym. 

 NIK negatywnie ocenia równieŜ przebieg i  dotychczasowe efekty 

realizowanego przez MSWiA projektu e-PUAP.  Do czasu zakończenia 

czynności kontrolnych w listopadzie 2008 r., pomimo upływu ostatecznego 

terminu zakończenia prac, portal e-PUAP nie został formalnie odebrany i nie 

uzyskał pełnej funkcjonalności, a występujące błędy uniemoŜliwiały jego 

wykorzystywanie. W konsekwencji realizacja tego projektu w minimalnym 

stopniu wpłynęła na poprawę komunikacji drogą elektroniczną pomiędzy 

obywatelami i urzędami oraz na wymianę informacji pomi ędzy urzędami.   

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia natomiast, pomimo 

stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, przyjmowanie przez 

skontrolowane podmioty dokumentów drogą elektroniczną, publikację aktów 

normatywnych w formie elektronicznej, postęp w świadczeniu usług 

publicznych drogą elektroniczną przez jednostki samorządu terytorialnego 

oraz wyposaŜenie tych jednostek w sprzęt teleinformatyczny 

i oprogramowanie. Zadania te realizowane były jednak, w znacznej mierze 

poza platformą e-PUAP, przy wykorzystaniu rozwiązań indywidualnych, 

lokalnych lub regionalnych. Prowadziło to do zwielokrotnienia prac w celu 

uzyskania podobnych rozwiązań,  a w konsekwencji ograniczało moŜliwości 

uzyskania oszczędności w skali całej administracji publicznej. 
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2.2. Synteza wyników kontroli 

1. NajwyŜsza Izba Kontroli, negatywnie ocenia fakt, Ŝe w latach 2005-2008 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wbrew postanowieniom 

Planów Informatyzacji Państwa oraz uchwały Rady Ministrów nr 202 z dnia 

2 sierpnia 2005 r. w sprawie etapów budowy i ogólnych zasad funkcjonowania 

Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej STAP, nie realizowało tego 

projektu.9 PowyŜsza uchwała przewidywała, Ŝe  projekt miał być zrealizowany 

w dwóch etapach. W 2004 r. wykonano infrastrukturę na terenie aglomeracji 

warszawskiej (I etap projektu). W latach 2005-2008, zamiast przewidzianej 

w II etapie rozbudowy sieci na terenie całego kraju,  modernizowano jedynie sieć 

na terenie aglomeracji warszawskiej. Podstawową przyczyną było odstąpienie 

przez MSWiA od budowy ogólnokrajowej sieci komputerowej w ramach projektu 

CEPIK10, w oparciu o którą miał być realizowany II etap projektu STAP. Ponadto 

MSWiA skoncentrowało się na realizacji istotnych i terminowych projektów 

SIS11 i VIS12, od wykonania których zaleŜało zniesienie kontroli na granicach 

wewnętrznych Unii Europejskiej. Do wstrzymania prac przyczynił się takŜe brak 

jednoznacznego określenia  w MSWiA osoby odpowiedzialnej za realizację 

projektu. Skutkiem zaniechania rozbudowy sieci STAP moŜe być utrata korzyści 

związanych z redukcją ponoszonych przez administrację publiczną kosztów usług 

przesyłania danych za pomocą sieci teleinformatycznych. Korzyści te oszacowano 

na około 231 mln zł rocznie. [str. 25] 

2. NIK negatywnie ocenia fakt, Ŝe do czasu zakończenia kontroli nie został 

osiągnięty podstawowy cel, przewidzianego do ukończenia w 2008 r. I etapu 

projektu e-PUAP. Celem tym  było uruchomienie portalu wraz z usługami 

pozwalającymi na wymianę dokumentów drogą elektroniczną, w tym poprzez 

elektroniczne skrzynki podawcze, rejestrowane na platformie przez 

zainteresowane podmioty. Portal e-PUAP i elektroniczna skrzynka podawcza 

zostały wprawdzie przekazane do uŜytkowania w dniu 14 kwietnia 2008 r., lecz 
                                                 
9 Uchwała niepublikowana. Dalej: uchwała nr 202. 
10 CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.  
11 SIS – Schengen Information System – komputerowa baza danych, która pozwala na sprawdzenie, czy 
osoby lub przedmioty przekraczające granicę Strefy Schengen nie są poszukiwane, niejawnie nadzorowane 
lub czy nie dotyczy ich zakaz wstępu.  
12 VIS – Visa Information System – uzupełnienie SIS w zakresie gromadzenie wniosków i danych 
wizowych. 

Projekt STAP  

Projekt e -PUAP 
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do czasu zakończenia czynności kontrolnych w listopadzie w 2008 r. 

występowały błędy w  oprogramowaniu, uniemoŜliwiające prawidłowe jego 

uŜytkowanie. Działania MSWiA, zmierzające do wyegzekwowania od 

wykonawcy prac terminowego i bezbłędnego ich ukończenia, nie były skuteczne.  

[str.26]   

3. W konsekwencji niedostosowania projektu e-PUAP do ustawowych13 

warunków wymiany dokumentów drogą elektroniczną,  brak jest moŜliwości 

złoŜenia podania pocztą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP, a więc na 

przykład skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 63 §1 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego14 Stanowi to istotne 

ograniczenie zakresu wykorzystania Internetu do kontaktów obywateli z urzędami 

administracji publicznej.[str.21] 

4. Negatywnie na dotychczasowe efekty realizacji projektu e-PUAP rzutuje 

brak ze strony MSWiA wyczerpujących informacji o tym  projekcie dla 

potencjalnych uŜytkowników. Wykazały to wyniki ankiety przeprowadzonej 

w ramach przygotowania do niniejszej kontroli.  Wskutek powyŜszego niski był 

stopień zainteresowania uczestnictwem na portalu e-PUAP. Spośród 

47 skontrolowanych jednostek, tylko 16 złoŜyło wnioski o załoŜenie konta w tym 

portalu i uruchomienie elektronicznej skrzynki podawczej. Część 

skontrolowanych jednostek realizowała własne, autonomiczne lub regionalne 

rozwiązania, które nie rozwiązywały jednak problemu zapewnienia naleŜytego 

poziomu usług na poziomie ponadregionalnym.  W ocenie NIK stanowi to 

zagroŜenie dla niektórych celów wyznaczonych w Planie Informatyzacji Państwa 

na lata 2007-2010, w tym zwłaszcza zoptymalizowania nakładów budŜetowych 

ponoszonych na informatyzację administracji publicznej. Cel ten powinien zostać 

osiągnięty w drodze koordynacji i integracji procesu informatyzacji administracji 

publicznej oraz poprzez zapobieganie zbędnemu powielaniu podejmowanych 

w tym zakresie działań. NIK podkreśla, Ŝe na realizację projektu e-PUAP 

docelowo przewidziano nakłady w wysokości 219 mln zł. [ str.  31, 51] 

5. NIK negatywnie ocenia fakt, Ŝe nie została w pełni wykonana dyspozycja 

art. 58 ust.2 ustawy o podpisie elektronicznym, zgodnie z którą organy władzy 

                                                 
13 Kodeks postępowania administracyjnego oraz Kodeks postępowania cywilnego. 
14 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.  

Wymiana 

dokumentów 

elektronicznych 
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publicznej, do 1 maja 2008 r., miały stworzyć moŜliwość wnoszenia podań          

i  wniosków drogą elektroniczną, w przypadkach gdy przepisy prawa wymagają 

składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru. 

W 6 skontrolowanych urzędach nie funkcjonowała elektroniczna skrzynka 

podawcza, w  4 nie sporządzono stosownych wzorów dokumentów 

elektronicznych dotyczących przedmiotowego zakresu działania tych urzędów. 

Ponadto 12 jednostek nie zgłosiło wzorów formularzy w formie elektronicznej 

Centralnego Repozytorium Wzorów Pism w Formie Dokumentów 

Elektronicznych (dalej: CRD), przede wszystkim z powodu niezapewnienia przez 

MSWiA  prawidłowego działania tego repozytorium. Do dnia zakończenia 

czynności kontrolnych w listopadzie 2008 r., w CRD zostało opublikowanych 

tylko 21 wzorów dokumentów elektronicznych. śaden ze skontrolowanych przez 

NIK urzędów nie realizował w pełni wymiany informacji w formie dokumentów 

elektronicznych, zgodnie warunkami określonymi w obowiązujących 

przepisach15.  Przyczyną jest brak oprogramowania, które pozwalałoby tworzyć 

dokumenty elektroniczne zgodnie z ustalonymi wymaganiami technicznymi. 

W sytuacjach niewymagających przesłania formalnych dokumentów, urzędy 

wysyłały pisma za pomocą poczty elektronicznej, która nie spełnia ustalonych 

rozporządzeniami wymagań - m.in. nie jest wystawiane urzędowe potwierdzenie 

odbioru. [str. 37, 48] 

6. Nie w pełni był realizowany obowiązek publikowania dzienników 

urzędowych w formie elektronicznej. Nie jest takŜe wydawany w formie 

elektronicznej „Monitor Polski B”, pomimo iŜ jest on jednym z dzienników 

urzędowych wymienionych w art. 8 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. 

Spośród 11 skontrolowanych jednostek zobowiązanych do publikowania 

dziennika urzędowego w formie elektronicznej, 9 udostępniało informacyjnie 

dzienniki urzędowe w formacie graficznym pdf16. Wymagania techniczne 

dotyczące publikacji dzienników określone zostały przez Ministra Spraw 

                                                 
15 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie 
niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1517), rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych 
doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651)  oraz 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie 
sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1664). 
16Format ten stanowi odzwierciedlenie formy papierowej.  

Elektroniczne 

dzienniki urz ędowe  
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Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu17, które ogłoszone zostało 

w dniu 30 kwietnia 2008 r. z terminem wejścia w Ŝycie 1 stycznia 2009 roku. 

Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych - w zakresie wydawania elektronicznej 

formy dzienników urzędowych - obowiązuje natomiast od 2 maja 2008 r. 

(art. 42b). Opóźnione wydanie rozporządzenia, utrudniające realizację 

obowiązków ustawowych, w ocenie NIK, stanowi przykład nierzetelnej legislacji.  

 Ponadto, do końca 2008 r. Prezes Rady Ministrów nie wydał 

rozporządzenia w sprawie określenia wysokości opłat za udostępnienie m.in. 

dzienników urzędowych na informatycznych nośnikach danych. Brak 

rozporządzenia moŜe spowodować uszczuplenie dochodów organów administracji 

rządowej i samorządowej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podjęła działania 

zmierzające do usunięcia powyŜszych nieprawidłowości. [str. 41] 

7. NIK pozytywnie ocenia udostępnianie i wykonywanie usług drogą 

elektroniczną przez skontrolowane jednostki samorządu terytorialnego 

(realizowane głównie poza platformą e-PUAP). Stwierdzone nieprawidłowości 

i uchybienia w tym zakresie dotyczyły przede wszystkim niepełnego 

udostępniania informacji poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (27 spośród 

30 skontrolowanych jednostek). [str. 44] 

8. Bardzo dobre było wyposaŜenie skontrolowanych jednostek samorządu 

terytorialnego w sprzęt komputerowy i oprogramowanie biurowe. Sprzęt ten nie 

był jednak wykorzystany zgodnie ze swoimi potencjalnymi moŜliwościami, 

przede wszystkim w zakresie wewnętrznej komunikacji (korzystanie z szablonów 

dokumentów, tworzenie wewnętrznych sieci komputerowych). [str. 45] 

9. NajwyŜsza Izba Kontroli stwierdziła występowanie barier prawnych 

wpływających na ograniczanie powszechności  komunikacji elektronicznej 

w kontaktach z administracją publiczną. Głównymi ograniczeniami wynikającymi 

z ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania 

dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym są techniczne zasady 

komunikacji ograniczone do określonej grupy podmiotów, ustalenie mało 

                                                 
17Z dnia 25 kwietnia 2008 r., w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających 

akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków 
komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych ( Dz. U. Nr 75, poz. 451 ze zm.). 
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popularnego formatu zbioru dokumentu elektronicznego, odstąpienie od uŜywania 

poczty elektronicznej oraz niezapewnienie pełnej równowaŜności prawnej 

dokumentów w postaci papierowej i elektronicznej. [str.  21] 

10. Finansowe rezultaty kontroli:  

• Kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa 455 705,6 zł, w tym 264 105,6 zł 

stanowi wartość umowy na dostawę sprzętu komputerowego, zawartej przez 

Urząd Wojewódzki w Poznaniu z wykonawcą, którego oferta – wskutek 

przedłoŜenia przeterminowanego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego – 

powinna zostać odrzucona w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz 92 400 zł z tytułu zawarcia przez Starostwo Powiatu 

Gdańskiego umowy z dostawcą sprzętu komputerowego, którego oferta 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna zostać 

odrzucona z powodu niespełnienia warunków określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. Ponadto 2 umowy o korzystanie 

z internetu i dostawę usług internetowych, o łącznej wartości 99 200 zł, 

Urząd Miasta Zgierz bezzasadnie zawarł z pominięciem ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

• Kwota wydatkowana w następstwie działań niezgodnych z prawem - 

206 546 zł, stanowiąca wartość kwot wypłaconych przez Urząd Miasta 

Zgierza dostawcy usług internetowych, na podstawie faktur wystawionych 

przez tego dostawcę, pomimo braku umów na dostawę tych usług. [str. 43] 

2.3. Uwagi ko ńcowe i wnioski 

Wyniki kontroli „Realizacja projektów dotyczących elektronicznej Platformy 

Usług Publicznych (e-PUAP) i Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej 

(STAP)” wskazują na konieczność:  

1. Wypracowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

i przedłoŜenia Radzie Ministrów koncepcji realizacji II etapu (budowy 

sieci ogólnopolskiej) projektu STAP. 

2. Doprowadzenia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do 

pełnej funkcjonalności platformy e-PUAP oraz podjęcia działań 

Finansowe 
rezultaty  
kontroli 
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zachęcających organy administracji publicznej do integracji własnych 

rozwiązań teleinformatycznych w ramach tej platformy. 

3. Zapewnienia przez kierowników urzędów administracji publicznej 

niezbędnych warunków dla tworzenia i doręczania dokumentów 

w formie elektronicznej w pełnym zakresie wynikającym 

z obowiązujących przepisów. 

4. MoŜliwie szybkiego ukończenia przez Kancelarię Prezesa Rady 

Ministrów prac podjętych w celu udostępnienia w formie elektronicznej 

dziennika urzędowego „Monitor Polski B”. 

5. Wydania, w jak najkrótszym terminie, rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za 

udostępnianie aktów prawnych na nośnikach informatycznych.  

6. RozwaŜenia przez Radę Ministrów celowości nowelizacji ustawy 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie uregulowania praw 

i obowiązków uŜytkowników platformy e-PUAP oraz 

odpowiedzialności organów administracji świadczących usługi drogą 

elektroniczną poprzez portal e-PUAP, a takŜe celowości uwzględnienia, 

przy nowelizacji ustawy informatyzacji podmiotów realizujących 

zadania publiczne, objęcia  formularzy internetowych definicją 

dokumentu elektronicznego.  

7. Zmiany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

rozporządzenia z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie sporządzania 

i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych poprzez 

określenie terminów w jakich urzędy mają przekazywać nowe bądź 

zmodyfikowane wzory dokumentów w postaci elektronicznej do CRD.  

8. RozwaŜenia przez Radę Ministrów podjęcia inicjatywy legislacyjnej 

w zakresie nowelizacji stosownych przepisów ustawowych, w celu 

zapewnia równowaŜności prawnej dokumentów w postaci papierowej  

i elektronicznej, w tym określenia zasad sporządzania elektronicznej 

kopii dokumentu w oryginalnej postaci papierowej. 
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3. WAśNIEJSZE WYNIKI KONTROLI 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowa ń 

ekonomicznych i organizacyjnych 

W listopadzie 1999 r. Komisja Europejska przedstawiła tzw. inicjatywę e-Europe. 

Miała ona na celu zorganizowanie członkom Unii, jak i krajom kandydującym, 

przejścia do społeczeństwa informacyjnego. Oznaczało to dąŜenie do zapewnienia 

kaŜdemu obywatelowi Unii Europejskiej, kaŜdej szkole, firmie i urzędowi 

dostępu do nowych technik teleinformatycznych i sposobów ich wykorzystania. 

Instrumentem zapewniającym realizację tego celu jest m.in. obowiązek 

wykonywania przez organy władzy publicznej usług na rzecz obywateli 

i przedsiębiorców przy pomocy mediów elektronicznych. Decyzją 2004/387/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 

interoperatywnego świadczenia ogólnoeuropejskich usług eGovernment dla 

administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli (IDABC)18 - Parlament 

Europejski i Rada przyjęły szereg działań w odniesieniu do sieci 

transeuropejskich przeznaczonych do elektronicznej wymiany danych pomiędzy 

organami administracji, przedsiębiorstwami i obywatelami.19 W celu osiągnięcia 

tych celów Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił kilka ustaw, a Rada 

Ministrów określiła plany działania. Podstawowym krajowym aktem prawnym 

jest ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. NIK zwraca uwagę, Ŝe spod działania tej ustawy 

wyłączonych zostało szereg jednostek państwowych, w tym np. Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Państwowa Inspekcja Pracy, czy przedsiębiorcy państwowi, poza 

przypadkami gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty istnieje 

obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów niebędących organami 

administracji rządowej. Taki stan prawny stanowi istotną barierę w stworzeniu 

jednolitego systemu komunikacji elektronicznej dostosowanego do załoŜeń 

unijnych. NIK pozytywnie odnotowuje fakt, Ŝe toczą się prace legislacyjne nad 

                                                 
18 Dz.U.UE.L. 181z 2004 r. str. 25 ze zm. 
19Wcześniej decyzje nr 1719/1999/WE1719/1999/WE (Dz. U. L 203, z 1999 r., str. 1 ze zm.) oraz 
nr 1720/1999/WE1720/1999/WE (Dz. U. L 203, z 1999 r., str. 9 ze zm.), które wygasły w dniu 31 grudnia 
2004 r. 
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nowelizacją tej ustawy. W jej ramach ma zostać m.in. ograniczona lista 

podmiotów podlegających wyłączeniu spod działania przepisów ustawy. 

Na mocy ustawy o informatyzacji Rada Ministrów wydała rozporządzenia 

w sprawie Planów Informatyzacji Państwa. Plany te stanowią narzędzia 

koordynacji realizowanych zadań informatycznych20. Określono w nich 

priorytety i cele informatyzacji państwa oraz zestawienie sektorowych 

i ponadsektorowych projektów informatycznych, które będą słuŜyć do realizacji 

określonych priorytetów i usług do końca 2010 r. W szczególności określono 

priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych na lata 2007-2010: 

przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli 

i podmiotów gospodarczych oraz racjonalizację wydatków administracji 

publicznej związanych z jej informatyzacją i rozwojem społeczeństwa 

informacyjnego.  

Projekt e-PUAP został umieszczony, ze względu na swoją waŜność, jako 

pierwszy wśród ponadsektorowych projektów teleinformatycznych, 

wymienionych w PIP 2006 i w PIP 2007-2010. Wg PIP 2007-2010 projekt e-

PUAP jest systematycznym programem działań zmierzającym do uzyskania 

pełnej funkcjonalności elektronicznej administracji w Polsce. W pierwszym etapie 

projektu       e-PUAP, przewidzianym do ukończenia w 2008 r., za  cenę 35 mln zł 

miała zostać zbudowana podstawowa infrastruktura i uruchomione podstawowe 

usługi oraz zaimplementowana obsługa jednej sprawy załatwianej przy 

współudziale kilku urzędów. Na lata 2008-2013 przewidziano drugi etap projektu, 

o wartości 184 mln zł, w ramach którego kontynuowane będą prace nad rozwojem 

infrastruktury, definiowane będą kolejne procesy obsługi obywateli 

i przedsiębiorstw, rozszerzony zostanie katalog usług świadczonych przez urzędy.  

MoŜliwość elektronicznego świadczenia usług w formie elektronicznej 

przewiduje ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną21. Wiarygodność dokumentów elektronicznych zapewnia 

zastosowanie podpisu elektronicznego (zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych 

                                                 
20 Przed wejściem w Ŝycie ustawy o informatyzacji, plany informatyzacji były przedmiotem uchwał Sejmu 
i Rady Ministrów podejmowanych w ramach koncepcji rozwoju ePolski jako fragmentu eEurope+ (programu 
państw kandydujących do UE) i pochodnej eEurope. 
21 Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. 
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i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi 

certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych 

przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń 

słuŜących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego22). Zgodnie z art. 58 

ust. 2 ustawy o podpisie elektronicznym organy władzy publicznej, do dnia 1 maja 

2008 r., miały umoŜliwi ć wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności 

drogą elektroniczną, gdy przepisy prawa wymagają ich składania w określonej 

formie lub wzorze. Podstawowymi wymaganiami są: podanie przez organ 

informacji o sposobie przyjmowania dokumentów w formie elektronicznej, 

opublikowanie wzoru formularza w formacie XML, wdroŜenie elektronicznej 

skrzynki podawczej, wystawienie urzędowego potwierdzenia otrzymania 

dokumentu elektronicznego. Warunki techniczne udostępniania formularzy 

i wzorów reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów 

dokumentów w postaci elektronicznej23. Wzór elektroniczny dokumentu zawiera 

jego opis, schemat XSD definiujący strukturę dokumentu oraz referencyjny opis 

wizualizacji dokumentu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi 

centralne repozytorium wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych 

(CRD). Mają w nim być umieszczane wzory wszystkich formularzy oraz szablony 

wytwarzanych dokumentów. CRD prowadzone jest m.in. na podstawie 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 

2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów 

elektronicznych, wydanego na podstawie art. 391 Kpa.  

Ponadto, w dniu 2 maja 2008 r. weszły w Ŝycie przepisy ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych, dotyczące obowiązkowego wydawania aktów normatywnych w formie 

elektronicznej. Ustawa ta wpisuje się w projekty związane z informatyzacją 

państwa, mimo Ŝe projekt ten nie został objęty formalnie PIP. Przepisy odrębnych 

ustaw, juŜ wcześniej niŜ przyjęto Plan Informatyzacji Państwa na dany okres, 

określiły w sposób wystarczający elementy konkretyzujące ten projekt 

informatyczny o publicznym zastosowaniu (stosownie do art. 11 ustawy 

o informatyzacji). W tej sytuacji projekt taki nie musiał, choć mógł, być ujęty 

                                                 
22  Dz. U. Nr 128, poz. 1094. 
23 Dz. U. Nr 151, poz. 1078, weszło w Ŝycie z dniem 22 listopada 2007 r.  
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w PIP. Taka sytuacja szczególna mogła mieć miejsce ze względu na dynamiczny 

proces rozwoju informatyzacji kraju, w tym informatyzacji administracji 

publicznej. Jednak dotychczas nie zostało wydane rozporządzenie wykonawcze 

Prezesa Rady Ministrów do ww. ustawy w sprawie określenia wysokości opłat za 

udostępnienie dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego 

ustanowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych albo ogłoszonych 

w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych na informatycznych 

nośnikach danych, a takŜe sposobu uiszczania tych opłat (art. 28b ust. 3). Zostało 

wydane natomiast, choć z opóźnieniem w stosunku do daty wejścia w Ŝycie 

przepisów ustawowych, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych 

dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, 

elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji 

elektronicznej i informatycznych nośników danych, które obowiązuje dopiero od 

dnia 1 stycznia 2009 r.24 

Podmioty publiczne, które powinny prowadzić wymianę informacji 

w formie elektronicznej, obowiązane są realizować ją z wykorzystaniem 

systemów teleinformatycznych (art. 16 ust. 2 ustawy o informatyzacji). System 

teleinformatyczny jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń 

informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie 

i przechowywanie, a takŜe wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci 

telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia 

końcowego (art. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 

Systemy teleinformatyczne uŜywane przez podmioty publiczne do realizacji 

zadań publicznych powinny spełniać właściwości i cechy w zakresie 

funkcjonalności, niezawodności, uŜywalności, wydajności, przenoszalności 

i pielęgnowalności, określone w normach ISO zatwierdzonych przez krajową 

jednostkę normalizacyjną, na etapie projektowania, wdraŜania i modyfikowania 

tych systemów (§ 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 

2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych25. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem systemy teleinformatyczne powinny zostać 

                                                 
24 Zgodnie z treścią art. 64 pkt 4 ustawy o informatyzacji, upowaŜnienia ustawowe do wydania rozporządzeń 
wykonawczych weszły w Ŝycie z dniem 21 kwietnia 2006 r.  
25 Dz. U. Nr 212, poz.1766. 
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wyposaŜone w składniki sprzętowe i oprogramowanie umoŜliwiające wymianę 

danych z innymi systemami teleinformatycznymi uŜywanymi do realizacji zadań 

publicznych za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, określonych 

w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stosownie do zakresu działania tych 

systemów.  

Unia Europejska posiada własną sieć komputerową – TESTA26, w bezpieczny 

sposób łączącą urzędy administracji publicznej. Przystępując do Unii Europejskiej 

Polska musiała włączyć się w paneuropejski system wymiany informacji. 

W 2004 r. powstał w Polsce węzeł sieci TESTA, a na terenie aglomeracji 

warszawskiej utworzona została sieć zapewniająca 18 naczelnym i centralnym 

organom administracji rządowej bezpieczną łączność i wymianę informacji 

w ramach Unii Europejskiej. W 2005 roku powołany został zespół 

międzyresortowy do spraw sieci teleinformatycznej administracji publicznej. 

W wyniku jego prac Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 202, w której określona 

została koncepcja budowy ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby 

administracji publicznej (STAP). 

Docelowy wariant przewiduje przesyłanie w sieci STAP informacji 

niejawnych stanowiących tajemnicę słuŜbową. Wprowadzone w zakresie 

bezpieczeństwa teleinformatycznego rozwiązania organizacyjne oraz środki 

zabezpieczające będą musiały zostać dopuszczone do stosowania w sieci STAP 

w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. 

o ochronie informacji niejawnych27 (w szczególności w art. 60 ust. 1 i 3-6) oraz 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie 

podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego28.  

Na projekt STAP składają się takie główne usługi sieciowe jak: podpis 

elektroniczny (przyjęte rozwiązania technologiczne muszą być zgodne 

z przepisami ustawy o podpisie elektronicznym), platforma obiegu dokumentów 

elektronicznych (powinna prowadzić do moŜliwości jednorazowego 

wprowadzenia danych w postaci elektronicznej oraz skrócenia czasu realizacji 

usług publicznych), transmisja VolP, transmisja wideo (wideoprzekaz, streaming). 

                                                 
26 TESTA - Trans European Services for Telematics between Administration. 
27 Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm. 
28 Dz. U. Nr 171, poz. 1433.  
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Zgodnie z PIP pierwszy etap budowy i określenie ogólnych zasad funkcjonowania 

STAP ustalono na lata 2006-2008.  ZałoŜono, Ŝe: 

• w maksymalnym stopniu zostanie wykorzystana juŜ istniejąca i planowana 

 infrastruktura teleinformatyczna spinająca uŜytkowników 

instytucjonalnych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, 

• infrastruktura na terenie kraju równieŜ będzie się opierać na juŜ 

istniejących sieciach i systemach, z uwzględnieniem planów ich 

rozbudowy i modernizacji, 

• nowa infrastruktura będzie budowana w niezbędnym zakresie 

w zaleŜności od  zadań, do których wykorzystywany będzie STAP, 

a których nie moŜna zrealizować na podstawie istniejących systemów 

i sieci, 

• ze względu na charakter zadania (i przewidywany rodzaj i zakres 

przesyłanych informacji) jego integratorem-koordynatorem będzie 

minister właściwy do spraw wewnętrznych.  

Minister właściwy do  spraw wewnętrznych miał dokonać wyboru operatora sieci 

STAP.  

Zgłaszając akces do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się m.in. do 

realizacji unijnych programów rozwoju teleinformatyki i usług dostępnych drogą 

elektroniczną. Pierwszy krajowy program w tym zakresie to „ePolska. Plan 

działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-

2006”. Powstał on w oparciu o inicjatywę eEurope, której celem było 

zapewnienie kaŜdemu obywatelowi Unii Europejskiej, kaŜdej szkole, firmie 

i urzędowi dostępu do nowych technik teleinformatycznych i ich wykorzystania. 

W praktyce oznacza to, między innymi, obowiązek wdroŜenia przez organy 

władzy publicznej wykonywania usług na rzecz obywateli i przedsiębiorców przy 

pomocy mediów elektronicznych. W Lizbonie, w dniach 23 i 24 marca 2000 r., 

Rada Europejska przyjęła tzw. Strategię lizbońską29, zgodnie z którą gospodarka 

europejska do roku 2010 ma stać się najbardziej dynamiczną i konkurencyjną 

gospodarką na świecie. W celu realizacji Strategii Rada Europejska, jeszcze na 

                                                 
29 Przyjęta przez Radę Europejską w Lizbonie 23 i 24 marca 2000 r., a następnie zatwierdzona w Feira 
w dniach 19-20 czerwca 2000 r.; http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm . 
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tym samym szczycie, przyjęła takŜe dokument eEurope Action Plan 2002 An 

Information Society for All30.  

 Polska dostosowała swój program do nowej strategii europejskiej, poprzez 

opracowanie Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 

2004-2006. W 2005 r. NajwyŜsza Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę jej 

realizacji. Wykazała ona m.in., Ŝe nie zostało zrealizowane przez b. Ministra 

Nauki i Informatyzacji jedno z priorytetowych przedsięwzięć, to jest przeniesienie 

usług publicznych na platformę elektroniczną (przedsięwzięcie Wrota Polski). 

Przedsięwzięcie to rozpoczęło się od opracowania, na zlecenie Komitetu Badań 

Naukowych, dokumentu Wrota – wstępna koncepcja projektu. W listopadzie 

2003 r., z powodu zbyt małej ilości waŜnych ofert, b. Ministerstwo Nauki 

i Informatyzacji uniewaŜniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na wsparcie zarządzania projektem i opracowanie wizji architektury 

informatycznej elektronicznej platformy usług publicznych. 

 Rys. Rola elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w świadczeniu 

usług publicznych                                     Źródło: http://www.e-puap.mswia.gov.pl  

 

W wyniku kolejnego postępowania zwycięskie konsorcjum firm 

przedstawiło projekt ePUAP – elektronicznej Platformy Usług Administracji 

                                                 
30 http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/action_plan/pdf/actionplan_en.pdf, dalej 
eEurope2002. 
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Publicznej, jako realizacji Wrót Polski. W dniu 21 grudnia 2004 r. został 

zaakceptowany Program realizacji projektu Wrota Polski. Dla jego wykonania 

niezbędne było utworzenie platformy e-PUAP. 

Akceptacja programu miała miejsce juŜ po upływie terminu składania 

wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w I rundzie 

aplikacyjnej, w ramach działania 1.5. Sektorowego Programu Operacyjnego 

Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (termin minął 17 grudnia 2004 r.). 

Wniosek o dofinansowanie budowy e-PUAP w kwocie 25,9 mln zł został więc 

złoŜony w II rundzie aplikacyjnej, w dniu 15 lipca 2005 r. i zaakceptowany przez 

Ministra Gospodarki i Pracy 27 października 2005 r. Stosowna umowa została 

podpisana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako beneficjenta 

z Ministrem Edukacji i Nauki. W umowie beneficjent zobowiązał się zrealizować 

projekt zgodnie z przedstawionym opisem oraz osiągnąć załoŜone cele i zapewnić 

trwałość efektów przez 5 lat. W przypadku niespełnienia tych warunków, 

otrzymane dofinansowanie naleŜy zwrócić.  

Zgodnie z koncepcją Wrót Polski, e-PUAP ma być pojedynczym punktem 

dostępowym do administracji publicznej w Internecie dla obywateli i podmiotów 

gospodarczych realizujących róŜne usługi, według przedstawionego poniŜej 

schematu.  

 

Źródło: http://www.e-puap.mswia.gov.pl/ 

Czym ma by ć 

e-PUAP? 
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  Celem projektu jest budowa platformy umoŜliwiającej tworzenie 

procesów obsługi obywateli i firm z wykorzystaniem zdefiniowanych wcześniej 

standardów dokumentów elektronicznych i procesów pracy administracji 

publicznej. Zakłada się uruchomienie infrastruktury platformy pozwalającej na 

udostępnianie usług dla przedsiębiorstw i obywateli oraz wymianę informacji 

pomiędzy urzędami administracji. Uruchomiona infrastruktura będzie 

umoŜliwiała w dalszej kolejności definiowanie kolejnych procesów obsługi 

obywatela i przedsiębiorstw, tworzenie adapterów do poszczególnych systemów 

administracji publicznej oraz  rozszerzenie zestawu usług. 

Dotychczas projekty informatyczne dla administracji publicznej były na ogół 

realizowane w formie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 

oraz oprogramowania. W ramach zamówienia dostawca wdraŜał w urzędzie 

oferowane oprogramowanie. Przy realizacji projektu e-PUAP zastosowano inny 

tryb. Cały projekt został podzielony na dwa główne etapy. W pierwszym z nich, 

do końca 2008 r., ma zostać przygotowana infrastruktura techniczna 

i podstawowe narzędzia do świadczenia usług, w tym elektroniczna skrzynka 

podawcza. Drugi etap, przewidziany na lata 2009-2013, poświęcony jest na 

przenoszenia na przygotowaną platformę elektroniczną mechanizmów realizacji 

zadań publicznych. Etap I rozpoczął się od opracowania przez konsorcjum firm 

architektury platformy e-PUAP oraz zasad zarządzania projektem. Następnie 

przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto  

z wykonawcą umowę na wykonanie portalu e-PUAP.  Przywołane wyŜej 

konsorcjum udzielało natomiast MSWiA wsparcia w nadzorze nad realizacją 

projektu. W dniu 21 stycznia 2008 r. utworzono Centrum Projektów 

Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego 

zadaniem jest zarządzanie projektami informatycznymi przeprowadzanymi przez 

MSWiA, w tym projektem e-PUAP. Obsadę kadrową Centrum stanowili m.in. 

pracownicy Departamentu Informatyzacji MSWiA, zajmujący się do tego czasu 

projektem e-PUAP (uzyskali oni na ten czas urlop bezpłatny).  

Projekty STAP i e-PUAP mają stworzyć warunki dla realizacji innych projektów 

informatycznych, które mają słuŜyć realizacji róŜnych przepisów prawa 

regulujących określone obszary związane z przyjmowaniem i doręczaniem 

Organizacja 

projektu e-PUAP 

Otoczenie prawne  
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dokumentów np. Prawo pocztowe31, Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi32, Kpa, Kpc, Kpk, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 

11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być 

składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej33, a obecnie 

rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. w tej sprawie34 wydane na podstawie 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa35. 

Warunki doręczania jak i przyjmowania dokumentów elektronicznych 

określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. 

w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów 

elektronicznych podmiotom publicznym. Na podstawie §5 ust. 1 tego 

rozporządzenia, dokumenty elektroniczne dostarcza się za pośrednictwem 

elektronicznej skrzynki podawczej lub na informatycznym nośniku danych, które 

umoŜliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru. Dotyczy to 

podmiotów objętych ustawą o informatyzacji . W § 5 ust. 2 rozporządzenia 

nałoŜono na zobowiązane podmioty obowiązek poinformowania w sposób 

powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o sposobie 

doręczania dokumentów elektronicznych temu podmiotowi oraz 

o akceptowalnych strukturach fizycznych dokumentów elektronicznych 

i rodzajach informatycznych nośników danych.  

NIK zwraca uwagę, Ŝe tak określone obowiązki mogą powodować 

komplikacje wynikające z braku ujednolicenia tych sposobów. Ilustruje to 

poniŜszy teoretyczny przykład: 

JeŜeli organ administracji rządowej chciałby przesłać dokument do sądu, 

przekazując jednocześnie jego kopię do: Państwowej Inspekcji Pracy, 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i innych podmiotów, to w tradycyjnej 

formie wykonuje jego kopie, ustala adresy pocztowe i wysyła. Wysyłając 

natomiast dokument elektroniczny musi sprawdzić czy dany podmiot przyjmuje 

dokumenty elektroniczne (Państwowa Inspekcja Pracy nie podlega ustawie 

o informatyzacji i w konsekwencji nie musi przyjmować dokumentów 

                                                 
31 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159). 
32 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, 
poz. 1270). 
33 Dz. U. Nr 146, poz. 1060 ze zm. 
34 Dz. U. Nr 246, poz. 1817. 
35 Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 23

elektronicznych), jakie są akceptowalne formaty przyjmowanych zbiorów oraz 

jakie są warunki dostarczenia zbioru. MoŜe wystąpić potrzeba dokonania 

konwersji formatu zbioru oraz w inny sposób dostarczyć zbiór do odbiorcy. 

KaŜdy z podmiotów moŜe określić inne warunki. W skrajnym przypadku, moŜe 

być uŜytych 10 formatów zbiorów tekstowych i graficznych36 dostarczonych za 

pomocą 3 kanałów komunikacji37, a w jednym z kanałów występują minimum 

4 informatyczne nośniki danych38.  

 Platforma e-PUAP ma być m.in. pośrednikiem w przekazywaniu 

dokumentów pomiędzy podmiotami publicznymi a obywatelami czy 

przedsiębiorstwami. Nie są jednak ustawowo uregulowane prawa i obowiązki 

uŜytkowników platformy oraz odpowiedzialność MSWiA świadczącego usługi 

przy pomocy tej platformy, np. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, z uwagi na świadczenie usług publicznych ma 

charakter niezarobkowy. Dyrektywa 2000/31/WE parlamentu Europejskiego 

i Rady Europy z 8 czerwca 2000 r. o niektórych prawnych aspektach usług 

społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego we 

Wspólnym Rynku, którą ustawa o świadczeniu usług drogą elektronicznych miała 

implementować, określa dostawcę usług jako kaŜdą osobę fizyczną lub prawną 

świadczącą usługi społeczeństwa informacyjnego, bez zawęŜenia do zarobkowego 

świadczenia usług. Podjęte zostały próby rozwiązania tego problemu, poprzez 

wprowadzenie regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem platformy e-

PUAP. Próby te, zdaniem NIK, nie rozwiązały wszystkich problemów. Na 

przykład, w regulaminie tym korzystanie z platformy ograniczono wyłącznie do 

osób pełnoletnich. W rezultacie następuje ograniczenie moŜliwości 

przekazywania pism elektronicznych. Ograniczeń takich nie przewiduje Kodeks 

Postępowania Administracyjnego i  Kodeks Cywilny.  

 NIK zwraca teŜ uwagę, Ŝe nie została prawnie uregulowana sprawa 

równowaŜności prawnej dokumentów w postaci papierowej i elektronicznej. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 

2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów 

elektronicznych określa sposób i udostępnianie kopii pism w formie dokumentu 

                                                 
36 Formaty określone w rozporządzeniu o minimalnych wymaganiach: txt, rtf wersja 1.6, pdf wersja 1.4, doc, 

Open Dokument wersja 1.0, jpg, gif wersja 98a, tif, png, svg . 
37 Poczta elektroniczna, strona www, informatyczny nośnik danych. 
38 Dyskietka, płyta CD-RW, płyta DVD-RW, pendrive. 
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elektronicznego. Przewidziano trzy sposoby udostępniania kopii dokumentu. 

W pierwszym z nich pismo moŜe być udostępnione w postaci dokumentu 

oryginalnego, o ile zostało podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, 

a okres waŜności kwalifikowanego certyfikatu pozwoli na jego weryfikację przez 

odbiorcę. Drugim jest sporządzenie nowego dokumentu elektronicznego, 

opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym składającego się z treści 

dokumentu elektronicznego i elementów informacyjnych określających co 

najmniej informację, kto sporządził kopię, datę jej sporządzenia oraz nazwę 

urzędu i jego adres. Dane informacyjne muszą być zgodne z danymi zawartymi 

w kwalifikowanym certyfikacie osoby sporządzającej kopie. Ostatnim sposobem 

jest uwierzytelniony wydruk komputerowy. Nie została natomiast uregulowana 

sprawa sporządzania elektronicznej kopii dokumentu z oryginalnej postaci 

papierowej. Jest to istotne w przypadku potrzeby załączania kopii dokumentu 

papierowego do dokumentu elektronicznego. Ponadto rozporządzenie to wydane 

jest na podstawie art. 391 Kpa, i ma ograniczony zasięg spraw i podmiotów, 

których dotyczy.  

Przeprowadzona w 2005 r. przez NIK kontrola Świadczenia usług publicznych 

przez niektóre organy administracji rządowej przy zastosowaniu mediów 

elektronicznych (P05050) wykazała brak instrumentów pozwalających 

egzekwować obowiązek udostępniania informacji publicznej na stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej. W konsekwencji strona główna BIP nie 

zawierała informacji wymaganych przepisami prawa, jak i informacji 

o podmiotach zobowiązanych do zamieszczania informacji publicznej. 

 W związku z tym, NIK zgłosiła wniosek o podjęcie przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji inicjatywy dotyczącej nowelizacji  ustawy 

z dnia 6 września 2991 r. o dostępie do informacji publicznej39. W 2007 r. 

MSWiA uzgodniło z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Ŝe 

konieczne jest podjęcie prac nad zmianą ustawy o dostępie do informacji 

publicznej w kierunku przejęcia przez GIODO odpowiedzialności za całość spraw 

związanych z dostępem do informacji publicznej, w tym za funkcjonowanie 

Biuletynu Informacji Publicznej. Do czasu zakończenia niniejszej kontroli projekt 

                                                 
39 Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm. 
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takiej nowelizacji nie powstał, w konsekwencji czego wniosek NIK pozostaje 

nadal aktualny.  

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. PROJEKT STAP 

Projekt STAP zakładał stworzenie rozległej, ogólnokrajowej infrastruktury 

teleinformatycznej, umoŜliwiającej przesyłanie danych oraz dostarczającej 

zdefiniowany zestaw usług teleinformatycznych dla określonych podmiotów 

(około 10 tys. urzędów i innych jednostek organizacyjnych). Realizacja projektu 

powinna przebiegać w oparciu o uchwałę Rady Ministrów nr 202 oraz Plany 

Informatyzacji Państwa na rok 2006 i na lata 2007 – 2010 r. W uchwale nr 202 

załoŜono realizację projektu w dwóch etapach. W pierwszym etapie 

przewidywano wykorzystanie, zbudowanej juŜ przez MSWiA, synchronicznej 

sieci transportowej (SDH)40, obejmującej uŜytkowników polskiego węzła sieci 

instytucji Unii Europejskiej TESTA. Ten etap prac został wykonany w 2004 r. 

Sieć w kształcie wykonanym w I etapie objęła 18 urzędów obsługujących 

naczelne i centralne organy administracji publicznej na terenie aglomeracji 

warszawskiej. W drugim etapie projekt STAP powinien być realizowany 

w oparciu o  mającą powstać tzw. sieć WAN-CEPIK41 obejmującą całe 

terytorium kraju. Do realizacji tego etapu jednak nie doszło, ze względu na 

uniewaŜnienie przetargu na budowę tej sieci. Przetarg nie został powtórzony. 

W konsekwencji podejmowane przez MSWiA działania w zakresie projektu 

STAP ograniczały się do unowocześnienia bazy sprzętowej istniejącej juŜ sieci 

SDH na potrzeby TESTY.  Nie została natomiast wykonana sieć ogólnopolska, 

w zakresie przewidzianym w uchwale nr 202. Jedną z przyczyn było 

skoncentrowanie się na realizacji istotnych i terminowych projektów SIS i VIS, 

od wykonania których zaleŜało zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych 

Unii Europejskiej. Inną zidentyfikowaną przyczyną był brak jednoznacznego 

określenia w MSWiA osoby odpowiedzialnej za realizację projektu. W dniu 

13 lipca 2007 r. zadania związane z realizacją projektu zostały przez ówczesnego 
                                                 
40 SDH – Synchronous Digital Hierarchy. Synchroniczna Hierarchia Systemów Cyfrowych, jest technologią 
sieci transportu informacji. 
41 WAN-CEPIK – Rozległa Sieć Teleinformatyczna planowana do wybudowania przez MSWiA na potrzeby 
systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 
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Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przypisane do realizacji wspólnie 

Departamentom Informatyzacji oraz Infrastruktury Teleinformatycznej, jednakŜe 

bez wskazania, który z nich będzie jednostką wiodącą. Departamenty te podlegały 

róŜnym podsekretarzom stanu, przy czym Ŝadnemu z nich nie został powierzony 

nadzór nad całością realizacji projektu.  

 Kontrolowane jednostki samorządu terytorialnego nie były informowane 

o zakresie projektu STAP, a przede wszystkim o usługach, które za pomocą sieci 

mają być dostępne. Wiedzę na temat tego projektu skontrolowane jednostki 

czerpały głównie z PIP 2007-2010 oraz ze strony internetowej MSWiA. 

Z powodu braku ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej, niektóre z nich 

korzystają z innych rozwiązań teleinformatycznych, zapewniających bezpieczną 

komunikację (np. projekt SEKAP, czy Wrota Podlasia). Skutkiem faktycznego 

wstrzymania realizacji projektu STAP moŜe być utrata korzyści związanych 

z redukcją kosztów,  kupowanych do tej pory na zasadach komercyjnych usług 

przesyłania danych za pomocą sieci teleinformatycznych oraz dostępu do 

Internetu, kupowanego indywidualnie przez jednostki, które korzystałyby z sieci 

STAP. Uruchomienie sieci STAP w załoŜonym kształcie mogłoby przynieść 

oszczędności w kwocie około 231 mln zł rocznie42.  

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nierzetelnie 

informowało Komitet Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności 

o przebiegu realizacji projektu STAP. Raporty przedstawiane na posiedzeniach 

Komitetu w dniach 27 września 2007 r. i 27 marca 2008 r. wskazywały, Ŝe 

realizacja projektu przebiega zgodnie z planem, podczas gdy faktycznie drugi jego 

etap (infrastruktura ogólnopolska) nie był wykonywany. 

3.2.2. PROJEKT E-PUAP 

Zasadniczym celem I etapu projektu e-PUAP było uruchomienie, 

w podstawowym zakresie, platformy teleinformatycznej wraz z usługami 

umoŜliwiającymi wymianę dokumentów drogą elektroniczną, przede wszystkim 

                                                 
42 Z danych zebranych przez Ministerstwo Finansów wynika, Ŝe wydatki na dostęp do Internetu (§4350), 
usługi telekomunikacyjne stacjonarne i mobilne wyniosły razem za 12 miesięcy 2007 roku 312 348 274 zł, 
a za 6 miesięcy 2008 roku 150 285 778 zł. Daje to kwotę 25 701 892 zł miesięcznie. Przy zakładanych 
szacunkowych korzyściach z tytułu realizacji projektu STAP na poziomie 75% dotychczas ponoszonych 
wydatków z tytułu dostępu do Internetu , powinno to przynieść obniŜenie kosztów o ok. 231 mln zł rocznie. 
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stworzenie moŜliwości uruchomienia elektronicznej skrzynki podawczej przez 

zarejestrowane na platformie podmioty. Koszt realizacji projektu określono na 

34,5 mln zł43, w tym 25,9 mln zł z Sektorowego Programu Operacyjnego – 

Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.  Faktyczne, łączne koszty realizacji 

projektu uległy zwiększeniu, ze względu na fakt nieoddania w terminie systemu 

do uŜytku. I tak, z  przywołanym juŜ konsorcjum dwóch firm, oprócz umowy 

zasadniczej44 na wykonanie architektury projektu, zawarto dwie dodatkowe 

umowy45, na łączną kwotę 6,4 mln zł, dotyczące wsparcia MSWiA w nadzorze 

nad  przebiegiem realizacji platformy e-PUAP, przez  wykonawcę, wyłonionego 

w odrębnym postępowaniu przetargowym. 

 

Rys. Strona główna platformy e-PUAP 

Źródło: http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap 

 

Zgodnie z umową z dnia 29 czerwca 2007 r., zawartą z wykonawcą projektu, 

praca miała być wykonana w czterech etapach, których końcowe daty to 

30 listopada 2007 r., 29 lutego 2008 r., 31 marca 2008 r. oraz 31 lipca 2008 r. 

                                                 
43 Koszt całości zadania, wraz z projektem e-PUAP2, określono na 219 mln zł.   
44 Umowa z 9 listopada 2007 r. na kwotę 4 487 160 zł brutto. 
45 Umowa z 23 czerwca 2008 r. na kwotę 999 668 zł brutto oraz umowa z 1 sierpnia 2008 r. na kwotę 
5 409 480 zł brutto. 
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Zakończenie ostatniego, czwartego etapu miało być równoznaczne 

z zakończeniem całości projektu. Pierwsze trzy etapy realizacji systemu 

przedstawiane były przez wykonawcę do odbioru z przekroczeniem ustalonych 

w umowie terminów i zawierały istotne błędy. Odbiorów prac, przewidzianych 

w powyŜszych etapach dokonano w dniach: 31 grudnia 2007 r., 25 września 

2008 r. i 17 października 2008 r. Nie oznaczało to jednak zakończenia całości 

prac. 

Do czasu zakończenia czynności kontrolnych, w dniu 14 listopada 2008 r., projekt 

ten nie został bowiem ostatecznie odebrany, przede wszystkim z powodu  błędów 

w oprogramowaniu, uniemoŜliwiających w pełni prawidłowe funkcjonowanie 

platformy.   

MSWiA naliczało wykonawcy kary umowne z tytułu nieprawidłowej realizacji 

umowy na wykonanie systemu informatycznego e-PUAP. Pomimo występujących 

błędów portal e-PUAP i elektroniczna skrzynka podawcza zostały przekazane 

do uŜytkowania w dniu 14 kwietnia 2008 r., a więc z wyprzedzeniem w stosunku 

do pierwotnego i ostatecznego terminu ukończenia całości prac (odpowiednio 

31 maja 2008 r. i 31 lipca 2008 r.). Decyzja o przekazaniu do uŜytku publicznego 

projektu e-PUAP, a w szczególności skrzynki podawczej, pomimo błędów 

w funkcjonowaniu portalu, wynikała ze zobowiązania się MSWiA do 

udostępnienia elektronicznej skrzynki podawczej podmiotom publicznym przed 

ustawowym terminem (1 maja 2008 r.) oraz z dąŜenia do wypełnienia obowiązku 

przyjmowania pism w formie elektronicznej. Formalnie cel został osiągnięty, ale 

błędy i brak udostępnionych formularzy powodowały, Ŝe elektroniczna skrzynka 

podawcza na platformie e-PUAP nie nadawała się do uŜytkowania. 

Testy przeprowadzone w II połowie maja oraz w październiku 2008 r. wykazały, 

Ŝe portal realizuje tylko kilka wymaganych funkcjonalności i to w ograniczonym 

zakresie. Do połowy listopada 2008 r. portal wielokrotnie był niedostępny. 

Funkcjonalności platformy e-PUAP zawierały liczne, popełnione przez 

wykonawcę, błędy w środowisku aplikacji, zwłaszcza w zakresie funkcjonalności 

dla uŜytkownika końcowego. Udostępniona elektroniczna skrzynka podawcza na 

platformie e-PUAP zawierała błędy, które uniemoŜliwiały właściwe jej 

wykorzystanie. Na przykład, nie moŜna było dodać załączników do wniosku oraz 

występowały istotne utrudnienia podczas elektronicznego podpisywania 

Jako ść  
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wypełnionego formularza, a ponadto interfejs uŜytkownika systemu nie spełniał 

norm standardu technicznego HTML46 ani zaleceń Web Accessibility Initiative47 

dla tworzenia stron internetowych dla osób starszych i niedowidzących. Nie 

zostały teŜ udostępnione aktualne materiały dla uŜytkowników, zawierające 

pomoc dla korzystania z portalu oraz udostępniania swoich usług za jego 

pośrednictwem.  

 

Źródło: http://www.e-puap.mswia.gov.pl/ 

 Uwzględniając powyŜsze NIK stwierdza, Ŝe nie odpowiadała w pełni 

stanowi faktycznemu, informacja umieszczona przez MSWiA na stronie 

internetowej projektu48,Ŝe „Z dniem 31 października 2008 r. projekt budowy 

elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – e-PUAP, (…) został 

przygotowany do rozliczenia z Instytucją WdraŜającą. (…)Podstawowym celem 

projektu było stworzenie miejsca dostępu do usług instytucji publicznych drogą 

elektroniczną (...). ZałoŜone na początku budowy platformy e-PUAP cele zostały 

osiągnięte. Pomimo prowadzonych działań mających na celu poprawę jakości 

funkcjonalności e-PUAP, projekt jest gotowy do formalnego rozliczenia. Zgodnie 

z wymaganiami podstawowe podsystemy juŜ działają, a co za tym idzie 

uŜytkownicy mogą korzystać z platformy w zakresie dogodnym dla kaŜdego. 

Zespół projektowy zakończył przeprowadzane testy systemu, zweryfikował 

                                                 
46 World Wide Web www.w3c.org. 
47 Zalecenia sformułowane przez World Wide Web http://www.w3.org/WAI. 
48 www.e-puap.mswia.gov.pl . 
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i poprawił wykryte błędy oraz braki systemowe, w związku z czym system jest 

gotowy do pracy”.  

 Do zaistniałego stanu rzeczy, oprócz zasadniczej przyczyny jaką były 

błędy wykonawcy prac,  przyczyniła się równieŜ występująca w MSWiA duŜa 

rotacja kadr w komórkach organizacyjnych MSWiA realizujących zadania 

z zakresu informatyzacji. W Departamencie Informatyzacji w 2007 r. odeszło 

z pracy 16 pracowników, a przyjęto 14 nowych, przy ogólnym stanie zatrudnienia 

41 osób. W 2008 r. do dnia 30 września, z pracy odeszło 27 pracowników, 

a 23 zostało przyjętych. 

Celem realizacji projektu e-PUAP miało być stworzenie jednolitego, 

bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem elektronicznego 

kanału udostępniania usług publicznych dla obywateli, przedsiębiorców 

i administracji. Podstawową usługą, którą miał zapewnić portal było 

przekazywanie dokumentów pomiędzy usługodawcami i usługobiorcami. Portal, 

w obecnym kształcie, nie zapewnia jednak przesyłania dokumentów 

elektronicznych podmiotom publicznym przy pomocy poczty elektronicznej. 

W konsekwencji brak jest moŜliwości złoŜenia podania pocztą elektroniczną 

poprzez platformę e-PUAP. Uprawnienie do stosowania takiej formy wnoszenia 

podań przewiduje np. art. 63 §1 Kpa. Zdaniem MSWiA, protokół SMTP będący 

podstawą poczty elektronicznej nie zapewnia bezpieczeństwa ani wiarygodnego 

dostarczenia informacji, co jest warunkiem niezbędnym wszystkich formalnych 

postępowań. NIK, podzielając ten argument, zwraca jednak uwagę, Ŝe 

wystawianie urzędowego potwierdzenia odbioru49 jest działaniem niwelującym 

w znacznym zakresie ten mankament protokołu SMTP. Rezygnując 

z najpopularniejszej50 formy przesyłania dokumentów, jaką jest poczta 

elektroniczna, nie stwarza się warunków do szybkiego zwiększenia liczby osób 

korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną. W Polsce 

tylko 13% osób wykorzystuje internet w kontaktach z administracja publiczną, 

                                                 
49 Urzędowe poświadczenie odbioru - dane elektroniczne (zawierające odbiorcę dokumentu oraz datę i czas 
jego otrzymania) dołączone do dokumentu elektronicznego.  
50 Według badań GUS (Wykorzystanie technologii  informacyjno-telekomunikacyjnych w 
przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008r.) korzystanie z poczty 
elektronicznej było najpopularniejszym celem korzystania z Internetu w 2008 r. (38%) i corocznie wzrastało. 
I tak w 2007 r. – 32%, w 2006 r. – 27%, w 2005 r. – 24%.  

Brak  

poczty 

elektronicznej 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 31

przez co Polska zajmuje pod tym względem 18 miejsce w Unii Europejskiej 

(średnia dla wszystkich krajów UE to 25%).  

Do 31 października 2008 r. na portalu e-PUAP załoŜono 15 340 kont 

i uruchomiono 2 644 Elektroniczne Skrzynki Podawcze (ESP). Spośród 

47 skontrolowanych jednostek tylko 16 złoŜyło wnioski o załoŜenie konta 

i uruchomienie ESP w portalu e-PUAP, w tym 13 z 30 skontrolowanych 

jednostek samorządu terytorialnego. 

 Spośród skontrolowanych jednostek 27 posiada własne rozwiązania 

teleinformatyczne, podobne pod względem stopnia funkcjonalności 

i przeznaczenia, do platformy e-PUAP.  Jednostki te nie wykazują 

zainteresowania usługami świadczonymi na platformie e-PUAP. Na przykład: 

• Urząd Gminy Krypno posiada ESP na platformie Cyfrowy Urząd, 

podobnie jak Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

w Białymstoku. Urząd Marszałkowski zawarł jednak porozumienie 

z MSWiA o uruchomienie dwóch usług na platformie e-PUAP - 

zakładanie działalności gospodarczej oraz wydawanie zaświadczeń 

o dochodach dla osób ubiegających się o świadczenie społeczne lub 

rodzinne w ośrodkach pomocy społecznej.  

• Urząd Miasta Sopotu nie skorzystał z projektu e-PUAP, gdyŜ w tym 

czasie realizował własny program informatyzacji e-SOPOT, który 

uwzględniał funkcjonalności dostępne w e-PUAP.  

• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uruchomił ESP na 

e-PUAP przy jednoczesnym funkcjonowaniu usługi „Cyfrowy urząd”, na 

portalu Wrota Małopolski.  

• W rejonie aglomeracji katowickiej kontrolowane urzędy nie otrzymały 

propozycji uczestnictwa w projekcie e-PUAP i przystąpiły do projektu 

SEKAP, w ramach którego została uruchomiona m.in. usługa PeUP, która 

podobnie jak portal e-PUAP, udostępnia usługi drogą elektroniczną. 

• Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki realizuje projekt e-Urząd 

Wojewódzki, którego funkcjonalności de facto powielają te, które posiada 

juŜ portal e -PUAP. Urząd podjął współpracę z MSWiA w celu określenia 

elementów do wyłączenia z projektu autonomicznego i rozpoczęcia ich 

realizacji przez platformę e-PUAP. Podjęto takŜe decyzję o zakupie 

Wykorzystanie 

portalu e-PUAP 
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indywidualnych systemów informatycznych, poniewaŜ e-PUAP nie 

gwarantuje elektronicznego obiegu dokumentów i prowadzenia archiwum 

dokumentów elektronicznych, a tego typu rozwiązania zostały uznane 

w urzędzie za potrzebne.  

NIK zwraca uwagę, Ŝe Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie 

koordynował rozwoju informatyzacji w kraju. Plan Informatyzacji Państwa jest, 

zgodnie z ustawą o informatyzacji,  narzędziem planowania i koordynacji 

informatyzacji działalności podmiotów publicznych. Minister nie proponował 

nowelizacji PIP, pomimo iŜ zgłaszane były wnioski dotyczące zmiany terminów 

(Ministerstwo Gospodarki) czy teŜ rezygnacji z wykonania niektórych projektów 

informatycznych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Nie zgłoszono 

przerwania realizacji projektu STAP.  

Jednym z zadań platformy e-PUAP jest umoŜliwienie koordynacji usług 

świadczonych wspólnie przez grupę urzędów np. rejestracja działalności 

gospodarczej, oraz umoŜliwienie obiegu dokumentów elektronicznych pomiędzy 

urzędami. Kontrolowane jednostki samorządu terytorialnego nie wiedziały 

o projekcie e-PUAP. Przyjmowały więc róŜne rozwiązania technologiczne, 

których integracja z powstającym później portalem e-PUAP moŜe być istotnie 

utrudniona np. w zakresie bezpieczeństwa przesyłania danych. 

Zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa Ministerstwo Gospodarki realizuje 

budowę Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG). Jednym 

z załoŜeń tworzonego systemu jest komunikacja za pomocą platformy e-PUAP. 

Prace nad projektem zostały jednak wstrzymane, ze względu na nowelizację 

ustawy   z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej51. 

Nowelizacja zakładała m.in. utworzenie Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG) zamiast CIDG. Centralna Informacja 

w nowym kształcie ma być rozszerzeniem CIDG o implementacje procedur 

związanych z ewidencją działalności gospodarczej, w tym komunikację 

z urzędami skarbowymi, urzędami statystycznymi, Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym itd.  

                                                 
51 Dz. .U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm. 
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Zmiany koncepcji prowadzenia CIDG doprowadziły w konsekwencji do 

długotrwałego stanu niewykonania przepisów ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej. Termin rozpoczęcia prowadzenia zbioru informacji o danych 

zawartych w ewidencji, udzielanie z ewidencji informacji o wpisie oraz 

wydawanie zaświadczeń o treści wpisów do ewidencji, zgodnie z art. 1 pkt 3 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie 

działalności gospodarczej52 został określony pierwotnie na 1 października 2008 r., 

a następnie przesunięty na 31 marca 2009 r.53 Z ustaleń kontroli wynika, Ŝe 

w projekcie kolejnej nowelizacji ustawy załoŜono uruchomienie CEIDG w dniu 

1 lipca 2011 r. 

Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi rejestr kwalifikowanych 

podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne (w tym wydaje zaświadczenia 

certyfikacyjne) oraz sprawuje nadzór na przestrzeganiem przepisów ustawy 

o podpisie elektronicznym. W toku kontroli stwierdzono, Ŝe z upowaŜnienia 

b. Ministra Gospodarki i Pracy Narodowy Bank Polski m.in. wytwarza i wydaje 

zaświadczenia certyfikacyjne podmiotom kwalifikowanym. Na podstawie opinii 

Biura Prawnego byłego Ministerstwa Gospodarki i Pracy54, zaświadczenia 

certyfikacyjne wystawiane przez Narodowy Bank Polski były podpisywane 

elektronicznym certyfikatem wystawionym na Centrum Zaufania i Certyfikacji 

Centrast SA - spółkę, która poprzednio prowadziła w imieniu ministra 

właściwego do spraw gospodarki rejestr podmiotów kwalifikowanych. Spółkę tę, 

w dniu 14 listopada 2002 r., ówczesny Minister Gospodarki upowaŜnił m.in. do 

wytwarzania i wydawania zaświadczeń certyfikacyjnych. Po likwidacji tego 

podmiotu, jego zadania w zakresie objętym upowaŜnieniem, przejął Narodowy 

Bank Polski na mocy odrębnego upowaŜnienia wydanego w dniu 27 lipca 2005 r. 

przez byłego Ministra Gospodarki i Pracy.   

Zgodnie z opinią, o której mowa powyŜej, wydawanie przez NBP 

zaświadczeń certyfikacyjnych, przy pomocy certyfikatu wystawionego na 

nieistniejący juŜ podmiot, nie podlegało sankcjom określonym w art. 49 ustawy 

                                                 
52 Dz. U. Nr 173, poz. 1808 ze zm. 
53 Art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 888). 
54 Pismo Biuro Prawne: 024-284/05/MW z 11 marca 2005 r. 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 34

o podpisie elektronicznym. Zgodnie z opinią, posłuŜenie się cudzym 

zaświadczeniem certyfikacyjnym nie jest zabronione i niezasadny byłby 

ewentualny zarzut posługiwania się nieprawdziwymi danymi, o ile NBP nabędzie 

uprawnienia do posługiwania się nazwą byłej firmy, a uŜytkownicy systemu 

certyfikacyjnego zostaną o tym poinformowani. W ocenie NIK, opinia ta nie 

uwzględniała zasady zaufania uŜytkowników do systemu certyfikacji oraz 

przepisów Kodeks cywilnego. Czynność zbycia firmy (jej nazwy) jest niewaŜna 

z mocy samego prawa na podstawie art. 58 § 1 K.c. Zgodnie bowiem z art. 439  

K.c. nie moŜna zbyć samej firmy. Firma jest równoznaczna z nazwą osoby 

prawnej i ma taką samą funkcję jak nazwisko osoby fizycznej. MoŜna zbyć nazwę 

przedsiębiorstwa, ale razem z przedsiębiorstwem. Nabywca wówczas moŜe 

prowadzić przedsiębiorstwo pod tą samą nazwą (art. 438 § 3 K.c.). W tym 

przypadku taka sytuacja nie miała miejsca, gdyŜ spółka została zlikwidowana. 

NBP co prawda przejął infrastrukturę spółki i prowadzi zadania jej powierzone, 

ale nie na podstawie nabycia spółki i nie w celu kontynuacji jej działalności.  

 W konsekwencji wydanej opinii, wystawiane z upowaŜnienia Ministra 

Gospodarki przez NBP dokumenty, sygnowane firmą nieistniejącej juŜ spółki, 

mogą wprowadzać w błąd przeciętnego odbiorcę co do prawdziwości firmy. 

Weryfikujący zaświadczenie certyfikacyjne moŜe być bowiem przekonany, Ŝe 

wydającym zaświadczenie certyfikacyjne jest Centrast, a nie NBP. NIK, 

w wystąpieniu pokontrolnym, zgłosiła pod adresem Ministra Gospodarki wniosek 

dotyczący uregulowania powyŜszej kwestii. Minister Gospodarki w odpowiedzi 

na to wystąpienie poinformował NIK, Ŝe Ministerstwo Gospodarki planuje 

przeprowadzenie stosownych działań do końca 2008 r. Tymczasem w dniu 

5 stycznia 2009 r. Narodowy Bank Polski wystawił kolejne zaświadczenie 

certyfikacyjne sygnowane przez Centrast SA. Wskazuje na to zamieszczona 

poniŜej ilustracja: 
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Proces składania formularzy podatkowych w formie elektronicznej regulują 

rozporządzenia Ministra Finansów55. Opracowany został system e-Deklaracje56, 

umoŜliwiający ich składanie przez Internet. Z załoŜenia system ten ma być 

zgodny z projektem e-PUAP. Między innymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia na wykonanie tego systemu umieszczono zapis o zgodności 

z e-PUAP. Deklaracje i formularze moŜna składać wyłącznie poprzez strony 

internetowe. Opracowane i udostępnione zostały na stronie portalu e-Deklaracje 

elektroniczne wzory formularzy podatkowych. Nie zostały one natomiast 

zgłoszone do CRD.   

                                                 
55 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, 

które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. Nr 246, poz. 1817);   
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji 

i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone 
(Dz. U. Nr 246, poz. 1820);   

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, 
które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1635);   

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie struktury logicznej zgłoszeń, 
sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U.  
z 2009 r. Nr 2, poz. 10). 

56 http://www.e-deklaracje.gov.pl . 
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Ministerstwo Finansów poinformowało, Ŝe zeznania roczne PIT-37 nie będą 

musiały być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym 

przy pomocy waŜnego certyfikatu kwalifikowanego. 

Główny Urząd Statystyczny naleŜy do urzędów, w których praktycznie cała 

informacja przetwarzana jest w sposób elektroniczny. Podejmowano działania 

zmierzające do upowszechnienia elektronicznego obiegu informacji między GUS, 

a podmiotami prywatnymi i publicznymi.  

 W GUS przyjmowane są pisma i dane statystyczne drogą elektroniczną. 

W tym celu wykorzystuje się Portal Sprawozdawczy, pocztę elektroniczną oraz 

system e-REGON. GUS przyjmuje sprawozdania statystyczne (51 formularzy) za 

pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego. Dla sprawozdań tych nie jest 

wystawiane urzędowe poświadczenie odbioru. Wystawiano wprawdzie „Noty 

potwierdzające realizację obowiązku statystycznego”, ale nie spełniały one 

wymogów i formy urzędowego poświadczenia odbioru. Ponadto wystawiano je 

dopiero po akceptacji sprawozdania przez urząd statystyczny, przez co podmiot 

składający sprawozdanie statystyczne, przed otrzymaniem noty, nie posiadał 

potwierdzenia, Ŝe dotrzymał wymaganego terminu złoŜenia sprawozdania. Ocena 

prawidłowości działań GUS w tym zakresie sprowadza się do rozstrzygnięcia 

kwestii czy formularz ze sprawozdaniem statystycznym jest dokumentem 

elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 przywołanej wyŜej ustawy 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie 

z tym przepisem dokument elektroniczny to stanowiący odrębną całość 

znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze 

wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych. Nośnik danych 

natomiast to materiał lub urządzenie słuŜące do zapisywania, przechowywania 

i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej (art. 3 pkt 1). Definicje 

te nie pozwalają – w ocenie NIK – na rozstrzygnięcie, czy formularz ze 

sprawozdaniem statystycznym jest dokumentem elektronicznym w rozumieniu 

powyŜszej ustawy, a tym samym na wyraŜenie jednoznacznej oceny czy GUS nie 

wystawiając urzędowych poświadczeń odbioru narusza przepisy ustawowe. 

Zdaniem NIK interpretacja GUS, Ŝe sprawozdanie statystyczne nie jest 

dokumentem elektronicznym, gdyŜ nie zostało wytworzone w systemie 

teleinformatycznym nadawcy, jest jednak interpretacją zbyt wąską. Redakcja 

Wykorzystanie 
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art. 16 ustawy o informatyzacji skłania bowiem do wniosku, Ŝe zamiarem 

ustawodawcy było takie ujęcie przekazywania informacji do podmiotu 

publicznego, aby umoŜliwi ć obywatelom w jak najszerszy sposób korzystanie 

z systemów informatycznych podmiotów publicznych, z zachowaniem wszelkich 

gwarancji przewidzianych przez prawo. Dodatkowym argumentem za 

przyjęciem koncepcji szerokiego rozumienia pojęcia dokumentu 

elektronicznego jest fakt, Ŝe nieterminowe przekazanie danych statystycznych 

jest karane grzywną (art. 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej). JeŜeli bowiem ustawodawca przewiduje negatywne konsekwencje 

niedopełnienia obowiązku, to podmiot zobowiązany powinien mieć 

zagwarantowaną moŜliwość skorzystania z ustawowych rozwiązań słuŜących 

potwierdzeniu realizacji obowiązku. W tej sytuacji NIK  zgłosiła pod adresem 

Prezesa GUS wniosek o rozwaŜenie moŜliwości wystawiania urzędowego 

poświadczenia odbioru nadawcom sprawozdań statystycznych, uzyskując 

informację, iŜ moŜliwość taka zostanie rozwaŜona. 

W GUS załoŜono Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na portalu e-PUAP, przy 

czym – do czasu zakończenia kontroli NIK - była ona nieaktywna, ze względu na 

wadliwe funkcjonowanie portalu. Nie wszystkie formularze związane z obsługą 

systemu REGON są dostępne w CRD. Od 1 stycznia 2009 r., Główny Urząd 

Statystyczny wprowadził jako obowiązującą elektroniczną formę przekazywania 

danych statystycznych.  

3.2.3.                PRZYJMOWANIE I WYMIANA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 

 Podmiot publiczny przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne za 

pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej albo na informatycznych 

nośnikach danych. Pięć ze skontrolowanych jednostek, to jest: Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Gminy Zawady 

oraz Urząd Gminy Stare Czarnowo, Starostwo Powiatowe w Goleniowie nie 

posiadały w ogóle Elektronicznej Skrzynki Podawczej, a GUS utrzymywał ją 

nieaktywną. Obowiązek uruchomienia ESP od dnia 1 maja 2008 r. został 

wprowadzony na mocy art. art. 58 ust.2 ustawy o podpisie elektronicznym.  

 Z przyjmowaniem dokumentów w wersji elektronicznej za pośrednictwem 

ESP (przez podmioty zobowiązane do przestrzegania ustawy o informatyzacji) 
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związana jest konieczność automatycznego wytworzenia przez system 

teleinformatyczny podmiotu publicznego będącego adresatem tego dokumentu 

urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). W jednej ze skontrolowanych 

jednostek UPO było wystawiane, ale zastosowany format RTF nie zawierał 

oznaczenia zastosowanego certyfikatu do jego wytworzenia oraz adresu 

elektronicznego jego weryfikacji w skutek, czego nie moŜna uznać takiego 

potwierdzenia za spełniające ustalone wymogi.  

 Poziom wykorzystania drogi elektronicznej do załatwiania spraw 

urzędowych jest znikomy i stanowi niewielki procent ze spraw załatwianych 

w formie papierowej. Podstawową przyczyną jest mała liczba spraw, którą moŜna 

załatwić przy pomocy internetu oraz konieczność posiadania kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego. W okresie przeprowadzania kontroli koszty zakupu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego wynosiły około 300 zł. W ocenie NIK 

znaczne zwiększenie liczby spraw, które będzie moŜna załatwić przez internet 

zaleŜeć będzie przede wszystkim od rozszerzenia katalogu spraw moŜliwych do 

załatwienia drogą elektroniczną oraz od zwiększenia dostępności 

kwalifikowanego podpisu (mniejszy koszt) albo dopuszczenia innych rodzajów 

podpisu przy załatwianiu spraw administracyjnych (np. bezpieczny podpis 

niekwalifikowany). W pierwszym rzędzie dotyczy to informacji przekazywanych 

pomiędzy urzędami. 

 Na brak pełnego wykorzystania internetu w kontaktach urząd-obywatel ma 

natomiast wpływ brak dostatecznej informacji o tej formie składania 

dokumentów, w tym o formularzach, które mogą być wysyłane za jej 

pośrednictwem. Na przykład na stronach internetowych Starostwa Powiatowego 

w Zambrowie nie zostały umieszczone wskazówki ułatwiające obywatelom 

korzystanie z ESP. Urząd Miejski w Wołominie nie posiadał procedur 

określających sposób oraz częstotliwość sprawdzania stanu wpływu dokumentów 

do ESP na platformie e-PUAP oraz nie przypisał wyznaczonym pracownikom 

obowiązków w tym zakresie.   

 Inną formą przyjmowania przez urzędy dokumentów w wersji 

elektronicznej jest ich odbiór przez pocztę elektroniczną (SMTP), której adresy 

zamieszczane są na internetowych stronach urzędów. W takich przypadkach 

zarówno dla dokumentów zawierających w odrębnym pliku podpis elektroniczny 
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weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem jak równieŜ dla dokumentów bez 

podpisu elektronicznego, nie były wystawiane urzędowe poświadczenia odbioru. 

 śaden ze skontrolowanych przez NIK urzędów nie realizuje w pełni 

wymiany informacji w formie dokumentów elektronicznych zgodnie z polskim 

prawem. Stanowi to naruszenie art. 16 ustawy o informatyzacji zgodnie, z którym 

podmioty realizujące zadania publiczne miały stworzyć taką moŜliwość. 

W  4 urzędach nie sporządzono wzorów dokumentów elektronicznych w zakresie 

swojej właściwości rzeczowej, a 12 urzędów nie zgłosiło wzorów formularzy 

w formie elektronicznej do Centralnego Repozytorium Wzorów Pism w Formie 

Dokumentów Elektronicznych, przewaŜnie z powodu wadliwego działania tego 

repozytorium. śaden z kontrolowanych urzędów nie przekazuje dokumentów 

elektronicznych w trybie przewidzianym art. 391Kpa. (doręczanie stronom pism 

w drodze elektronicznej). Dostępne obecnie oprogramowanie, które pozwalałoby 

tworzyć dokumenty elektroniczne zgodnie z  rozporządzeniami dotyczącymi 

elementów struktury dokumentów elektronicznych i sposobu postępowania 

z dokumentami elektronicznymi, jest kosztowne i wymaga specjalistycznej 

wiedzy do jego uŜytkowania 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, pomimo iŜ jest urzędem 

organu odpowiedzialnego za dział „ informatyzacja”, równieŜ nie realizuje 

wymiany dokumentów drogą elektroniczną ani nie przyjmuje podań w formie 

formularzy. Dyrektorzy komórek organizacyjnych ministerstwa dokonali 

szczegółowej analizy w zakresie pism/wniosków pozostających w ich 

właściwości rzeczowej oraz dokonali przeglądu aktów wykonawczych do ustaw, 

na mocy których MSWiA ustalił wzory wniosków. Zostały zidentyfikowane 

22 wnioski, których wzory powinny być umieszczone w CRD. Do zakończenia 

czynności kontrolnych w listopadzie 2008 r. przekazanie wzorów nie zostało 

jednak wykonane. 

 Zgodnie z art. 16 przywołanej juŜ ustawy o informatyzacji podmiot 

publiczny ma obowiązek prowadzenia wymiany informacji w formie 

elektronicznej, co wiąŜe się równieŜ z  wysyłaniem pism drogą elektroniczną. 

Ministerstwo nie realizuje tego obowiązku. Planowane jest tworzenie 

i przesyłanie dokumentów elektronicznych na obowiązujących zasadach, to jest 

MSWiA 
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m.in. tworzenie dokumentów elektronicznych w strukturach XML57, przesyłanie 

ich podmiotom publicznym za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej58 oraz 

stosowanie specjalnej procedury doręczania pism w postępowaniu 

administracyjnym59. 

 W wystąpieniu pokontrolnym z 19 lipca 2006 r. wystosowanym po 

kontroli „Świadczenia usług publicznych przy zastosowaniu mediów 

elektronicznych” NIK wnioskowała o wydanie przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych i  Administracji rozporządzenia na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy 

o podpisie elektronicznym. Ten akt wykonawczy60 został wydany w lipcu 2007 r., 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki. W rozporządzeniu 

nie określono jednak, wymaganych ustawą, warunków bezpieczeństwa 

udostępniania formularzy oraz wzorów podań i wniosków w postaci 

elektronicznej, przyjmując dla nich procedury takie same jak dla doręczania pism 

w drodze elektronicznej. W ocenie NIK moŜe to mieć negatywny wpływ na 

poziom bezpieczeństwa zapewniany przez podmioty realizujące zadania 

publiczne, udostępniające wzory formularzy w swoim Biuletynie Informacji 

Publicznej np. poprzez dopuszczenie do uŜycia nieautoryzowanych wzorów. 

W MSWiA toczą się prace legislacyjne nad projektem nowego rozporządzenia w 

tej sprawie – do czasu zakończenia czynności kontrolnych w  listopadzie 2008 r. 

projekt ten znajdował się w fazie uzgodnień międzyresortowych. 

W takich systemach, jak: e-PUAP, Wrota Podlasia czy SEKAP, przyjmujących 

pisma drogą elektroniczną,  przyjęto konieczność zarejestrowania się uŜytkownika 

i podania danych osobowych, w tym: imienia i nazwiska. Przyjęto równieŜ 

konieczność podawania numeru PESEL oraz NIP podczas składania dokumentu 

drogą elektroniczną. Jako podstawę prawną do ich zbierania wskazano art. 63 §2 

Kpa, który przewiduje, Ŝe podanie (składane do organu administracji) powinno 

zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres oraz  Ŝądanie. 

                                                 
57 Patrz §2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 
2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1517). 
58 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-
technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.  
59 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie 
sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1664). 
60 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie 
warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1078). 
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W ocenie NIK brak jest podstaw prawnych do gromadzenia przez urzędy danych 

osobowych interesantów w tak szerokim zakresie, o ile nie jest to niezbędne dla 

załatwienia konkretnej sprawy.  NIK zwraca uwagę, Ŝe zgodnie z art. 51 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nikt nie moŜe być obowiązany inaczej niŜ 

na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. NIK 

wskazuje teŜ, Ŝe  przy świadczeniu ogólnoeuropejskich usług eGovernment, 

niezbędne jest uwzględnienie dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych 

danych61 oraz dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady   z  dnia 

12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony 

prywatności w sektorze łączności elektronicznej62. W trakcie kontroli 

poszczególne kontrolowane jednostki ograniczały zakres danych pobieranych 

przed złoŜeniem pisma, a zgromadzone juŜ zbiory danych osób dobrowolnie 

zarejestrowanych w systemie zgłaszały do rejestracji Generalnemu Inspektorowi 

Ochrony Danych Osobowych.  

3.2.4.  ELEKTRONICZNE DZIENNIKI URZĘDOWE 

Spośród 11 skontrolowanych jednostek zobowiązanych do publikowania 

dziennika urzędowego w formie elektronicznej 9 udostępniało informacyjnie 

dzienniki urzędowe w formacie PDF, stanowiącym obraz postaci papierowej. 

Obowiązku wydawania Dziennika Urzędowego w ogóle nie realizował Minister 

Gospodarki. Po kontroli NIK Minister ten podjął jednak działania zmierzające do 

rozpoczęcia wydawania takiego Dziennika. Wojewoda Łódzki udostępniał na 

stronach BIP wykaz wydanych od roku 2002 dzienników urzędowych wraz ze 

spisem treści kaŜdego z nich oraz obwieszczenia i zarządzenia Wojewody. 

Wojewoda odłoŜył publikację elektronicznej wersji dzienników urzędowych do 

czasu wejścia w Ŝycie rozporządzenia, o którym mowa poniŜej. 

 W dniu 25 kwietnia 2008 r., podpisane zostało rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań technicznych 

dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, 
                                                 
61 Dz. U. L 281, z 23.11.1995 r., str. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz. U.   

nr L 284, z 31.10.2003 r., str. 1). 
62 Dz. U. L 201, z 31.7.2002 r., str. 37. 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 42

elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji 

elektronicznej i informatycznych nośników danych. Zostało ono ogłoszone w dniu 

30 kwietnia 2008 r. z terminem wejścia w Ŝycie 30 czerwca 2008 r. Jeszcze przed 

tą datą rozporządzenie znowelizowano, przesuwając datę jego wejścia w Ŝycie na 

1 stycznia 2009 r. Powtórna nowelizacja miała miejsce w dniu 29 grudnia 2008 r. 

Rozporządzenie stanowi podstawowy akt wykonawczy do ustawy o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Ustawa ta – w zakresie 

publikowania elektronicznej formy dzienników urzędowych - obowiązuje 

natomiast od 2 maja 2008 r. (art. 42b).  

 W MSWiA w procesie tworzenia i przekazania do publikacji projektu 

rozporządzenia nie zachowano naleŜytej staranności. Występowały braki 

w dokumentacji procesu legislacyjnego, obowiązek przygotowania projektu 

powierzono osobie nieposiadającej odpowiednich kwalifikacji, kierownictwo 

właściwego departamentu nie reagowało właściwie na powstałe trudności oraz nie 

zweryfikowano źródła pochodzenia pliku xsd załączonego do rozporządzenia. 

W trakcie prac legislacyjnych powstało zagroŜenie naruszenia praw autorskich 

osób trzecich oraz dopuszczono do wystąpienia wad, szczególnie w załączniku 

nr 4, określającym katalog znaczników aktów normatywnych, wytwarzanych 

w postaci elektronicznej. Ponadto w §8 ust. 2 rozporządzenia wprowadzono 

nieprecyzyjny zapis w brzmieniu „Dzienniki urzędowe w formacie XML 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym przez system teleinformatyczny 

organu publikującego”. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 lit. a ustawy 

o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis elektroniczny przyporządkowany 

jest wyłącznie do osoby składającej ten podpis. Wadliwe sformułowanie zostało 

skorygowane w drugiej nowelizacji rozporządzenia.  

 W ocenie NIK opóźnione wydanie rozporządzenia, utrudniające realizację 

obowiązków ustawowych, stanowi przykład nierzetelnej legislacji. Spowodowało 

to konieczność samodzielnego ustalania wymagań technicznych niezbędnych do 

publikowania dzienników urzędowych i ogłaszanych w nich aktów prawnych 

w formie elektronicznej m.in. przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów 

i Rządowe Centrum Legislacji. 

 Do czasu zakończenia czynności kontrolnych Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów nie wydawała w formie elektronicznej „Monitora Polskiego B”, 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 43

motywując to brakiem  stosownych uregulowań w przywołanym wyŜej 

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wymóg 

publikowania „Monitora Polskiego B” w formie elektronicznej wynika z ustawy 

o ogłaszaniu aktów normatywnych.  Jest on bowiem jednym z dzienników 

urzędowych wymienionych w art. 8 tej ustawy.  W wyniku działań NIK 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podjęła jednak czynności zmierzające do 

rozpoczęcia publikacji elektronicznej wersji tego dziennika (ogłoszono 

zamówienie publiczne na zakup systemu przesyłania sprawozdań finansowych 

drogą elektroniczną).  

 Do końca 2008 r. Prezes Rady Ministrów nie wydał rozporządzenia (na 

podstawie art. 28b ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych) w sprawie 

określenia wysokości opłat za udostępnienie m.in. dzienników urzędowych na 

informatycznych nośnikach danych. Brak rozporządzenia moŜe spowodować 

uszczuplenie dochodów budŜetowych organów administracji rządowej 

i samorządów terytorialnych z tego tytułu. Realizując wniosek NIK Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów wystąpiła do Rządowego Centrum Legislacji o podjęcie 

prac nad projektem takiego rozporządzenia. 

3.2.5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Wśród 14 skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

związanych z teleinformatyzacją, na łączną kwotę 18,8 mln zł, nieprawidłowości 

ujawniono w 3 postępowaniach o łącznej wartości 455 705,6 zł. I tak, kwotę 

264 105,6 zł stanowiła wartość umowy na dostawę sprzętu komputerowego, 

zawartej przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu z wykonawcą, którego oferta – 

wskutek przedłoŜenia przeterminowanego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego – 

powinna zostać odrzucona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Starostwo 

Powiatu Gdańskiego wydatkowało 92 400 zł z tytułu umowy zawartej z dostawcą 

sprzętu komputerowego, którego oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego powinna zostać odrzucona z powodu niespełnienia warunków 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a więc równieŜ na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.  Ponadto 2 umowy 

o korzystanie z internetu i dostawę usług internetowych, o łącznej wartości 
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99 200 zł, Urząd Miasta Zgierz bezzasadnie zawarł z pominięciem ustawy Prawo 

zamówień publicznych, pomimo iŜ ich wartość przekraczała – w dniu zawarcia 

umowy – kwotę określoną w art. 4 ust. 8 Pzp,  w brzmieniu ówcześnie 

obowiązującym, to jest 6000 euro. 

Ponadto stwierdzono wydatkowanie, w  następstwie działań niezgodnych 

z prawem, kwoty  206 546 zł, stanowiącej wartość zobowiązań uregulowanych 

przez Urząd Miasta Zgierza na rzecz dostawcy usług internetowych, na podstawie 

faktur wystawionych przez dostawcę, pomimo braku umów na świadczenie tych 

usług. 

3.2.6.      ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  PRZEZ 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną stwierdzono 

w 27 spośród 30 skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczyły 

one błędów w udostępnianiu obligatoryjnych informacji publicznych poprzez 

internetowe strony Biuletynu Informacji Publicznej (brak lub nieaktualne albo 

niekompletne informacje określone w art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej - np. o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich 

kompetencjach, informacji o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie 

przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, oraz 

dokumentacji przebiegu i efektów kontroli). 

 Skontrolowane jednostki na swoich stronach internetowych zamieszczały 

natomiast informacje odnośnie czasu pracy urzędu, wraz ze sposobem załatwienia 

typowych spraw i wykazem dokumentów koniecznych do jej załatwienia. 

Udostępniały teŜ niezbędne formularze, które po wypełnieniu i wydrukowaniu 

moŜna było przedłoŜyć w urzędzie. W czterostopniowym modelu dojrzałości 

świadczenia usług drogą elektroniczną przyjętym przez Unię Europejską63, 

odpowiada to poziomowi 2 – funkcja informacyjna (komunikacja 

jednokierunkowa). Ponadto, 9 jednostek  z nich umoŜliwiało załatwianie w sumie 

384 spraw drogą elektroniczną – np. poprzez przesłanie wniosków drogą 

elektroniczną. Z usług oferowanych przez platformę e-PUAP, głównie 

                                                 
63 eGovernment Indicators for Benchmarking eEurope (http://europa.eu.int/idabc/servlets/Doc?id=18402). 
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Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) zamierzało skorzystać 13 z 30 

skontrolowanych jednostek.  

W kilku rejonach kraju zostały podjęte działania celem wspólnego 

i spójnego komunikowania się. Były to projekty: Wrota Małopolski, SEKAP64, 

Wrota Podlasia, Wrota Parsęty65. Rozwiązania te odpowiadają funkcjonalności 

i przeznaczeniu platformy e-PUAP. MSWiA podjęło działania w celu 

zintegrowania tych rozwiązań z e-PUAP.  

3.2.7. WYPOSAśENIE TELEINFORMATYCZNE JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

WyposaŜenie teleinformatyczne skontrolowanych jednostek samorządu 

terytorialnego jest bardzo dobre. Prawie 80% pracowników tych jednostek 

w codziennej pracy korzysta z komputerów. Dysponują oni sprzętem 

w wystarczającej liczbie, a jego stan techniczny jest wystarczająco dobry, aby 

umoŜliwi ć niezakłócone wykonywanie prac biurowych. 

 W większości skontrolowanych jednostek nie zostały jednak 

spoŜytkowane potencjalne moŜliwości, jakie daje posiadanie komputerów 

i oprogramowania. Nie uŜywa się wspólnych szablonów dokumentów, a lokalne 

sieci komputerowe wykorzystywane są w niewielkim zakresie.  
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64 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej na terenie województwa śląskiego. 
65 Wspólne przedsięwzięcie gmin dorzecza Parsęty. 
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W 23 ze skontrolowanych jednostek pracownicy byli szkoleni w zakresie 

posługiwania się narzędziami informatycznymi. Szkolenia obejmowały 

wykorzystanie podpisu elektronicznego, systemy elektronicznego obiegu 

dokumentów wdroŜone w urzędzie, zabezpieczenie danych przez podmioty 

realizujące zadania publiczne oraz  posługiwanie się wybranymi aplikacjami. NIK 

pozytywnie odnotowuje, Ŝe w Starostwie Powiatowym w Szamotułach 

8 pracowników spośród 59 zatrudnionych uzyskało dyplom ECDL, który 

poświadcza posiadanie umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem 

biurowym. 

3.2.8.                KRAJOWA EWIDENCJA SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH 

I REJESTRÓW PUBLICZNYCH 

Krajowa Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych 

została utworzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

podstawie art. 19 ustawy o informatyzacji. Jej zadaniem jest prowadzenie 

zbiorczego wykazu systemów teleinformatycznych uŜywanych do realizacji zadań 

publicznych oraz wykazu rejestrów publicznych. Krajowa Ewidencja została 

uruchomiona w domenie publicznej 26 maja 2006 r., z dziesięciomiesięcznym 

opóźnieniem w stosunku do terminu wejścia w Ŝycie przepisów art.19 i 20 ustawy 

o informatyzacji dla nowych systemów teleinformatycznych (20 lipca 2005 r.). Na 

opóźnieniu istotnie zawaŜył fakt, Ŝe postępowanie o zamówienie publiczne na 

budowę „Systemu Zarządzania Wiedzą o Przedsięwzięciach Informatycznych 

w administracji publicznej”, dotyczące funkcjonowania systemu 

teleinformatycznego Krajowej Ewidencji, zostało przygotowane w byłym 

Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, przeprowadzono je natomiast w MSWiA, 

po przejęciu zadań w dziedzinie informatyzacji od tego Ministerstwa z dniem 

31 października 2005 r.  

 Krajowa Ewidencja była prowadzona w sposób niegwarantujący 

kompletności i rzetelności przechowywanych w niej danych. Nie zostały 

zgłoszone do Krajowej Ewidencji rejestr PESEL oraz systemy uŜywane 

w Ministerstwie Gospodarki. W ewidencji występowały zapisy zawierające frazę 
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„test”, wskazujące na ich próbny charakter oraz błędne daty rozpoczęcia realizacji 

zadania publicznego, np. 0002/12/31. 

 DuŜa ilość zgłoszeń (1644 podmioty - stan na 27 sierpnia 2007 r.), które 

wpłynęły do Krajowej Ewidencji oraz niepełne przygotowanie organizacyjne 

MSWiA do wprowadzania i weryfikacji zgłaszanych wniosków, 

(niewystarczająca obsada kadrowa, wymuszająca powierzenie realizacji 

niektórych zadań praktykantom) spowodowały, Ŝe część danych wprowadzonych 

do Krajowej Ewidencji nie została poprawnie zweryfikowana. MSWiA nie 

prowadziło analizy wywiązywania się zobowiązanych podmiotów z obowiązku 

zgłaszania rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych do Krajowej 

Ewidencji. Zdaniem MSWiA, obecnie nie jest wyznaczony organ administracji 

publicznej, który powinien nadzorować obowiązek przekazywania dokumentów 

do Krajowej Ewidencji. W ocenie NIK, zadanie to naleŜy do ministra właściwego 

do spraw informatyzacji (to jest do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji), stosownie do art. 12a  ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej66 i art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 

o Radzie Ministrów67. Gdyby przyjąć, Ŝe kompetencje te nie są zastrzeŜone dla 

ministra do spraw informatyzacji, to na podstawie art. 6 ustawy o działach 

administracji rządowej naleŜałoby je przypisać ministrowi właściwemu do spraw 

administracji publicznej, jako temu, który odpowiada za całość zadań 

administracji publicznej, gdy jakiś zakres spraw nie jest zastrzeŜony dla innego 

organu. 

 System teleinformatyczny Krajowej Ewidencji nie zawiera mechanizmów 

udostępniania informacji, które umoŜliwiałyby dynamiczne przeszukiwanie bazy 

danych (na przykład przez ograniczenie wykazu systemów teleinformatycznych 

lub rejestrów publicznych na poziomie wybranego podmiotu do zakresu 

niezbędnego dla realizacji jego zadań). Nie została więc wypełniona dyspozycja 

art. 19 ust. 3 ustawy o informatyzacji, dotycząca stworzenia w Krajowej 

Ewidencji zbiorczych wykazów rejestrów publicznych i systemów 

teleinformatycznych dla poszczególnych podmiotów. Powoduje to rozproszenie 

zgromadzonych informacji o rejestrach publicznych i systemach 

                                                 
66 Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm. 
67 Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm. 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 48

teleinformatycznych danego podmiotu wśród tysięcy innych podobnych 

informacji umieszczonych w Krajowej Ewidencji. Przyczyną było nie 

umieszczenie przez b. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (przygotowujące 

zamówienie publiczne na wykonanie Krajowej Ewidencji), stosownego 

wymagania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca uwagę na niespójność regulacji prawnych 

w zakresie zasad gromadzenia w Krajowej Ewidencji danych dotyczących 

rejestrów publicznych. Podmioty publiczne są zobowiązane do przekazywania 

Krajowej Ewidencji informacji o tym, które dane w prowadzonym przez nie 

rejestrze publicznym podlegają ochronie jako informacje niejawne lub jako inne 

tajemnice ustawowo chronione (art. 20 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 19 ust. 4 ustawy 

o informatyzacji). Danych tych minister właściwy do spraw informatyzacji nie 

moŜe jednak gromadzić ani udostępniać (art. 19 ust. 3 pkt 2). Niesprecyzowany 

jest więc cel przekazywania takich danych. W ocenie NIK, skoro art. 20 ust. 1 

ustawy obliguje podmiot publiczny do zgłoszenia informacji o danych ustawowo 

chronionych, to ustawa o informatyzacji powinna zezwalać na ich gromadzenie 

przez prowadzącego Krajową Ewidencję, a ograniczenie powinno dotyczyć 

jedynie ich udostępniania. Niespójność ta nie występuje w zakresie 

gromadzonych danych o systemach teleinformatycznych (art. 19 ust. 3 pkt 1 

w zw. z art. 20 ust. 2). W ramach przygotowywanej nowelizacji ustawy 

o informatyzacji MSWiA ma zamiar zaniechać prowadzenia tych rejestrów. 

3.2.9.              CENTRALNE REPOZYTORIUM WZORÓW PISM W FORMIE 

DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 

W czasie trwania niniejszej kontroli Centralne Repozytorium Wzorów Pism 

w Formie Dokumentów Elektronicznych prowadzone było w MSWiA na 

podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie 

dokumentów elektronicznych. Zostało one dwukrotnie poddane kontroli przez 

NIK. Po raz pierwszy w sierpniu 2007 r. (w ramach kontroli doraźnej) oraz  

ponownie w listopadzie 2008 r. W 2007 r. repozytorium funkcjonowało na 

stronach Urzędu Miejskiego w Łodzi, a w 2008 r. zostało przeniesione na portal 

e-PUAP. 
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W przywołanym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. nie został określony termin, w jakim 

organ administracji publicznej ma przekazać do CRD nowy bądź zmodyfikowany 

wzór dokumentu w postaci elektronicznej.  

 Organy administracji publicznej mają obowiązek przekazywania wzorów 

formularzy i pism w postaci elektronicznej do CRD (za pośrednictwem MSWiA, 

który weryfikuje wzór i uzupełnia go o tzw. wyróŜnik) oraz udostępnienia wzoru 

na stronie podmiotowej BIP . Jak wykazała kontrola z obowiązku przekazania 

wzorów do CRD nie wywiązało się 12 skontrolowanych jednostek, a z obowiązku 

umieszczenia ich w BIP jedna jednostka. Przyczyną nieumieszczania wzorów 

w CRD były problemy w funkcjonowaniu platformy e-PUAP, która jest obecnym 

miejscem funkcjonowania repozytorium. Jednak w przypadku błędów 

w funkcjonowaniu samej platformy zgłoszenie wzoru do MSWiA moŜna 

zrealizować, wykorzystując inny kanał komunikacji np. pocztę elektroniczną. 

Ponadto 4 spośród skontrolowanych jednostek: Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd 

Gminy w Mircu oraz Urząd Miasta Starachowice w ogóle nie sporządziły wzorów 

pism oraz formularzy w postaci elektronicznej w zakresie swojej właściwości 

rzeczowej. Wymóg ten dotyczy zarówno opracowania wzorów, przekazania ich 

do CRD, jak równieŜ umieszczenia informacji o sposobie dostępu do aktualnego 

wzoru elektronicznego na stronach podmiotowych BIP. Do dnia zakończenia 

czynności kontrolnych w listopadzie 2008 r., w Centralnym Repozytorium 

Wzorów Pism w Formie Dokumentów Elektronicznych zostało opublikowanych 

tylko 21 wzorów dokumentów elektronicznych.  

3.2.10. PUBLIKOWANIE INFORMACJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej68 władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne 

zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej. "Biuletyn Informacji 

Publicznej" (BIP) został utworzony na mocy art. 8 ust.1 ustawy, w celu 

zapewnienia powszechnego dostępu do informacji publicznej z zastosowaniem 

ujednoliconego systemu stron. Organy władzy publicznej zobowiązane są, na 

                                                 
68 Dz. U. Nr 112, poz. 1198. 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

 50

mocy art. 8 ust. 2 ustawy,  udostępniać wymagane informacje w BIP. 

Z obowiązku tego nie wywiązały się 27  skontrolowanych jednostek. Najczęściej 

pomijane informacje dotyczyły sposobu przyjmowania i załatwiania spraw, stanu 

przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, treści 

i postaci dokumentów urzędowych, długu publicznego, organu i osób 

sprawujących w nich funkcje i ich kompetencji oraz oświadczeń o ich stanie 

majątkowym, dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, 

stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających, a takŜe 

projektowanych aktów normatywnych. Dwie ze skontrolowanych jednostek: 

Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim nie 

dopełniły obowiązku zamieszczenia w BIP informacji o sposobie doręczania 

dokumentów elektronicznych temu podmiotowi, w tym o akceptowanych 

strukturach fizycznych dokumentów elektronicznych i ich zakresach uŜytkowych, 

pomimo, Ŝe przyjmowały dokumenty drogą elektroniczną. Stanowiło to 

naruszenie §5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. 

w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów 

elektronicznych podmiotom publicznym.  

3.2.11.  EGZAMINY NA KONTROLERÓW SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH 

MSWiA zaniechało w praktyce przeprowadzania egzaminów wymaganych do 

nabycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia kontroli na podstawie art. 

25 ustawy o informatyzacji. Do pierwszego egzaminu, w dniu 19 grudnia 2007 r., 

przystąpiło 12 osób, przy czym zdały go tylko 2 osoby. Termin drugiego 

egzaminu został wyznaczony na 28 stycznia 2009 r. Do egzaminu przystąpiło 

11 osób, z których 2 uzyskały pozytywny wynik. W konsekwencji braku 

moŜliwości złoŜenia egzaminu i uzyskania wymaganych świadectw 

kwalifikacyjnych, podmioty zobowiązane do przeprowadzania kontroli projektów 

informatycznych nie mogły do 2008 r. w ogóle realizować ustawowego 

obowiązku. Aktualna liczba certyfikowanych kontrolerów jest dalece 

niewystarczająca. MSWiA podjęło działania, aby w zamierzonej nowelizacji 

ustawy o informatyzacji zrezygnować  z obligatoryjnego egzaminu 

przeprowadzanego przez MSWiA na rzecz określenia listy istniejących juŜ 

certyfikatów, które potwierdzają stosowną wiedzę i umiejętności.  
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4. INFORMACJE DODATKOWE O PRZEPROWADZONEJ 

KONTROLI 

4.1. Przygotowanie kontroli 

Kontrolą objęto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jako urząd, 

który realizował badane projekty, oraz urzędy, dla których informatyzacja zadań 

ma szczególne znaczenie (Ministerstwa: Gospodarki, Finansów, Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi oraz Główny Urząd Statystyczny i Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów wraz z Rządowym Centrum Legislacji).  Kontroli poddano równieŜ 

potencjalnie największych beneficjentów tych projektów, czyli jednostki 

samorządu terytorialnego. Przeprowadzono kontrolę w 9 województwach69, 

zakładając przeprowadzenie czynności kontrolnych w urzędach wojewódzkich 

i marszałkowskich, starostwach powiatowych oraz urzędach gmin. ZałoŜeniem 

było przeprowadzenie kontroli w dwóch urzędach gmin – jednym o liczbie 

ludności do 10 tysięcy, a drugim - w gminie powyŜej 30 tys. mieszkańców. 

Doboru województw dokonano kierując się moŜliwościami wykonawczymi NIK, 

połoŜeniem geograficznym, liczbą mieszkańców oraz dotychczasowym stopniem 

ich informatyzacji. ZałoŜony dobór jednostek był modyfikowany w sposób 

celowy, stosownie do uwarunkowań w przebiegu kontroli.  Niniejszą kontrolę 

poprzedziła, przeprowadzona w 2007 r., kontrola doraźna rozpoznawcza, 

dotycząca prowadzenia wybranych rejestrów w formie elektronicznej. Objęto nią 

Ministerstwo Gospodarki oraz  utworzone w jego ramach gospodarstwo 

pomocnicze - Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej, a takŜe Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

W ramach przygotowania niniejszej kontroli NIK rozesłała do 2588 

odbiorców (wszystkie urzędy umieszczone na stronie głównej Biuletynu 

Informacji Publicznej), ankietę zawierającą pytania dotyczące jej przedmiotowego 

zakresu. W przypadku 356 adresów (14 % adresatów) pismo nie zostało 

dostarczone, poniewaŜ system poczty elektronicznej wskazał, Ŝe podany adres nie 

istnieje. Do dnia 22 stycznia 2008 r. na ankietę odpowiedziało 851 jednostek 

                                                 
69 Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, Łódzkie, Wielkopolskie, 
Zachodniopomorskie i Mazowieckie. 
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(33 % adresatów), w tym 712 gmin (32 % tej grupy adresatów), 114 powiatów 

(36 %), 7 urzędów marszałkowskich (44 %), 8 urzędów wojewódzkich (50 %) 

oraz 8 ministerstw i urzędów centralnych (31 %).  

Udzielone odpowiedzi mają wprawdzie charakter deklaratywny, niemniej 

pozwalają na orientacyjne przedstawienie skali zaangaŜowania ankietowanych 

jednostek w proces informatyzacji realizowanych zadań. Fakt rozesłania ankiety 

pozytywnie odnotowany został w Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji 

Prasowej70, w którym opublikowano list zawierający słowa podziękowania dla 

NIK za tę inicjatywę.  Zdaniem autora listu, ankieta przyczyniła się do wzrostu  

zainteresowania urzędów platformą e-PUAP.   

Struktura odpowiedzi udzielonych na poszczególne pytania przedstawia się 

następująco: 

1. Czy Urząd przyjmuje dokumenty w postaci elektronicznej? 

tak – 253,  tak bez obsługi podpisu kwalifikowanego – 88, nie - 484 

2. Czy Urząd wysyła dokumenty w postaci elektronicznej?  

tak – 196, tak bez podpisu kwalifikowanego – 107, nie - 483 

3. Czy Urząd posiada wdroŜony elektroniczny system obiegu dokumentów? 

tak - 182, nie - 638 

4. Jakie koszty zostały poniesione na obsługę korespondencji elektronicznej? 

0 zł – 431, powyŜej 0 zł – 342, średnio – 68 211,49 zł 

5. Jakie są planowane koszty na obsługę korespondencji elektronicznej 

w 2008 r.? 

0 zł – 113, powyŜej 0 zł – 600, średnio – 414 521,97 zł 

6. Czy Urząd bierze lub zamierza wziąć udział w projekcie STAP? 

tak – 172, nie – 528, brak informacji o projekcie - 86 

7. Czy Urząd zamierza skorzystać z budowanej platformy e-PUAP? 

tak – 362, nie – 344, brak informacji o projekcie – 72 

 

Przy tworzeniu programu i tematyki kontroli NajwyŜsza Izba Kontroli 

posiłkowała się algorytmem kontroli administracji elektronicznej, metodyką 

                                                 
70 http://samorzad.pap.pl/?d=804281023512119. 



Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

 53

zarządzania informatyką COBIT71 oraz metodyką zarządzania projektami 

PRINCE272. 

4.2. Postępowanie kontrolne  

i działania podj ęte po zako ńczeniu kontroli 

Nie było przypadków odmowy podpisania protokołu kontroli. W dwóch 

przypadkach kierownicy jednostek kontrolowanych złoŜyli zastrzeŜenia do 

protokołu kontroli.  Zostały one rozpatrzone zgodnie z obowiązującą procedurą.  

Do kierowników skontrolowanych jednostek skierowano wystąpienia pokontrolne 

zawierające, oprócz ocen i uwag, wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości.  

ZastrzeŜenia do wystąpienia pokontrolnego złoŜył jedynie Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, który zakwestionował uwagę NIK o dwukrotnym 

przesuwaniu terminu wykonania portalu e-PUAP oraz ocenę dotyczącą 

nieprawidłowego naliczania kar umownych. Uchwałą z dnia 25 lutego 2009 r. 

Kolegium NIK uwzględniło te zastrzeŜenia.    

Adresaci wystąpień pokontrolnych informowali NIK o sposobie realizacji 

wniosków pokontrolnych lub o działaniach podjętych na rzecz ich realizacji. 

Z ogólnej liczby 108 wniosków pokontrolnych, zrealizowano 48 wniosków, 

43 pozostało dotychczas niezrealizowanych, a 17 wniosków jest w trakcie 

realizacji.  

Realizacja najwaŜniejszych wniosków pokontrolnych przedstawia się 

następująco: 

• W odpowiedzi z dnia 24 marca 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji poinformował NIK, Ŝe Komitetowi Rady Ministrów do 

spraw Informatyzacji i Łączności zostanie przedstawiony dokument 

pt. Stan realizacji projektu STAP. Oprócz stanu bieŜącego, dokument ten 

ma zawierać równieŜ plany dalszej ewolucji projektu STAP. W wyniku 

realizacji tych planów do 2011 roku ma zostać zintegrowana 

                                                 
71 COBIT  (Control Objectives for Information and related Technology) - zbiór wytycznych opracowany 
przez międzynarodowe stowarzyszenie ISACA zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, 
kontroli i bezpieczeństwa systemów informatycznych.  
72  PRINCE2 (PRojects In Controlled Environments) metodyka ustrukturyzowanego zarządzania projektem 
brytyjskiej agencji rządowej The Office of Government Commerce (OGC). 



Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

 54

i udostępniona jednolita usługa teletransmisyjna na terenie całego kraju na 

potrzeby administracji publicznej. Trwają prace legislacyjne nad 

nowelizacją ustawy o informatyzacji, kodeksem postępowania 

administracyjnego i ustawą o podpisie elektronicznym w celu 

wprowadzenia jednego upowaŜnienia do uregulowania kwestii 

dotyczących ESP i doręczania dokumentów elektronicznych. Platforma 

e-PUAP i ESP zostaną dostosowane do nowych standardów. Jednocześnie 

wskazania dotyczące niezgodności niektórych rozwiązań zastosowanych 

w e-PUAP z aktualnym stanem prawnym zostały poddane gruntownej 

analizie i skorygowane.  

 Minister SWiA nie przyjął do realizacji wniosku NIK dotyczącego 

pełnego dostosowania funkcjonowania platformy e-PUAP do wymagań 

określonych aktualnie obowiązującymi przepisami. MoŜliwość złoŜenia 

podania pocztą elektroniczną poprzez platformę e-PUAP nie była 

przewidywana, Minister stwierdził, Ŝe  uruchomienie poczty 

elektronicznej na e-PUAP nie jest uzasadnione z uwagi na koszty jej 

realizacji. Platforma e-PUAP oferuje, zgodnie z wymaganiami KPA 

moŜliwość złoŜenia podania przy pomocy jednego z alternatywnie 

wymienionych kanałów komunikacji.  

 W MSWiA zostały opracowane wzory dokumentów w postaci 

elektronicznej, ale z uwagi na znaczny upływ czasu pomiędzy terminem 

złoŜenia wniosków przez właściwe komórki organizacyjne, a terminem 

wykonania ich wersji elektronicznej, wystąpiono o potwierdzenie ich 

aktualności. Po otrzymaniu potwierdzeń wzory zostaną przekazane do 

CRD.  

 Zostało podpisane porozumienie z Komendantem Głównym StraŜy 

Granicznej w sprawie zasad funkcjonowania systemu MSWiA na terenie 

KG StraŜy Granicznej.  

 Ponadto Minister SWiA poinformował, Ŝe nakaz stosowania się do 

rekomendacji Word Wide Web Consortium dotyczących tworzenia stron 

internetowych uwzględniających osoby starsze i niedowidzące został 

wprowadzony do projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji. 
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• W odpowiedzi z dnia 29 grudnia 2008 r. Szef Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów poinformował, Ŝe planowana jest rozbudowa autonomicznego 

systemu budowanego przez KPRM, przy zapewnieniu współpracy 

z e-PUAP w maksymalnym dostępnym zakresie. W ramach realizacji 

Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, KPRM planuje 

skorzystać z dokumentów i schematów publikowanych w CRD, tak by 

praktycznie wykorzystać procesy wspierające interoperacyjność 

w sektorze publicznym. Odnośnie działań mających na celu udostępnienie 

Monitora Polskiego B w wersji elektronicznej, Centrum Obsługi KPRM 

ogłosiło w dniu 15 października  2008 r. zamówienie publiczne na zakup 

systemu przesyłania sprawozdań finansowych drogą elektroniczną. Do 

negocjacji zakwalifikowano 6 podmiotów. W ramach prac zespołu ds. 

wprowadzenia systemu obiegu dokumentacji stworzone zostaną procedury 

dotyczące obiegu dokumentów elektronicznych, które znajdą 

odzwierciedlenie w znowelizowanej Instrukcji Kancelaryjnej. Szef 

Kancelarii poinformował NIK, Ŝe zwrócił się do Prezesa RCL 

z wnioskiem o podjęcie prac nad projektem rozporządzenia, o którym 

mowa w art. 28b ust. 3 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych.  

• Minister Gospodarki w dniu 7 listopada 2008 r. poinformował NIK 

o działaniach, jakie zamierza podjąć Ministerstwo Gospodarki w celu 

wykonania uwag i wniosków ujętych w wystąpieniu pokontrolnym. 

W odniesieniu do wniosku odnoszącego się do szybkiego uruchomienia 

CIDG Minister wskazał, Ŝe jest ono planowane na lipiec 2011 r. W planie 

kontroli MG na 2009 rok ujęta została propozycja kontroli trzech 

podmiotów wpisanych do rejestru kwalifikowanych podmiotów 

świadczących usługi certyfikacyjne. W odniesieniu do sprawy 

zaświadczeń wydawanych przez NBP, Minister poinformował, Ŝe podjął 

działania w celu ostatecznego uregulowania tej kwestii poprzez zmianę 

wydawanych zaświadczeń. NiezaleŜnie od powyŜszego, Minister 

poinformował, Ŝe w dniu 30 września 2008 r. podpisane zostało 

porozumienie z Centrum Obsługi KPRM w sprawie usługi druku 

i wydawania Dziennika Urzędowego Ministra Gospodarki. 
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• Prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował NIK, Ŝe rozwaŜy 

moŜliwość wystawiania urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO) 

nadawcom sprawozdań statystycznych poprzez „Portal Sprawozdawczy” 

i dokumentów elektronicznych przesyłanych pocztą elektroniczną. Zostały 

przygotowane projekty zarządzeń wewnętrznych Prezesa GUS dotyczące 

postępowania z dokumentami elektronicznymi. W odniesieniu do wniosku 

o skrócenie planowanego terminu na opracowanie wzorów formularzy 

elektronicznych i umoŜliwienia wnoszenia ich za pośrednictwem ESP, 

Prezes GUS stwierdził, Ŝe wymaga to opracowania odpowiednich załoŜeń 

i pozyskania środków finansowych. 

• W odpowiedzi z dnia 14 stycznia 2009 r. Prezes Rządowego Centrum 

Legislacji poinformował, Ŝe podjęte zostaną działania zmierzające do 

oceny zasadności i celowości włączenia RCL do platformy e-PUAP. 

Prezes RCL poinformował ponadto, Ŝe zarówno w RCL jak i KPRM 

trwają bardzo intensywne prace związane z udostępnianiem elektronicznej 

formy dzienników urzędowych, jednakŜe z uwagi na złoŜony charakter 

zagadnienia nie moŜe wskazać jednoznacznie terminu zakończenia prac. 

Prezes RCL, nie składając zastrzeŜeń, nie zgodził się z oceną NIK, Ŝe RCL 

nie zapobiegło wpisaniu do rozporządzenia MSWiA w sprawie wymagań 

technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty 

normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników 

urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych 

nośników danych odesłania do adresu strony internetowej prywatnej firmy 

i zaakceptowało treść dokumentu, który mógł naruszać prawa autorskie.  

• Minister Finansów w odpowiedzi z dnia 31 października 2008 r. wskazał, 

Ŝe Ministerstwo Finansów podejmie prace zmierzające do usunięcia 

przeszkód uniemoŜliwiających publikowanie wzorów elektronicznych 

dokumentów podatkowych w CRD. Podmiotowa strona internetowa BIP 

MF została przeorganizowana i informacja dotycząca sposobu kontaktu, 

doręczania pism i akceptowanych formatów dokumentów elektronicznych 

jest w prosty sposób dostępna.  

• Minister Infrastruktury, w dniu 3 grudnia 2008 r. poinformował NIK, Ŝe 

w wyniku działań podjętych przez Biuro Ochrony Informacji Niejawnych 
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6 pracowników Ministerstwa posiada podpis elektroniczny. Od 4 września 

2008 r., odbiorcy usług certyfikacyjnych mają moŜliwość złoŜenia do MI 

wniosku za pośrednictwem e-PUAP. Minister poinformował, Ŝe 

Ministerstwo systematycznie dostosowuje swoje działania do rozwiązań 

określonych przepisami prawa, w tym określonych w ustawie 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

• Wojewoda Wielkopolski uzupełnił brakujące informacje w BIP Urzędu 

w zakresie art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

W zakresie udostępniania informacji o stanie przyjmowanych spraw 

i kolejności ich załatwiania przeprowadzono próby stosowanego 

oprogramowania, które wymaga jeszcze korekty. W Urzędzie 

kontynuowane są prace w zakresie wdroŜenia systemu w WUW mające na 

celu dalsze poszerzenie świadczonych usług z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej.  

• Wojewoda Łódzki poinformował, Ŝe podjął działania mające na celu 

uzupełnienie treści publikowanych w BIP Urzędu, zaznaczając 

jednocześnie, Ŝe udostępnienie pełnych informacji o stanie rozpatrywania 

sprawy jest moŜliwe jedynie w sytuacji funkcjonowania zaawansowanego 

systemu elektronicznego, którego Urząd nie posiada. Wojewoda ponadto 

poinformował, Ŝe zostanie zamieszczona w serwisie internetowym ŁUW 

informacja o udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych 

zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby 

nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.  

• Wojewoda Zachodniopomorski poinformował NIK, Ŝe obecnie 

prowadzone są rozmowy z przedstawicielami projektu e-PUAP MSWiA 

mające na celu ustalenie harmonogramu zadań i kompetencji naleŜących 

do bezpośrednich wykonawców poszczególnych etapów integracji. 

Opracowany został projekt porozumienia, po podpisaniu którego 

dokonywana będzie analiza procesów zachodzących w Urzędzie pod 

kątem moŜliwości ich digitalizacji i włączenia do realizacji drogą 

elektroniczną. W dniu 16 maja 2008 r. Urząd wystosował pismo do firmy 

zewnętrznej, zlecając opracowanie i przygotowanie zgłoszenia wzorów 

pism w formie dokumentów elektronicznych oraz wzorów formularzy. 
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W zakresie publikacji informacji BIP wymaganych przez prawo 

Dyrektorzy komórek zostali zobowiązani do zamieszczania w BIP tych 

informacji. Jednocześnie stworzone zostały moŜliwości techniczne do 

udostępniania wszystkich informacji w BIP Urzędu w zakresie 

wymaganym przez ustawę. Dyrektorzy Wydziałów ZUW zostali 

zobowiązani do uaktualnienia i bieŜącego nadzorowania zamieszczanych 

informacji w BIP. 

• Wojewoda Śląski poinformował, Ŝe będzie udostępniał na stronach BIP 

Urzędu informacje o przebiegu i efektach kontroli oraz wystąpieniach, 

stanowiskach, wnioskach i opiniach podmiotów ją przeprowadzających.  

 Kierownicy skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego 

przekazali informację o podjętych działaniach w celu wykonania wniosków 

pokontrolnych dotyczących uzupełnienia treści zamieszczonych na stronach 

podmiotowych BIP.  

 Marszałek Województwa Małopolskiego, nie składając zastrzeŜeń, 

w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, nie zgodził się ze stanowiskiem NIK 

jakoby sposób, w jaki realizuje obowiązek wynikający z art. 8 ust. 3 ustawy 

o dostępie do informacji publicznej jest niewystarczający, wyjaśniając Ŝe 

podmioty zainteresowane (uprawnione) nie są ograniczone w swoich prawach do 

dostępu do informacji publicznej i w kaŜdym czasie, po spełnieniu wymogów 

formalnych, mogą z nich korzystać w sposób nieograniczony. Przyjęcie takiego 

rozwiązania czyni, zdaniem Pana Marszałka, zadość postanowieniom art. 7 

w związku z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej. NIK nie podziela 

tego poglądu. 

Wobec ujawnienia działań wskazujących na popełnienie przestępstwa NajwyŜsza 

Izba Kontroli, działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o NIK, skierowała 

zawiadomienie do organów ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa. Dotyczyło ono czynów z art. 270 § 1 Kodeksu karnego, 

polegających na podrobieniu dokumentów w celu uŜycia za autentyczne, poprzez 

sfałszowanie podpisu Prezydenta Miasta Zgierza na trzech umowach, które miały 

być rzekomo zawarte przez Miasto Zgierz z jedną z firm świadczących na rzecz 

Miasta usługi korzystania z internetu i udostępniania danych za pośrednictwem 

internetu.  

Zawiadomienia 
organów  
ścigania 

i zawiadomienia 
o naruszeniu 

dyscypliny 
finansów 

publicznych 
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Wystosowanie zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów 

publicznych NIK uzaleŜnia od rozstrzygnięć podjętych przez organy ścigania 

w sprawie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
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5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. Załącznik nr 1 

Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK, które 

przeprowadziły w nich kontrole 

Jednostka kontroluj ąca Jednostka kontrolowana 

Departament Środowiska, Rolnictwa i 

Zagospodarowania Przestrzennego 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Urząd Gminy Krypno 

Starostwo Powiatowe w Zambrowie 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

w Białymstoku 

Delegatura NIK – BIAŁYSTOK 

Urząd Gminy Zawady 

Urząd Gminy Suchy Dąb 

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
Delegatura NIK – GDAŃSK 

Urząd Miasta Sopotu 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 

Zakład Obsługi Administracji Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu 

Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Poznaniu 

Urząd Miasta Środa Wielkopolska 

Starostwo Powiatowe w Szamotułach 

Delegatura NIK – POZNAŃ 

Urząd Gminy Orchowo 

Starostwo Powiatowe SkarŜysko Kamienna 

Urząd Gminy w Mircu Delegatura NIK – KIELCE 

Urząd Miasta Starachowice 

Urząd Miasta Zgierz 

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 

Urząd Miasta Łask 

Delegatura NIK – ŁÓDŹ 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Urząd Gminy Lanckorona 

Urząd Gminy Koniusza 
Delegatura NIK – KRAKÓW 

Starostwo Powiatowe Bochnia 
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Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

Urząd Miejski w Wołominie 

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim 
Delegatura NIK – WARSZAWA 

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 

Urząd Gminy Rudziniec 

Urząd Miejski w Będzinie 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie 
Delegatura NIK – KATOWICE 

Śląski Urząd Wojewódzki 

Starostwo Powiatowe w Goleniowie 

Urząd Gminy Stare Czarnowo 

Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank 

Danych w Szczecinie 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 

Delegatura NIK – SZCZECIN 

Urząd Miasta Kołobrzeg 

Departament Komunikacji i Systemów 

Transportowych 
Ministerstwo Infrastruktury 

Główny Urząd Statystyczny 

Ministerstwo Gospodarki 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Rządowe Centrum Legislacji 

Departament Gospodarki, Skarbu Państwa 

i Prywatyzacji 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Departament BudŜetu i Finansów Ministerstwo Finansów 
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5.2. Załącznik nr 2 

Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli  

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

Prezes Rady Ministrów 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP 

Prezes Narodowego Banku Polskiego 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

Minister Skarbu Państwa 

Minister Gospodarki 

Minister Finansów  

Minister Sprawiedliwości  

 

Komisje Sejmowe : 

Skarbu Państwa 

Gospodarki 

do Spraw Kontroli Państwowej  

Finansów Publicznych 

Ustawodawcza 

Odpowiedzialności Konstytucyjnej 

 

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej 

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta RP 
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5.3. Załącznik nr 3 

Lista osób odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność 

Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

• Grzegorz Schetyna - od 16 listopada 2007 r., 

• Władysław Stasiak – od 8 sierpnia 2007 r. do 15 listopada 2007 r.,  

• Janusz Kaczmarek – od 8 lutego do 7 sierpnia 2007 r., 

• Ludwik Dorn – od 31 października 2005 r. do 7 lutego 2007 r. 

 

Podsekretarze Stanu w MSWiA odpowiedzialni za kontrolowaną działalność: 
 

• Witold DroŜdŜ – od 16 listopada 2007 r., 

• Grzegorz Bliźniuk - od 2 listopada 2005 r. do 21 listopada 2007 r., 

• Piotr Piętak - od dnia 4 maja 2006 r. do dnia 20 listopada 2007 r., 

 

Dyrektorzy kierujący Departamentami MSWiA związanymi z informatyzacją: 

• Wojciech Wiewiórowski – od 1 października 2008 r. – Dyrektor Departamentu 

Informatyzacji, 

• Włodzimierz Marciński – od 1 sierpnia 2008 r. – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa 

Informacyjnego, 

• Piotr Durbajło – od 3 lutego 2006 r. – Dyrektor Departamentu Infrastruktury 

Teleinformatycznej, 

• Dariusz Dagiel – od 2 kwietnia 2007 r. do 30 września 2008 r. – Dyrektor Departamentu 

Informatyzacji, 

• Marek Słowikowski – od 1 listopada 2005 r. do 2 lutego 2006 r. – Dyrektor Departamentu 

Systemów Informatycznych Administracji Publicznej, od 3 lutego 2006 r. do 28 lutego 

2007 r. – Dyrektor Departamentu Informatyzacji,  

• Dariusz Bogucki – od 31 października 2005 r. do 2 lutego 2006 r. – Dyrektor 

Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. 
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5.4. Załącznik nr 4 

Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności 

Decyzja 2004/387/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. 

w sprawie interoperatywnego świadczenia ogólnoeuropejskich usług eGovernment dla 

administracji publicznej, przedsiębiorstw i obywateli (IDABC) - Dz.U.UE.L. 181 z 2004 r., 

str. 25 ze zm. 

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych 

i swobodnego przepływu tych danych - Dz.U. L 281, z 1995 r., str. 31; zmieniona 

rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. nr L 284, z 2003 r., str. 1). 

Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca 

przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej 

– Dz.U. L 201, z 2002 r., str. 37. 

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - j.t. Dz. U. 

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Dz. U. Nr 144, 

poz. 1204 ze zm. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych – Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449. 

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze 

zm. 

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne – Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm. 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm. 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju - Dz. U. Nr 116, poz. 1206 

ze zm.; wygaśnięcie z dniem 31 grudnia 2008 r. 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - Dz.U. Nr 227, 

poz. 1658 ze zm. 
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655. 

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.  

Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych  – Dz. U. z 2005 r. Nr 

196, poz. 1631 ze zm. 

Ustawa z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz. U. Nr 112, 

poz. 1198 ze zm. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji 

Państwa na lata 2007-2010 - Dz. U. Nr 61, poz. 415. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji 

Państwa na rok 2006 - Dz. U. Nr 147, poz. 1064. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych - Dz. U. Nr 212, poz. 1766. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. 

w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci 

elektronicznej – Dz. U. Nr 151, poz. 1078. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków 

technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi 

certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te 

podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń słuŜących do składania 

i weryfikacji podpisu elektronicznego – Dz. U. Nr 128, poz. 1094. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii 

prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów 

wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania słuŜb 

statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy 

informacyjne administracji publicznej- Dz. U. Nr 69, poz. 763 ze zm. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i 

jednostek samorządu terytorialnego – Dz. U. Nr 157, poz. 1031 ze zm. 
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Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków 

organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom 

publicznym - Dz. U. Nr 200, poz. 1651. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych 

wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego - Dz. U. Nr 171, poz. 1433.  

Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów 

Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych – Dz. U. Nr 200, poz. 1655. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 

2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych – Dz. U. 

Nr 206, poz. 1517. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 

2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi – 

Dz. U. Nr 206, poz. 1518. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 

2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej – Dz. U. Nr 10, poz. 68. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie struktury logicznej 

deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi 

powinny być opatrzone - Dz. U. Nr 168, poz. 1197 ze zm., a obecnie rozporządzenie z dnia 

24 grudnia 2007 r. w tej sprawie - Dz. U. Nr 246, poz. 1820. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie trybu składania oraz 

struktury logicznej zgłoszenia upowaŜnienia podatnika lub osoby upowaŜnionej przez 

podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji 

podpisem elektronicznym - Dz. U. Nr 168, poz. 1196 ze zm. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów 

deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej - Dz. U. 

Nr 146, poz. 1060 ze zm., a obecnie rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. w tej sprawie -

Dz. U. Nr 246, poz. 1817. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek 

od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej - 

Dz. U. Nr 79, poz. 533. 
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Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy 

stosowanych w sprawach celnych - Dz. U. Nr 283, poz. 2824 ze zm. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006 r. 

w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na 

informatyzację - Dz. U. Nr 53, poz. 388 ze zm. 
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5.5. Załącznik nr 5 

Zestawienie dot. waŜniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w poszczególnych 

jednostkach  

 

 

Ilość wyst ąpień danej 

nieprawidłowo ści: 
Lp. Nieprawidłowo ść 

w administracji 

rządowej 

w administracji 

samorz ądowej  

Razem 

1 
Brak Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej Urzędu 
2 3 5 

2 

Nie sporządzenie wzorów 

dokumentów elektronicznych w 

zakresie swojej właściwości 

rzeczowej 

1 3 4 

3 

Nie zgłoszenie wzorów 

formularzy w formie 

elektronicznej do Centralnego 

Repozytorium wzorów pism w 

formie dokumentów 

elektronicznych 

1 11 12 

4 

Uzupełnienie w Biuletynie 

Informacji Publicznej informacji 

wymaganych w art. 6 ust.1 

ustawy o dostępie do informacji 

publicznej 

0 27 27 

5 

Brak zgłoszenia rejestrów 

publicznych do Krajowej 

Ewidencji Systemów 

Teleinformatycznych i Rejestrów 

Publicznych 

1 0 1 
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5.6. Załącznik nr 6 

Wykaz literatury fachowej dotyczącej tematyki kontroli 

KsiąŜki 

Managing successful project with PRINCE2 

Robert Podpłoński, Piotr Popis – Podpis elektroniczny, komentarz 

GraŜyna Szpor, Czesław Martysz, Kajetan Wojsyk – Ustawa o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących działania publiczne, komentarz 

Gary R. Heerkens - Jak zarządzać projektami 

Susan Snedaker - Zarządzanie projektami informatycznymi w małym palcu 

Marcin Butkiewicz – Internet w instytucjach publicznych 

Jan de Sutter – Potęga technologii informatycznych 

 

Materiały w Internecie 

 

portal e-PUAP - www.epuap.gov.pl  

Strona dotycząca portalu e-PUAP - http://www.e-puap.mswia.gov.pl   

Algorytm kontroli administracji elektronicznej (w opracowywaniu) 

www.egov.nik.egov.pl  

Prawo i Internet – www.vagla.pl 

Administracja elektroniczna – publicstandard.pl  

Podpis elektroniczny – www.echelon.pl/podpis 

Forum Nowoczesnej administracji Publicznej – www.egov.pl 

e-Administracja - http://samorzad.pap.pl/?dzial=eadministracja 

 
 
 
 
 








