
Warszawa, 25 października 2011r. 

Nowy wymiar administracji 
publicznej na przykładzie CPI 
MSWiA – misja, wizja, cele 
 



2 

Agenda 

 Charakterystyka ogólna administracji publicznej: struktura, 
zadania 

 Instytucje realizujące złożone projekty współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej: analiza zakresu działania 
wybranych instytucji 

 Istota relacji: administracja publiczna – biznes w wybranych 
obszarach działalności, przykłady 

 Relacje: administracja publiczna – biznes na gruncie ustawy 
prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem partnerstwa 
publiczno – prywatnego 

 Scenariusze rozwoju instytucji wpisanych w korporacyjną 
strukturę administracji publicznej, a niebędących urzędami 
administracji. 
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Czy chciałabym/chciałbym… 

 Pracować w nowoczesnym Urzędzie Administracji 

Publicznej? 

 Załatwiać swoje sprawy w nowoczesnym Urzędzie 

Administracji Publicznej? 

 Współpracować z nowoczesnym Urzędem 

Administracji Publicznej? 
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Instytucje realizujące złożone projekty 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 
analiza zakresu działania wybranych instytucji 

 

• Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia 

• Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 

• Centrum Projektów Informatycznych MSWiA 

• Centrum Projektów Europejskich 

 

                                                         … 
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Istota relacji: administracja publiczna – 
biznes w wybranych obszarach 
działalności, przykłady 

 

1.Jak ocenić technologię IT  
w administracji Publicznej? 

 

2.Uwarunkowania zastosowań IT  
w administracji publicznej 

 

3.Subiektywne uwarunkowania realizacji  
systemów IT w administracji 

 

4.Zanim nastąpi widoczny efekt…? 



6 

Aspekt aTechnicznyTechnologiczny (aTT)

Aspekt Społeczny (aAS)

Aspekt Strategiczny (aST)Aspekt Polityczny  (aPO)

Aspekt Biznesowy (aBI)

Aspekt Kadrowy (aKA)

Aspekt aTechnicznyTechnologiczny (aTT)

Aspekt Społeczny (aAS)

Aspekt Strategiczny (aST)Aspekt Polityczny  (aPO)

Aspekt Biznesowy (aBI)

Aspekt Kadrowy (aKA)

Jak ocenić technologie IT w 
administracji publicznej 
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Uwarunkowania zastosowań IT  
w administracji publicznej 

 Zmienność przepisów prawa 

 Natura planowania budżetowego (rocznego) 

 Inne przepisy i regulacje (ustawa o informatyzacji,  prawo 

zamówień publicznych) 

 Ustawa o informatyzacji i akty wykonawcze, prawo 

miejscowe 

 Rozproszona infrastruktura instytucjonalna administracji 

publicznej 

 Małe indywidualnie – zasoby finansowe instytucji 

 Małe zasoby kadrowe 
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Subiektywne uwarunkowania realizacji  
systemów IT w administracji 

 Duża liczba małych jednostek 

organizacyjnych 

o niewielkie, ale za to heterogeniczne 

środowiska eksploatacyjne, 

o zróżnicowany poziom wiedzy 

administratorów 

o proste w obsłudze aplikacje, ale .... 

czy duże możliwości?  

 Małe i rozproszone zasoby finansowe 

 Małe i rozproszone zasoby kadrowe 

 Brak infrastruktury teleinformatycznej 

dla integracji systemów, 

 

Mnożnikowy efekt „pościgu” za 

najnowszymi rozwiązaniami 

technicznymi i technologicznymi w 

obszarze IT 

Brak wypracowanych wzorców 

postępowania i zakupów produktów IT 

Brak wypracowanej metodyki 

realizacji projektów IT w administracji 

Brak metodologii analizy kosztów 

funkcjonowania administracji 

Brak sprawdzonych metod 

zobiektywizowanej analizy kosztów 

budowy i eksploatacji  
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Zanim nastąpi widoczny efekt 

 Brak przekonania do myślenia „procesowego”… tutaj 

dotykamy zagadnienia kultury organizacji w AP, 

 Pilna potrzeba standaryzacji oprogramowania 

użytkowanego  

w administracji publicznej, 

 Budowa infrastruktury teleinformatycznej, 

 Wprowadzenie nowych rozwiązań tzn. usług IT: usługi on 

demand 

 Otwarty i konkurencyjny rynek usług 

 Koncentracja zasobów 

 Biznesowe podejście do zastosowań IT w administracji 
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Relacje: administracja publiczna – biznes na 
gruncie ustawy prawo zamówień publicznych, 
z uwzględnieniem partnerstwa publiczno – 
prywatnego 
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Partner 
publiczny 

Partner 
prywatny 

PPP (P) PPP 

Obawy związane z PPP 
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Aspekt biznesowy zastosowania systemu  
informacyjnego w administracji publicznej… 

Kierownictwo

spółki
Otoczenie 

społeczne
Pożyczkodawcy

Rynek

finansowy

Właściciele

Zatrudnienie 

kierownictwa

Maksymalizacja 

majątku właściciela

Pożyczki

Spłata

Wydatki

Wymagania 

otoczenia

Informacje
Wycena 

firmy

Tak jest w biznesie! 
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Grupy interesów w systemach publicznych? 

Czy tak może być w AP? 

Kierownictwo

instytucji
Otoczenie 

społeczne
Pożyczkodawcy

Rynek towarów 

i usług

Właściciele

Obsady 

stanowisk

Realizacja polityki

Pożyczki

Spłata

Koszty usług

Wymagania 

otoczenia

Informacje
Ocena

i  wartość 

rynku
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Scenariusze rozwoju instytucji wpisanych w 
korporacyjną strukturę administracji publicznej, 
a niebędących urzędami administracji. 

 



Dziękuję za uwagę 


