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Niewiele osób przewidziało taki scenariusz. 
Ograniczenie bezpośrednich kontaktów i możliwości przemieszczania się 

uniemożliwiło lub utrudniło dostęp do usług świadczonych przez urzędy oraz 
upowszechniło świadczenie pracy w miejscu zamieszkania.



Z jakimi wyzwaniami musieli zmierzyć się kierownicy 
jednostek?

Tekst: Calibri 20-24



Praca zdalna – system elektronicznego zarządzania 
dokumentacją

Tekst: Calibri 20-24



Czy można efektywnie zarządzać jednostką w okresie 
kryzysu?



Audyt „Nadzór nad pracą zdalną w MUW w Krakowie”
Temat zadania 
audytowego

Czynności doradcze: „Nadzór nad pracą zdalną w MUW w Krakowie”.

Cel zadania 
audytowego

Dostarczenie Wojewodzie Małopolskiemu i Dyrektorowi Generalnemu opinii w zakresie przyjętych
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie rozwiązań dotyczących pracy zdalnej.

Podmiotowy zakres 
zadania audytowego

Wszystkie wydziały Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedmiotowy zakres 
zadania audytowego

1. Organizacja pracy zdalnej w urzędzie (zarządzenia, polecenia, procedury, instrukcje).
2. Realizacja zadań w ramach pracy zdalnej (wyznaczenie zadań priorytetowych, zawieszenie 

części zadań, opracowanie listy pracowników z podziałem na pracowników przebywających 
na: zasiłku opiekuńczym, zaległych urlopach, kwarantannach, zwolnieniach lekarskich, 
pracujących w siedzibie urzędu oraz świadczących pracę w miejscu zamieszkania.

3. Nadzór i kontrola nad:
• zapewnieniem ciągłości działania wydziałów,
• bezpieczeństwem i higieną pracy,
• bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych,
• prawidłowością realizacji zarządzenia Dyrektora Generalnego,
• prawidłowością tworzonej w wydziałach dokumentacji stanowiącej rozliczenie pracy zdalnej,
• sporządzaniem i przekazywaniem sprawozdań oraz informacji dot. pracy zdalnej.



Istotne ryzyka

• Narażenie pracowników na zarażenie COVID-19 w miejscu 
pracy.

• Nie zrealizowanie zadań.

• Nieprawidłowa organizacja pracy.

• Utrata lub zniszczenie sprzętu teleinformatycznego.

• Utrata danych.

• Bezpieczeństwo informacji.

• Awarie sieci i systemu, np. EZD.

• Naruszenia Kodeksu pracy w zakresie czasu pracy.



Narzędzie i techniki 

• Analiza przepisów prawnych i uregulowań wewnętrznych w zakresie COVID-19.

• Analiza dokumentacji tworzonej w urzędzie w zakresie pracy zdalnej.

• Analiza prawidłowości sporządzania harmonogramów pracy wraz z rozliczeniem 
(na próbie).  

• Rozmowy, wywiady.

• Badanie ankietowe.

• Listy kontrolne.

• Arkusze ustaleń.

Próba została dokonana w oparciu o generator liczb losowych odrębnie dla każdego 
wydziału z Folderu MUW/Raporty 2020.



Wyniki

• Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Oddziale Informatyki użytkownikom wydano: 764 tokeny
umożliwiające pracę w systemie MUW oraz 158 kart internetowych (mobilny Internet).

• Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie posiadał wystarczającą liczbę tokenów i licencji. Nie 
było potrzeby dokonywania dodatkowych zakupów.

• Pracownicy realizujący zadania w formie pracy zdalnej pracowali w otoczeniu sieciowym, w 
systemie EZD lub w innych systemach. 

• W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, a następnie wprowadzeniem stanu epidemii, 
Serwis IT Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego został objęty strefą z bezwzględnym zakazem 
wstępu. Zlecenia są przyjmowane w standardowych godzinach pracy urzędu poprzez:

➢ IT Managera,

➢ skrzynkę mailową serwis@malopolska.uw.gov.pl,

➢ lub na numer telefonu 1500.

• Zlecenia realizowane są co do zasady zdalnie, pracownicy nie opuszczają swojego miejsca pracy.

• Z chwilą wprowadzenia pracy zdalnej pracowników Oddziału Informatyki podzielono na dwa 
zespoły pracujące przemiennie (tydzień praca zdalna poza siedzibą MUW/tydzień praca w 
siedzibie MUW).



Podczas czynności audytowych przeanalizowano, czy praca w trybie zdalnym miała 
wpływ na jakość świadczonej pracy. 

Przeanalizowano liczbę incydentów i awarii, przypadki naruszenia danych 
osobowych, liczbę spraw prowadzonych przez pracowników MUW w okresie od 1 

marca do lipca 2020 r. oraz w analogicznym okresie w 2019 r.

W zakresie zgłoszeń dot. problemów w funkcjonowaniu EZD (na podstawie 
zgłoszeń w IT Manager) stwierdzono:

• w 2019 r. – 20 zgłoszeń,

• w 2020 r. – 18 zgłoszeń.

Jednocześnie Oddział Informatyki poinformował, że nie odnotowano żadnych 
incydentów/awarii w zakresie dostępu do systemu informatycznego MUW oraz 
dostępu do EZD. 

W badanym okresie do Oddziału Informatyki nie wpłynęło żadne zgłoszenie, które 
można by było zakwalifikować jako incydent dot. EZD.



Dokonano analizy w zakresie ilości spraw oraz korespondencji 
wychodzącej i przychodzącej zarejestrowanej w EZD w okresach: 

1.03–31.07.2019 r. oraz 1.03–31.07.2020 r.



W zakresie ilości spraw zarejestrowanych oraz korespondencji 
wychodzącej nie odnotowano istotnych różnic.



Korzyści

Oszczędność czasu Obniżenie kosztów Wzrost wydajności

Bezpieczeństwo



RANKING – Mapa JRWA w Urzędach Wojewódzkich
Liczba klas prowadzonych w sposób tradycyjny

Stan na 2020 r.



Akta sprawy „papierowej” i „elektronicznej”



OSZCZĘDNOŚCI Z SYSTEMU EZD
wysyłka elektroniczna via ePUAP bezpośrednio 

z systemu EZD



Koszty usług wyznaczonego operatora pocztowego:



OSZCZĘDNOŚCI Z SYSTEMU EZD
wysyłka elektroniczna via ePUAP bezpośrednio z 

systemu EZD

LICZBA PRZESYŁEK              CENA LISTU POLECONEGO ZE ZPO                 SUMA OSZCZĘDNOŚCI

261 163 x                    8,50 zł                                                                 =        2 219 885,5 zł     2018 r.

315 296 x                    8,50 zł                                                                 =        2 680 016 zł        2019 r.

276 376                         x                    8,50 zł                                                                 =        2 349 196 zł        2020 r. (10 m-cy)



Udział korespondencji wpływającej na ePUAP 

w całej korespondencji wpływającej 
Stan na 6 grudnia 2019 r. 



Udział korespondencji wychodzącej z ePUAP

w całej korespondencji wychodzącej Stan na 6 grudnia 2019 r. 



Udział spraw elektronicznych we wszystkich 

sprawach

Stan na 6 grudnia 2019 r.



Liczba spraw elektronicznych na jednego pracownika 
Stan na 6 grudnia 2019 r.



Nowoczesne technologie cyfrowe i postępujący rozwój



Nowe rozwiązania w obiegu dokumentu

Sztuczna 
inteligencja,

e-Doręczenia, 
OCR

Kancelaria 
Urzędu

Punkt 
weryfikacji 

danych 
(walidacja)



Dziękujemy za uwagę


