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wyl´gowych. Piskl´ta i jaja mogà byç przewo˝one z jajami wyl´gowymi i piskl´tami tego samego gatunku, kategorii i typu, pochodzàcymi z tego samego stada, w zamkni´tych pojemnikach
jednorazowego u˝ytku albo oczyszczonych i odka˝onych pojemnikach wielokrotnego u˝ytku.

Poz. 414 i 415
Drób kierowany do uboju zaopatruje si´ w Êwiadectwo zdrowia z dodatkowà adnotacjà o badaniach w kierunku pa∏eczek Salmonella.
Wysy∏ka zwierzàt do paƒstwa trzeciego odbywa
si´ zgodnie z wymaganiami uzgodnionymi
z w∏adzami tego paƒstwa.

415
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie Planu Informatyzacji Paƒstwa na lata 2007—2010
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz
z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501) zarzàdza si´,
co nast´puje:

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi za∏àcznik
do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 1. 1. Ustanawia si´ Plan Informatyzacji Paƒstwa
na lata 2007—2010.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 28 marca 2007 r. (poz. 415)

PLAN INFORMATYZACJI PA¡STWA NA LATA 2007—2010
Wprowadzenie
Plan Informatyzacji Paƒstwa na lata 2007—2010,
zwany dalej „Planem”, utrzymuje priorytety zaprezentowane w Planie Informatyzacji Paƒstwa na 2006 r.
i zak∏ada kontynuacj´ uj´tych w nim zadaƒ. Zak∏ada
si´, ˝e nast´pny Plan Informatyzacji Paƒstwa obejmowa∏by lata 2010—2013, co pozwoli∏oby utrzymaç pe∏nà korelacj´ mi´dzy Planami Informatyzacji Paƒstwa
a programami operacyjnymi funduszy strukturalnych
UE na lata 2007—2013 oraz utrzymaç spójnoÊç ze
„Strategià kierunkowà rozwoju informatyzacji Polski”,
przyj´tà przez Rad´ Ministrów w dniu 29 czerwca
2005 r.
Plan zachowuje zgodnoÊç i spójnoÊç z Krajowym
Programem Reform na lata 2005—20081). Jest równie˝ w pe∏ni zgodny z obowiàzujàcymi aktami wykonawczymi do ustawy o informatyzacji dzia∏alnoÊci
podmiotów realizujàcych zadania publiczne. Jego za∏o˝enia sà skorelowane z zadaniami w zakresie informatyzacji i rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego
uj´tymi w Narodowej Strategii SpójnoÊci (Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia) na lata
2007—2013 i opracowanymi na jej podstawie programami operacyjnymi.
———————
1)

Krajowy Program Reform na lata 2005—2008 na rzecz realizacji Strategii Lizboƒskiej, przyj´ty przez Rad´ Ministrów dnia 27 grudnia 2005 r.

Plan Informatyzacji Paƒstwa na lata 2007—2010
okreÊla:
1) priorytety i cele informatyzacji paƒstwa, na podstawie których powinien przebiegaç rozwój systemów teleinformatycznych u˝ywanych do realizacji
zadaƒ publicznych;
2) zestawienie sektorowych oraz ponadsektorowych projektów informatycznych, które b´dà s∏u˝yç do realizacji okreÊlonych priorytetów i us∏ug,
szczegó∏owe opisy projektów wraz z informacjà
o szacunkowych kosztach ich realizacji, mo˝liwych
êród∏ach finansowania, podmiotach odpowiedzialnych za ich realizacj´;
3) program dzia∏aƒ w zakresie rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego, uwzgl´dniajàcy zakresy realizacyjne priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych, spójny z inicjatywà i2010 Europejskie spo∏eczeƒstwo informacyjne na rzecz wzrostu
i zatrudnienia2);
4) zadania publiczne, które powinny byç realizowane
z wykorzystaniem drogi elektronicznej (us∏ugi
priorytetowe na rzecz obywateli i przedsi´biorstw). Zosta∏y wskazane podmioty odpowiedzialne za wdro˝enie poszczególnych us∏ug oraz
terminy rozpocz´cia ich realizacji.
———————
2)

Inicjatywa i2010 Europejskie spo∏eczeƒstwo informacyjne
na rzecz wzrostu i zatrudnienia, przyj´ta przez Komisj´
Wspólnot Europejskich dnia 1 czerwca 2006 r.
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Poz. 415
Cz´Êç 1

Priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych u˝ywanych do realizacji
zadaƒ publicznych
Priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadaƒ publicznych na
lata 2007—2010 sà nast´pujàce:
1) przekszta∏cenie Polski w paƒstwo nowoczesne
i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych;
2) racjonalizacja wydatków administracji publicznej
zwiàzanych z jej informatyzacjà i z rozwojem spo∏eczeƒstwa informacyjnego;
3) neutralnoÊç technologiczna rozwiàzaƒ informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej.
Celem realizacji priorytetu nr 1 jest zorientowanie
paƒstwa na obywatela poprzez zbudowanie sprzyjajàcego otoczenia legislacyjnego, instytucjonalnego
i technologicznego dla rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego i dla informatyzacji administracji publicznej w Polsce.
Cel priorytetu 1 zostanie osiàgni´ty w szczególnoÊci poprzez dzia∏ania w nast´pujàcych zakresach:
1) uproszczenie procedur administracyjnych stanowiàcych podstaw´ organizacji procesu obs∏ugi
osób fizycznych i podmiotów nieb´dàcych osobami fizycznymi przez instytucje administracji publicznej;
2) usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej
drogi dost´pu do us∏ug administracji publicznej
i do informacji publicznej;

Cel priorytetu 2 zostanie osiàgni´ty w szczególnoÊci poprzez dzia∏ania w nast´pujàcych zakresach:
1) koordynacja i integracja procesu informatyzacji
administracji publicznej;
2) zapobieganie zb´dnemu powielaniu dzia∏aƒ w administracji publicznej dotyczàcych informatyzacji
administracji publicznej i rozwoju spo∏eczeƒstwa
informacyjnego;
3) zmiana zakresu funkcjonalnego, sposobów pozyskiwania i eksploatacji systemów teleinformatycznych administracji publicznej dla zracjonalizowania ponoszonych w tym wzgl´dzie kosztów;
4) skuteczna absorpcja funduszy Unii Europejskiej na
realizacj´ dzia∏aƒ w zakresie informatyzacji i rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego;
5) integracja rejestrów, w tym ustanowienie rejestrów referencyjnych (w szczególnoÊci rejestr obywateli, osób prawnych oraz jednostek terytorialnych) z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci realizacji postanowieƒ art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne.
Celem realizacji priorytetu nr 3 jest zachowanie
zasady równego traktowania rozwiàzaƒ informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej poprzez brak dyskryminacji lub
preferencji wobec któregokolwiek z nich, przy zachowaniu spójnoÊci technologicznej rozwiàzaƒ informatycznych.
Cel priorytetu 3 zostanie osiàgni´ty przez:

3) podnoszenie poziomu wiedzy spo∏eczeƒstwa
o mo˝liwoÊciach i korzyÊciach wynikajàcych z wykorzystywania elektronicznej drogi udost´pniania
us∏ug administracji publicznej i informacji publicznej;
4) podnoszenie poziomu zaufania spo∏ecznego do
elektronicznych metod udost´pniania us∏ug administracji publicznej;
5) wspieranie prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii informacyjnych oraz wspieranie innowacyjnoÊci w sektorze teleinformatycznym.
Celem realizacji priorytetu nr 2 jest zoptymalizowanie nak∏adów bud˝etowych ponoszonych na informatyzacj´ administracji publicznej i rozwój spo∏eczeƒstwa informacyjnego wzgl´dem uzyskiwanych
efektów, przez zwi´kszenie kompleksowoÊci rozwiàzaƒ.

1) odpowiednie dzia∏ania legislacyjne w obszarze informatyzacji i rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego, umacniajàce zasad´ równego traktowania
rozwiàzaƒ informatycznych wykorzystywanych
w procesie informatyzacji administracji publicznej
przez brak dyskryminacji lub preferencji wobec
któregokolwiek z nich;
2) wspieranie neutralnoÊci technologicznej systemów teleinformatycznych administracji publicznej
w Polskich Ramach InteroperacyjnoÊci;
3) zalecenie stosowania jawnych, powszechnie dost´pnych standardów informatycznych;
4) wspieranie rozwoju rozwiàzaƒ informatycznych
sprzyjajàcych zwi´kszeniu neutralnoÊci technologicznej w procesie informatyzacji administracji publicznej.
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Poz. 415
Cz´Êç 2

Zestawienie i charakterystyka ponadsektorowych i sektorowych projektów
teleinformatycznych
Tabela 1. Zestawienie i charakterystyka ponadsektorowych projektów teleinformatycznych
Lp.

1
1

Nazwa projektu

2
E-PUAP —
ELEKTRONICZNA
PLATFORMA
US¸UG
ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ

Opis

Resort
Szacunkowy
odpowiedzialny koszt i êród∏a
finansowania
3

e-PUAP jest spójnym i systema- MSWiA
tycznym programem dzia∏aƒ zmierzajàcym do uzyskania pe∏nej funkcjonalnoÊci elektronicznej administracji w Polsce.
Celem pierwszego etapu projektu
jest budowa platformy umo˝liwiajàcej tworzenie procesów obs∏ugi
firm z wykorzystaniem zdefiniowanych wczeÊniej standardów dokumentów elektronicznych i procesów pracy administracji publicznej.
W pierwszym etapie zak∏ada si´
uruchomienie infrastruktury platformy pozwalajàcej na udost´pnianie us∏ug dla przedsi´biorstw i obywateli. Uruchomiona infrastruktura
b´dzie umo˝liwia∏a w dalszej kolejnoÊci definiowanie kolejnych procesów obs∏ugi obywatela i przedsi´biorstw, tworzenie adapterów
do poszczególnych systemów administracji publicznej, rozszerzenie
zestawu us∏ug fundamentalnych
o np. obs∏ug´ mikrop∏atnoÊci elektronicznych oraz wzbogacenie portalu o nowe kana∏y dost´pu (WAP,
SMS etc.) oraz mechanizmy agregujàce grupy u˝ytkowników (kampanie marketingowe, agregacja treÊci, fora dyskusyjne).
Podstawà do utworzenia warstw
bezpieczeƒstwa sieciowego b´dà
budowane przez Departament Bezpieczeƒstwa Teleinformatycznego
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego: Techniczne Centrum Koordynacji Krajowego Systemu Ochrony
Krytycznej Infrastruktury Teleinformatycznej oraz system ARAKIS-GOV wspomagajàcy zarzàdzanie
bezpieczeƒstwem teleinformatycznym w celu wczesnego ostrzegania
administracji publicznej przed zagro˝eniami wykrytymi w sieci Internet.
Na poziomie regionalnym konieczna
jest integracja z projektami regionalnymi realizowanymi przez jednostki
samorzàdu terytorialnego i innymi
projektami.
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.

4

5

Czas
realizacji
6

35 mln z∏
2006—2008
(25 % bud˝et
paƒstwa,
75 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)
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Poz. 415
4

e-PUAP2 jest spójnym i systema- MSWiA
tycznym programem dzia∏aƒ zmierzajàcym do rozszerzenia funkcjonalnoÊci elektronicznej platformy
us∏ug administracji publicznej
w Polsce (e-PUAP).
Celem projektu jest wykorzystanie
doÊwiadczeƒ zdobytych w trakcie
realizacji pierwszego etapu do definiowania kolejnych procesów obs∏ugi obywatela i przedsi´biorstw
(zwi´kszenia ich konkurencyjnoÊci),
tworzenia powiàzaƒ informatycznych do poszczególnych systemów
administracji publicznej, rozszerzenia zestawu us∏ug, zwi´kszenia liczby
podmiotów
korzystajàcych
z us∏ug publicznych za pomocà ró˝nych kana∏ów dost´pu, wprowadzenia ukierunkowanej kampanii
marketingowej.
Infrastruktura techniczna zostanie
rozbudowana o serwery, urzàdzenia pami´ci masowych, urzàdzenia
aktywne sieci proporcjonalnie do
iloÊci przetwarzanych danych oraz
typów Êwiadczonych us∏ug. Zostanà dokonane uaktualnienia istniejàcego oprogramowania oraz dodane nowe oprogramowanie zwiàzane z podsystemem bezpieczeƒstwa, jak równie˝ uaktualnienia innego oprogramowania zwiàzanego z w∏aÊciwymi procesami wyst´pujàcymi w systemie e-PUAP2.
Zminimalizowane zostanà koszty
uzyskania podstawowych mo˝liwoÊci komunikacji elektronicznej
przez instytucje publiczne poprzez
ograniczenie iloÊci spraw za∏atwianych w sposób tradycyjny.
Udost´pnione zostanà mechanizmy integrujàce jednostki samorzàdu terytorialnego na platformie
e-PUAP2, m.in. przez udost´pnienie us∏ug koordynacyjnych oraz
wspierajàcych tworzenie ram interoperacyjnoÊci zgodnie z katalogiem us∏ug dostarczonych w ramach drugiej fazy projektu.

5

6

70 mln z∏
2008—2013
w latach
2008—2010
184 mln z∏
w latach
2008—2013
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
3

STAP — SIEå
TELEINFORMATYCZNA
ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ
G∏ówne us∏ugi
sieciowe: podpis
elektroniczny,
platforma obiegu

W dniu 25 stycznia 2005 r. Rada MSWiA
Ministrów przyj´∏a dokument
„Us∏ugi i organizacja STAP — za∏o˝enia kierunkowe”. W dniu
2 sierpnia 2005 r. Rada Ministrów
przyj´∏a uchwa∏´ w sprawie etapów budowy i ogólnych zasad
funkcjonowania STAP, w której
okreÊlono, ˝e:

Koszty zwiàzane z do∏àczaniem do
infrastruktury
STAP u˝ytkowników
i korzystaniem z tej infrastruktury

2006—2008
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2

3

dokumentów elektronicznych, transmisja VoIP, transmisja wideo (wideoprzekaz, streaming)

— w maksymalnym stopniu zostanie wykorzystana ju˝ istniejàca
i planowana infrastruktura teleinformatyczna spinajàca u˝ytkowników
instytucjonalnych
zlokalizowanych na terenie
m.st. Warszawy,
— infrastruktura na terenie kraju
równie˝ b´dzie si´ opieraç na ju˝
istniejàcych sieciach i systemach, z uwzgl´dnieniem planów
ich rozbudowy i modernizacji,
— nowa infrastruktura b´dzie budowana w niezb´dnym zakresie
w zale˝noÊci od zadaƒ, do których wykorzystywany b´dzie
STAP, a których nie mo˝na zrealizowaç na podstawie istniejàcych systemów i sieci,
— ze wzgl´du na charakter zadania (i przewidywany rodzaj i zakres przesy∏anych informacji)
jego integratorem-koordynatorem b´dzie minister w∏aÊciwy
do spraw wewn´trznych. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do
spraw informatyzacji dokona
wyboru operatora sieci STAP.
W ramach prac nad STAP opracowano i przeanalizowano m.in.:
— mo˝liwoÊci wykorzystania istniejàcej infrastruktury sieci teleinformatycznej TESTA do po∏àczenia urz´dów centralnych na
terenie Warszawy w sieç oraz
oferowania
tym
urz´dom
wspólnych us∏ug,
— mo˝liwoÊci w zakresie wprowadzenia wewn´trznego uwierzytelniania pracowników administracji publicznej,
— koncepcj´ uruchomienia us∏ugi
EWD-P (Europejska Wymiana
Dokumentów — Polska) w ramach stworzonej sieci,
— koncepcj´ uruchomienia us∏ug
g∏osowych opartych na technologii VoIP dla u˝ytkowników sieci STAP.
Potrzeba implementacji mechanizmów bezpieczeƒstwa, ostrzegania
i reagowania na pojawiajàce si´ incydenty naruszajàce bezpieczeƒstwo wymaga budowy odpowiedniego dedykowanego modu∏u bezpieczeƒstwa. Podstawà do utworzenia warstw bezpieczeƒstwa sieciowego b´dà budowane przez Departament Bezpieczeƒstwa Teleinformatycznego Agencji Bezpie-

Poz. 415
4

5
przez u˝ytkowników sà
pokrywane
z bud˝etów
tych u˝ytkowników, w proporcjach odpowiadajàcych stopniowi wykorzystywania infrastruktury
STAP przez
ka˝dego z jej
u˝ytkowników
(rezerwa bud˝etowa)

6
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Poz. 415
4

5

6

czeƒstwa Wewn´trznego: Techniczne Centrum Koordynacji Krajowego Systemu Ochrony Krytycznej
Infrastruktury Teleinformatycznej
oraz system ARAKIS-GOV wspomagajàcy zarzàdzanie bezpieczeƒstwem teleinformatycznym w celu
wczesnego ostrzegania administracji publicznej przed zagro˝eniami wykrytymi w sieci Internet.
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
4

pl.ID — POLSKA
ID KARTA

Projekt „pl.ID” b´dzie stanowi∏ kon- MSWiA
tynuacj´ dzia∏aƒ rozpocz´tych w ramach projektu PESEL2, przy wykorzystaniu rezultatów i doÊwiadczeƒ
wynikajàcych z tego projektu (integracja rejestrów paƒstwowych,
kontynuacja rozwoju us∏ug dla
przedsi´biorców i usprawnienia administracji, budowanie us∏ug na
rzecz obywateli).
G∏ówne elementy projektu:
— wdro˝enie
wielofunkcyjnego
elektronicznego
dokumentu
to˝samoÊci z uwierzytelnieniem
(dowód biometryczny) zgodnego z unijnymi koncepcjami narodowego dokumentu identyfikacyjnego (eID) w systemach IT
jednostek sektora publicznego
(administracja publiczna, pomoc spo∏eczna, ochrona zdrowia itp.), który umo˝liwiaç b´dzie potwierdzanie to˝samoÊci
obywateli polskich,
— integracja rejestru PESEL z TERYT2, NIP, REGON, KRS, systemem ksiàg wieczystych i innych
rejestrów: Systemem Ewidencji
Paszportowej, CEPiK; zapewniajàca efektywny przep∏yw informacji pomi´dzy rejestrami
i systemami IT oraz zlikwidowanie redundancji danych podmiotowych i przedmiotowych
zwiàzanych z obywatelem w rejestrach,
— sprawnie dzia∏ajàce rejestry referencyjne w zakresie informacji o obywatelach na podstawie
rejestru PESEL,
— uproszczenie procedur administracyjnych dla przedsi´biorców i obywateli przez zmniejszenie iloÊci wymaganych za∏àczników w zakresie potwierdzenia danych osobowych, zameldowania oraz stanu cywilnego,

70 mln z∏
2008—2013
w latach
2008—2010
400 mln z∏
w latach
2008—2013
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

Dziennik Ustaw Nr 61
1

2

— 3699 —
3

Poz. 415
4

5

6

— stworzenie warunków do rozwoju zintegrowanych us∏ug
publicznych, wg koncepcji
„jednego okienka”,
— hurtownia danych o obywatelu
(wraz z repozytorium metadanych, zapewniajàcym spójnà
interpretacj´ i udost´pnianie
informacji).
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
5

REALIZACJA
CENTRALNEGO
W¢Z¸A
POLSKIEGO
KOMPONENTU
SIS II I VIS

Podstawowym celem projektu jest MSWiA
zapewnienie elektronicznego przep∏ywu informacji, wymaganego
postanowieniami Konwencji Wykonawczej Schengen pomi´dzy
centralnym systemem SIS II
(CS-SIS) oraz centralnym systemem VIS (CS-VIS) a systemami
centralnymi u˝ytkowników instytucjonalnych oraz infrastrukturà
teleinformatycznà Biura SIRENE.
Zaprojektowanie i implementacja
oraz wdro˝enie Krajowego Systemu Informatycznego wraz z Centralnym W´z∏em Polskiego Komponentu SIS II i VIS zlokalizowanego
w dwóch geograficznie oddalonych
od siebie lokalizacjach umo˝liwi:
— dostarczenie us∏ug przeznaczonych do komunikacji z CS-SIS
i CS-VIS realizujàcych mi´dzy
innymi wysy∏anie zapytaƒ, odbieranie odpowiedzi, powiadomieƒ i komunikatów rozg∏oszeniowych,
— dostarczenie us∏ug przeznaczonych do integracji U˝ytkowników Instytucjonalnych (UI),
Biura SIRENE i U˝ytkowników
Indywidualnych (UIn) w zakresie obs∏ugi wpisów do CS-SIS
i CS-VIS,
— dostarczenie us∏ug wewn´trznych
odpowiedzialnych
za
zarzàdzanie
infrastrukturà
N.SIS PL zapewniajàcych m.in.
rozliczalnoÊç dzia∏aƒ, a w szczególnoÊci logowanie wszystkich
wykonywanych funkcji i zdarzeƒ.
Projekt b´dzie integrowa∏ nast´pujàce systemy teleinformatyczne
organów administracji rzàdowej:
— KSIP — Krajowy System Informacyjny Policji — Komenda
G∏ówna Policji,
— Odprawa SG — Komenda
G∏ówna Stra˝y Granicznej,
— CEN-Polska — Ministerstwo
Finansów,

54 mln z∏
(bud˝et
paƒstwa)

2007—2008

Dziennik Ustaw Nr 61
1

— 3700 —

2

Poz. 415

3

4

5

6

— CBD-SIP Centralna Baza Danych — System Informatyczny
Prokuratur — Ministerstwo
SprawiedliwoÊci,
— Centralna Aplikacja dla Sàdów
— Ministerstwo SprawiedliwoÊci,
— POBYT — Urzàd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców,
— Wiza-Konsul — Ministerstwo
Spraw Zagranicznych,
— CEWiUP — Centralna Ewidencja Wydanych i Uniewa˝nionych Paszportów — Ministerstwo Spraw Wewn´trznych
i Administracji,
— OEWiUDO — Ogólnopolska
Ewidencja Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych —
Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji,
— CEPiK — Centralna Ewidencja
Pojazdów i Kierowców — Ministerstwo Spraw Wewn´trznych
i Administracji.
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.

Tabela 2. Zestawienie i charakterystyka sektorowych projektów teleinformatycznych
Lp.

1
1

Nazwa projektu

2
CEPIK —
CENTRALNA
EWIDENCJA
POJAZDÓW
I KIEROWCÓW

Opis

Resort
Szacunkowy
odpowiedzialny koszt i êród∏a
finansowania
3

Centralna Ewidencja Pojazdów MSWiA
i Kierowców — CEPiK jest systemem informatycznym obejmujàcym centralnà baz´ danych gromadzàcà dane i informacje o pojazdach, ich w∏aÊcicielach oraz osobach posiadajàcych uprawnienia
do kierowania pojazdami.
Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym.
System Zarzàdzania Bazami Danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) funkcjonuje od 2004 r. Zapewnia zarzàdzanie obs∏ugà aktualizacji i udost´pniania danych z rejestrów:
— Centralna Ewidencja Pojazdów
(CEP),
— Centralna Ewidencja Kierowców
(CEK).
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.

4

5

Czas
realizacji
6

52 mln z∏
2006—2007
(fundusz
celowy CEPiK)

Dziennik Ustaw Nr 61

1

2

2

E-DEKLARACJE I —
OBS¸UGA
ELEKTRONICZNYCH
DEKLARACJI
PODATKOWYCH
PRZEDSI¢BIORCÓW

3

E-DEKLARACJE II
— OBS¸UGA
ELEKTRONICZNYCH
DEKLARACJI
PODATKOWYCH
PRZEDSI¢BIORCÓW

— 3701 —

3
G∏ównym przedmiotem prac b´dzie MF
rejestr podatników, kluczowy i konieczny dla wdra˝ania kolejnych
us∏ug dla przedsi´biorców. Planowane jest równie˝ wdro˝enie nowoczesnej platformy integrujàcej obecne us∏ugi i przygotowanej do integracji kolejnych us∏ug. Istotne znaczenie majà równie˝ dzia∏ania zmierzajàce do centralizacji systemów
obs∏ugujàcych deklaracje sk∏adane
przez podatnika. W ramach projektu
realizowane b´dzie równie˝ Repozytorium
Wzorów
Dokumentów
(RWD), którego celem jest przygotowanie form elektronicznych dla wybranych formularzy podatkowych.
Projekt realizuje cele priorytetu 1.
Celem projektu e-Deklaracje II jest MF
udost´pnienie us∏ug projektu e-Deklaracje, którego cz´Êç zosta∏a przeniesiona do drugiej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych.
Cele g∏ówne projektu obejmujà:
— umo˝liwienie
przekazywania,
przechowywania i przetwarzania deklaracji podatkowych i podaƒ w postaci elektronicznej
oraz zapewnienie dost´pu do informacji podatkowych on-line,
a tym samym rozbudow´ infrastruktury spo∏eczeƒstwa informacyjnego w kraju do poziomu
umo˝liwiajàcego przedsi´biorcom (a docelowo wszystkim
obywatelom) efektywne korzystanie z Internetu i elektronicznych us∏ug publicznych,
— integracj´ Centralnego Rejestru
Podmiotów (budowanego w Ministerstwie Finansów poza projektem) — jako rejestru referencyjnego opartego na Krajowej Ewidencji Podatników — z pozosta∏ymi
paƒstwowymi rejestrami referencyjnymi. Umo˝liwi to automatycznà wymian´ informacji w drodze
elektronicznej mi´dzy centralnà
bazà danych administracji skarbowej a innymi jednostkami administracji paƒstwowej.

Poz. 415

4

5
75 mln z∏
(25 % bud˝et
paƒstwa,
75 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

6
I kwarta∏
2006 —
II kwarta∏
2008

100 mln z∏
2007—2009
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

Projekt realizuje cele priorytetu 1.
4

PESEL2 —
PRZEBUDOWA
REJESTRÓW
PA¡STWOWYCH

Celem projektu jest gromadzenie MSWiA
danych osobowych i adresowych
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
oraz innych osób, którym nadano
numer PESEL.
Nowy zintegrowany system ewidencji ludnoÊci PESEL2 umo˝liwia
m.in.:

166 mln z∏
(25 % bud˝et
paƒstwa,
75 % Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego)

2006—2008

Dziennik Ustaw Nr 61
1

2

— 3702 —
3

Poz. 415
4

5

6

— zdalnà aktualizacj´ zbioru PESEL
danymi ze zbiorów meldunkowych w gminach oraz z urz´dów
stanu cywilnego,
— zdalne udost´pnianie referencyjnych danych ze zbioru PESEL
uprawnionym podmiotom,
— zastosowanie technologii podpisu
elektronicznego
dla
usprawnienia procesów identyfikacji u˝ytkowników i autoryzacji dost´pu do systemu,
— zdalnà wymian´ informacji pomi´dzy systemem ewidencji
ludnoÊci a systemami wydawania dowodów i paszportów.
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
5

INFORMATYZACJA Nowa Ksi´ga Wieczysta (NKW) jest MS
KSIÑG
projektem umo˝liwiajàcym:
WIECZYSTYCH
— zak∏adanie i prowadzenie ksiàg
wieczystych w systemie informatycznym,
— przenoszenie treÊci ksiàg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego,
— bezpoÊredni wglàd do ksiàg
wieczystych,
— wspomaganie prac biurowych
w wydzia∏ach ksiàg wieczystych.
Celem systemu NKW jest zwi´kszenie bezpieczeƒstwa obrotu nieruchomoÊciami poprzez popraw´ skutecznoÊci rejestracji praw w∏asnoÊci
nieruchomoÊci, podniesienie wiarygodnoÊci zapisów ksiàg wieczystych, usprawnienie post´powaƒ
dotyczàcych ksiàg wieczystych oraz
techniki prowadzenia ksiàg wieczystych, poprzez odejÊcie od r´cznych
metod na rzecz zastosowania technik informatycznych, jak równie˝ zapewnienie centralnego, jednolitego
i ∏atwego dost´pu do ksiàg wieczystych, przy zachowaniu ich ochrony
przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dost´pem, w tym w szczególnoÊci umo˝liwienie bezpoÊredniego wglàdu do ksiàg wieczystych.

116 mln z∏
2007—2010
(bud˝et
paƒstwa,
Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego,
Norweski
Mechanizm
Finansowy)

Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
6

BUDOWA
DZIEDZINOWEJ
PLATFORMY
ELEKTRONICZNEJ
MS, W TYM
URUCHOMIENIE
US¸UG

Projekt umo˝liwi dost´p elektro- MS
niczny do wydzia∏ów gospodarczych Krajowego Rejestru Sàdowego oraz Rejestru Zastawów i Centralnych Informacji tych rejestrów.
Przedsi´wzi´cie to ma na celu u∏atwienie i przyspieszenie dost´pu do

24 mln z∏
2009—2010
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

Dziennik Ustaw Nr 61
1

— 3703 —

2

3

DLA PRZEDSI¢BIORCÓW
NA PORTALU
DOST¢POWO-INFORMACYJNYM
(DOST¢P
ELEKTRONICZNY
DO WYDZIA¸ÓW
GOSPODARCZYCH,
REJESTROWYCH
I INNYCH)

sàdów rejestrowych oraz rozszerzenie dost´pu do danych rejestrowych na obszar ca∏ego kraju. Ma
szczególne znaczenie dla przedsi´biorców i pewnoÊci obrotu gospodarczego.
Na lata 2007—2010 przewidziano
rozszerzenie funkcjonalnoÊci obecnie budowanego portalu dost´powo-informacyjnego. Rozszerzenie
dotyczy wprowadzenia mo˝liwoÊci
elektronicznego dost´pu do wydzia∏ów ksiàg wieczystych, Centralnej Informacji Ksiàg Wieczystych,
Krajowego Rejestru Karnego oraz
Monitora Sàdowego i Gospodarczego.

Poz. 415
4

5

6

Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
7

BUDOWA
PORTALU
INFORMACYJNEGO NOTARIUSZY,
RADCÓW
PRAWNYCH,
KOMORNIKÓW,
ADWOKATÓW

Realizacja projektu u∏atwi przedsi´- MS
biorcom i obywatelom dost´p do
szeroko poj´tej informacji prawnej
— tzw. „front office”, jako elementu systemu portalowego. Portal realizujàcy us∏ugi elektroniczne dla
obywateli i przedsi´biorców w celu
uzyskania us∏ug prawnych b´dzie
zawiera∏:
— modu∏ portalu dost´powo-informacyjnego zawierajàcy informacje dotyczàce poszczególnych grup prawnych, kancelarii
notarialnych, kancelarii adwokackich i innych, które zg∏oszà
ch´ç realizacji us∏ug prawnych
drogà elektronicznà,
— modu∏ dost´powy dla przedsi´biorców w celu sk∏adania wniosków i pism do poszczególnych
wymienionych w portalu podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi
prawne.
Ponadto b´dzie dawa∏ mo˝liwoÊç:
— uzyskiwania przez przedsi´biorców np. aktów notarialnych
poÊwiadczonych bezpiecznym
podpisem elektronicznym przez
notariusza lub innych dokumentów wymagajàcych poÊwiadczenia,
— dokonania op∏aty elektronicznej
za oferowanà us∏ug´ prawnà,
— wymiany stosownej korespondencji elektronicznej pomi´dzy
przedsi´biorcà a podmiotem
Êwiadczàcym us∏ugi prawne,
— udost´pniania
podmiotom
Êwiadczàcym us∏ugi prawne informacji o zawartych umowach,
aktach notarialnych i innych
wa˝nych dokumentach nieza-

26 mln z∏
2009—2011
w latach
2009—2010,
39 mln z∏
w latach
2009—2011
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)
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1

2

— 3704 —
3

Poz. 415
4

5

6

strze˝onych przepisami, których
treÊç b´dzie mia∏a wp∏yw na jakoÊç oraz pewnoÊç obrotu gospodarczego.
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
8

ZINTEGROWANY
SYSTEM
ZARZÑDZANIA
ZADANIOWYM
BUD˚ETEM
PA¡STWA

Zintegrowany System Zarzàdzania KPRM
Zadaniowym Bud˝etem Paƒstwa
(ZSZZBP) b´dzie nowoczesnym
systemem klasy ERP (Enterprise
Resource Planning), wspomagajàcym zarzàdzanie sektorem publicznym na poziomie ogólnokrajowym.
Zintegrowany System Zarzàdzania
Zadaniowym Bud˝etem Paƒstwa
b´dzie oparty na Informatycznym
Systemie Obs∏ugi Paƒstwa TREZOR. Zostanie rozbudowany o nast´pujàce modu∏y:
— planowanie bud˝etu paƒstwa
w uj´ciu zadaniowym,
— sprawozdawczoÊç
bud˝etowà
w uj´ciu zadaniowym,
— wykonanie bud˝etu paƒstwa
w uj´ciu zadaniowym,
— prowadzenie
rachunkowoÊci
bud˝etu paƒstwa w uj´ciu zadaniowym,
— raportowanie w uj´ciu zadaniowym,
— ewaluacja, w tym analizy ex ante,
— ocena skutków regulacji,
— zarzàdzanie projektami,
— analiza kosztów,
— zarzàdzanie systemem wynagrodzeƒ w S∏u˝bie Cywilnej
i Paƒstwowym Zasobie Kadrowym.
Realizacja projektu pozwoli na:
— usprawnienie procesu nadzoru
i oceny funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych,
— usprawnienie zarzàdzania jednostkami administracji publicznej w ró˝nych obszarach,
w tym w zakresie zarzàdzania
przez cele oraz zarzàdzania finansami,
— usprawnienie procesu opracowania bud˝etu paƒstwa w uj´ciu zadaniowym, co wp∏ynie na
popraw´ przejrzystoÊci, racjonalnoÊci i skutecznoÊci finansów publicznych,
— usprawnienie przep∏ywu informacji mi´dzy dysponentami

44 mln z∏
2007—2010
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)
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3

—

—

—

—

—

Poz. 415
4

5

6

Êrodków bud˝etowych a Ministerstwem Finansów i Kancelarià Prezesa Rady Ministrów
w zakresie planowania i wykonywania
bud˝etu
paƒstwa
w uj´ciu zadaniowym oraz
sprawozdawczoÊci bud˝etowej
w uj´ciu zadaniowym, co wp∏ynie na skutecznoÊç i racjonalizacj´ dokonywania wydatków ze
Êrodków publicznych,
umo˝liwienie dost´pu do informacji na temat planowanych
i ponoszonych w trakcie roku
bud˝etowego wydatków w uj´ciu zadaniowym, co zwi´kszy
przejrzystoÊç finansów publicznych i racjonalnoÊç wydatkowania Êrodków publicznych,
optymalizacj´
przeprowadzanych zadaƒ i wspomaganie procesu zarzàdzania Êrodkami publicznymi,
co
spowoduje
zmniejszenie kosztów obs∏ugi
bud˝etu paƒstwa,
usprawnienie procesu przetwarzania danych w centralnej bazie
danych poprzez przetwarzanie
ich w informacje niezb´dne przy
podejmowaniu decyzji podczas
ca∏ego procesu bud˝etowania,
wzmacnianie zdolnoÊci administracji rzàdowej w zakresie stanowienia wysokiej jakoÊci prawa,
popraw´ dost´pu obywateli do
informacji o efektywnoÊci i skutecznoÊci wydatków publicznych.

Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
9

DOSTOSOWANIE
SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH RESORTU
FINANSÓW
DO USTAWY
O ZMIANIE
USTAWY
O SWOBODZIE
DZIA¸ALNOÂCI
GOSPODARCZEJ
ORAZ ZMIANIE
NIEKTÓRYCH
INNYCH USTAW

Po okreÊleniu ostatecznego kszta∏tu MF
ustawy o zmianie ustawy o swobodzie gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw b´dzie mo˝na
oceniç, jaki wp∏yw ma ona na systemy, za które odpowiedzialne jest
MF. W chwili obecnej dostrzegana
jest koniecznoÊç modyfikacji nast´pujàcych
systemów:
POLTAX,
SeRCe (KEP), VIES i innych systemów administracji skarbowej, dla
której POLTAX i KEP sà systemami
êród∏owymi (np. hurtownie danych).
Konieczne b´dzie równie˝ utworzenie kana∏ów komunikacyjnych mi´dzy administracjà skarbowà a CIDG,
ZUS, GUS, KRS, TERYT, PESEL.
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.

53 mln z∏
2008—2009
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

Dziennik Ustaw Nr 61
1

2

10 PLATFORMA
UDOST¢PNIANIA
ON-LINE
PRZEDSI¢BIORCOM US¸UG
I ZASOBÓW
CYFROWYCH
REJESTRÓW
MEDYCZNYCH

— 3706 —
3
System informatyczny umo˝liwia MZ
m.in. tworzenie elektronicznych
wniosków o wpisy do rejestrów
medycznych
(rejestr
zak∏adów
opieki zdrowotnej, rejestr zawodów
medycznych, rejestr lekarzy, rejestr
piel´gniarek i po∏o˝nych, rejestr
jednostek ratownictwa medycznego, rejestr aptek) i dwustronnà wymian´ dokumentów elektronicznych mi´dzy przedsi´biorcami a organami rejestrowymi, tak aby zapewniç niezaprzeczalnoÊç, bezpieczeƒstwo i niezawodnoÊç Êwiadczonych us∏ug publicznych on-line.
G∏ównymi odbiorcami us∏ug b´dà
przedsi´biorcy prowadzàcy zak∏ady
opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i piel´gniarskie, apteki itp. oraz
paƒstwowe placówki Êwiadczàce
us∏ugi medyczne. Z jego us∏ug skorzystajà równie˝ instytucje dzia∏ajàce na rzecz ochrony zdrowia, banki,
sàdy, notariusze, kancelarie adwokackie.

Poz. 415
4

5

6

31 mln z∏
2007—2013
w latach
2007—2010,
66 mln z∏
w latach
2007—2013
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

Za poÊrednictwem sieci internetowej mo˝liwe b´dzie równie˝ uzyskiwanie elektronicznego zaÊwiadczenia/wypisu z ksi´gi rejestrowej.
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
11 ELEKTRONICZNA
PLATFORMA
GROMADZENIA,
ANALIZY
I UDOST¢PNIANIA
ZASOBÓW
CYFROWYCH
O ZDARZENIACH
MEDYCZNYCH

G∏ównym celem projektu jest bu- MZ
dowa elektronicznej platformy
us∏ug publicznych w zakresie
ochrony zdrowia, umo˝liwiajàcej
organom publicznym, w tym administracji paƒstwowej i samorzàdowej, przedsi´biorcom (m.in. zak∏ady opieki zdrowotnej, apteki,
praktyki lekarskie) i obywatelom
gromadzenie, analiz´ i udost´pnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Celami szczegó∏owymi budowy platformy sà
m.in.:
— planowanie opieki zdrowotnej,
— elektroniczne rozliczenia,
— zarzàdzanie kryzysowe,
— us∏ugi on-line (e-us∏ugi),
— jednolite standardy,
— infrastruktura teleinformatyczna,
— interoperacyjnoÊç w kontekÊcie
integracji europejskiej,
— autoryzacja Êwiadczeƒ zdrowotnych.
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.

658 mln z∏
2007—2013
w latach
2007—2010,
877 mln z∏
w latach
2007—2013
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

Dziennik Ustaw Nr 61
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2

12 BUDOWA
PLATFORMY
KOMUNIKACJI
MSP I OSÓB
Z OBSZARU
WSPARCIA
SPO¸ECZNEGO
(NIEPE¸NOSPRAWNI, OSOBY
KORZYSTAJÑCE
Z POMOCY
SPO¸ECZNEJ
ORAZ SYSTEMU
ÂWIADCZE¡
RODZINNYCH
I ZALICZKI
ALIMENTACYJNEJ)

— 3707 —
3
Projekt stanowi kontynuacj´ obec- MPiPS
nie prowadzonych prac. Przewidziane sà nast´pujàce dzia∏ania:
— Elektroniczny Krajowy System
Monitoringu Orzekania o Niepe∏nosprawnoÊci (rejestr wydanych orzeczeƒ o niepe∏nosprawnoÊci oraz zespo∏ów orzekajàcych),
— integracja danych z systemów
obszaru wsparcia spo∏ecznego,
w celu zapewnienia wsparcia
pracowników jednostek organizacyjnych pomocy spo∏ecznej/
urz´dów gminnych na wszelkich
szczeblach organizacyjnych,
— umo˝liwienie przedsi´biorcom
dost´pu do rynku oprogramowania, które mo˝e byç u˝ywane
w oÊrodkach pomocy spo∏ecznej oraz urz´dach realizujàcych
Êwiadczenia rodzinne,
— rozbudowa systemu e-WNIOSKI, umo˝liwiajàcego wype∏nienie elektronicznego formularza
wniosku o Êwiadczenia rodzinne
i zaliczk´ alimentacyjnà — uruchomienie transferu danych do
aplikacji gminnych u˝ywanych
w jednostkach realizujàcych
Êwiadczenia rodzinne oraz obs∏uga podpisu elektronicznego,
uruchomienie (po uchwaleniu
planowanej ustawy o funduszu
alimentacyjnym) rejestru d∏u˝ników alimentacyjnych,
— uruchomienie podpisu elektronicznego w systemach u˝ywanych przy realizacji zadaƒ z obszaru wsparcia spo∏ecznego.
Oferowane us∏ugi b´dà udost´pnione równie˝ za poÊrednictwem
platformy e-PUAP.

Poz. 415
4

5

6

35 mln z∏
2007—2013
w latach
2007—2010,
94 mln z∏
w latach
2007—2013
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
13 SI SYRIUSZ —
ZINTEGROWANY
SYSTEM OBS¸UGI
RYNKU PRACY
I ZABEZPIECZENIA
SPO¸ECZNEGO

SI Syriusz jest zintegrowanym sys- MPiPS
temem wspierajàcym dzia∏ania
s∏u˝b zatrudnienia oraz jednostek
zabezpieczenia spo∏ecznego. Zapewnia zestaw rozwiàzaƒ modu∏owych, wspierajàcych funkcje biznesowe instytucji lokalnych. Jest równie˝ nowoczesnym rozwiàzaniem
w zakresie zarzàdzania rynkiem
pracy i systemu us∏ug spo∏ecznych
na poziomie powiatu, województwa i kraju. SI Syriusz uwzgl´dnia
tak˝e nowoczesne rozwiàzania
w zakresie monitoringu finansowego, efektywnoÊci wydatkowania

110 mln z∏
2007—2009
(15 % Êrodki
Funduszu Pracy,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)
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Êrodków publicznych, edukacji
(e-learning). System zawiera rozbudowany,
preferencyjny
pakiet
us∏ug instytucji publicznych przez
Internet. Realizacja SI Syriusz
wprowadza rozwiàzania w zakresie
oprogramowania oraz infrastruktury.
Oferowane us∏ugi b´dà udost´pnione równie˝ za poÊrednictwem
platformy e-PUAP.
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
14 SPPP — SYSTEM
PROGNOZOWANIA PODA˚Y
I POPYTU
NA PRAC¢

Projekt stanowi kontynuacj´ prac MPiPS
prowadzonych wczeÊniej w ramach
RCSS. Przewiduje si´ nast´pujàce
dzia∏ania:
— ocena funkcjonowania systemu
prognozowania popytu na prac´,
— rozwój systemu, m.in. przez integracj´ z innymi systemami danych b´dàcych w dyspozycji
MPiPS,
— opracowanie za∏o˝eƒ merytorycznych i informatycznych systemu prognozowania poda˝y
pracy,
— opracowanie systemu informatycznego prognozowania poda˝y pracy i zainstalowanie go
w Internecie.
Oferowane us∏ugi b´dà udost´pnione równie˝ za poÊrednictwem
platformy e-PUAP.

44 mln z∏
2007—2010
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
15 E-PODATKI

Projekt e-Podatki jest jednym ze MF
strategicznych przedsi´wzi´ç Ministerstwa Finansów zmierzajàcych
do poprawy obs∏ugi podatkowej
obywatela i wdro˝enia nowej jakoÊci funkcjonowania aparatu skarbowego. Kontynuacja projektu e-Deklaracje.

Projekt realizuje cele priorytetu 1.
16 IKONKA

Program IKONKA polega na uru- MSWiA
chamianiu punktów powszechnego
dost´pu do Internetu w bibliotekach publicznych wszystkich gmin
województwa (tzw. czytelnie internetowe). G∏ównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej

88 mln z∏
2008—2012
w latach
2008—2010,
197 mln z∏
w latach
2008—2012
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)
2 mln z∏
(bud˝et
paƒstwa)

2007
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grupie spo∏ecznoÊci lokalnej ∏atwego, powszechnego i bezp∏atnego
dost´pu do sieci Internet w ramach
nowo powstajàcych czytelni internetowych, zgodnie z za∏o˝eniami
Strategii Lizboƒskiej.
Projekt realizuje cele priorytetu 1.
17 BUDOWA
Celem projektu jest opracowanie GUGiK
SYSTEMU
nowej koncepcji budowy informaKATASTRALNEGO tycznego systemu katastralnego
zgodnego z normami europejskimi,
utworzenie infrastruktury informatycznej do budowy i prowadzenia
katastru.
Opracowanie prototypu i wdro˝enie go na wybranych obszarach
kraju.
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
18 TERYT2 —
KRAJOWY
REJESTR
URZ¢DOWY
PODZIA¸U
TERYTORIALNEGO KRAJU

Celem projektu jest budowa nowe- GUGiK
go rejestru TERYT2, integrujàcego
i harmonizujàcego istniejàce ju˝ bazy:
— Ewidencji Gruntów i Budynków,
— Paƒstwowego Rejestru Nazw
Geograficznych,
— Paƒstwowego Rejestru Granic.
TERYT2 jest systemem o nowej jakoÊci. Rozszerza on uzupe∏nienie
dotychczasowych baz danych opisowych o dane geometryczne obejmujàce:
— jednostki administracyjne,
— miejscowoÊci,
— ulice,
— punkty adresowe.

190 mln z∏
2007—2010
(bud˝et
paƒstwa,
Fundusz
Gospodarki
Zasobem
Geodezyjnym
i Kartograficznym, Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

45 mln z∏
2007—2010
(bud˝et paƒstwa, Fundusz
Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym,
Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
19 BUDOWA
GEOREFERENCYJNEJ BAZY
DANYCH
OBIEKTÓW
TOPOGRAFICZNYCH

Celem projektu jest budowa baz GUGiK
danych obiektów topograficznych.
System identyfikacji i klasyfikacji
obiektów topograficznych stanowi
rozwini´cie budowanej obecnie bazy danych topograficznych. Podstawowym celem rejestru jest przypisanie unikalnych w skali kraju identyfikatorów obiektom topograficznym. Implementacja systemu nastàpi na podstawie koncepcji wielorozdzielczych i wieloreprezentacyjnych baz danych. Rejestr ten stanowi system referencyjny dla tematycznych, specjalistycznych i bran˝owych systemów informacji geograficznej niezb´dnych dla funkcjo-

160 mln z∏
2007—2011
w latach
2007—2010,
190 mln z∏
w latach
2007—2011
(bud˝et paƒstwa, Fundusz
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego)
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nowania wszystkich dzia∏ów administracji publicznej. System powinien obejmowaç obszar ca∏ego kraju.
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
20 SYSTEM
INFORMACYJNY
STATYSTYKI
PUBLICZNEJ

System informacyjny statystyki pu- GUS
blicznej stanowiç b´dzie istotny
element infrastruktury informacyjnej paƒstwa, zapewniajàcy podmiotom ˝ycia spo∏eczno-gospodarczego oraz obywatelom dost´p do
informacji statystycznych, standardów informacyjnych oraz mo˝liwoÊç wywiàzywania si´ z obowiàzków sprawozdawczych w formie
elektronicznej. Cele g∏ówne projektu obejmujà:
— upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach obj´tych
badaniami statystycznymi, niezb´dnej dla w∏aÊciwego ukierunkowania dzia∏aƒ jednostek
administracji, przedsi´biorstw
i obywateli,
— udost´pnianie standardów informacyjnych dla systemów informacji spo∏ecznej i gospodarczej (mierniki zjawisk i procesów
spo∏ecznych i ekonomicznych,
klasyfikacje, nomenklatury, typologie, statystyczne definicje
poj´ç oraz odpowiadajàce im
wskaêniki statystyczne),
— umo˝liwienie
przekazywania,
przechowywania i przetwarzania sprawozdaƒ statystycznych
w postaci elektronicznej, w tym
w obszarze interoperacyjnoÊci
(wymiany informacji z systemami sprawozdawców),
— utworzenie kana∏ów komunikacyjnych pomi´dzy statystykà
publicznà a systemami w innych
jednostkach administracji,
— zapewnienie zaplecza informacyjnego, analitycznego i metodycznego dla organów paƒstwa i innych jednostek sektora publicznego, w tym na potrzeby bud˝etowania zadaniowego oraz polityki regionalnej,
— edukacj´ statystycznà spo∏eczeƒstwa, jako jedno z dzia∏aƒ
na rzecz rozwoju spo∏eczeƒstwa
informacyjnego.
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.

65 mln z∏
2007—2013
w latach
2007—2010,
160 mln z∏
w latach
2007—2013
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)
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Projekt ma zapewniç centralnym MF
systemom informatycznym skarbowym i celnym (istniejàcym i przewidywanym w przysz∏oÊci) m.in.:
— wysoki poziom bezpieczeƒstwa
fizycznego i logicznego,
— wysokà niezawodnoÊç, w szczególnoÊci likwidacj´ pojedynczego punktu awarii,
— skalowalnoÊç (elastycznoÊç) zasobów Centrum Przetwarzania
Danych dla kolejno wdra˝anych
systemów,
— spe∏nienie polskich i unijnych
norm prawnych i technicznych
dla centralnych systemów informatycznych. W ramach tych
systemów centralnych planowane sà systemy do elektronicznej obs∏ugi podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
(m.in. e-Podatki, e-Custom).

Poz. 415
4

5

6

150 mln
2007—2013
w latach
2007—2010,
165 mln z∏
w latach
2007—2013
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)

Projekt realizuje cele priorytetu 1.
22 CENTRALNA
INFORMACJA
O DZIA¸ALNOÂCI
GOSPODARCZEJ

Centralna Informacja o Dzia∏alnoÊci MG
Gospodarczej (CIDG) umo˝liwi dost´p, za pomocà platformy e-PUAP,
do informacji o przedsi´biorcach —
osobach fizycznych w skali ca∏ego
kraju.
Rejestracja dzia∏alnoÊci gospodarczej, która aktualnie odbywa si´
w gminach, b´dzie prowadzona
w urz´dach skarbowych. Ponadto
rejestracja dzia∏alnoÊci gospodarczej b´dzie mo˝liwa przy wykorzystaniu nowoczesnych, elektronicznych narz´dzi udost´pnionych na
platformie e-PUAP.
Osoba fizyczna rozpoczynajàca wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej b´dzie wype∏niaç tylko jeden
kwestionariusz, który zastàpi dotychczasowe zg∏oszenie NIP1, zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek ZUS i wniosek RG1 o nadanie numeru
REGON.
Dane zawarte w nowym formularzu
zostanà przes∏ane za poÊrednictwem platformy e-PUAP tak˝e do
ZUS i GUS.
Ponadto w CIDG b´dà znajdowaç
si´ informacje z sàdów o ograniczeniu lub utracie zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych i ustanowieniu kuratora, a tak˝e o zakazie wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej. Odpowiednie organy administracyjne
b´dà przesy∏aç do CIDG informacje
o udzieleniu, zmianie, zawieszeniu
lub cofni´ciu koncesji, informacje

32 mln z∏
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego)

2007—2008
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o uzyskaniu przez przedsi´biorc´
zezwolenia lub licencji i ich cofni´ciu, a tak˝e informacje pochodzàce
z rejestrów dzia∏alnoÊci regulowanej. CIDG b´dzie zbieraç ww. dane
u˝ywajàc narz´dzi dost´pnych na
platformie e-PUAP.
Przeglàdanie danych zawartych
w Centralnej Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej b´dzie tak˝e
mo˝liwe w oparciu o platform´
e-PUAP.
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.
23 PREZENTACJA
I UDOST¢PNIANIE
ZASOBÓW
ARCHIWALNYCH
AUDIO I WIDEO

Celem projektu by∏oby zbudowanie MKiDN
metod prezentacji, klasyfikacji, wyszukiwania i dystrybucji treÊci cyfrowych, a tak˝e przygotowanie odpowiedniego zasobu treÊci do takiego udost´pniania.
TreÊci cyfrowe powinny przede
wszystkim obejmowaç materia∏ filmowy b´dàcy najpe∏niejszym zapisem historycznym i kulturowym,
a ponadto inne materia∏y multimedialne.
Projekt powinien udost´pniaç treÊci przez Internet lub inne kana∏y
dystrybucji cyfrowej w formie materia∏u filmowego lub obejmujàcego inne treÊci — podzielonego na
sekwencje podlegajàce indywidualnemu udost´pnianiu i jednoczeÊnie
umo˝liwiajàce gromadzenie dodatkowej wiedzy historycznej i kulturowej.
Materia∏ ten by∏by sklasyfikowany
w wielu kategoriach. W ramach
projektu powinny zostaç opracowane zaawansowane metody klasyfikacji,
obejmujàce
rozwiàzania
automatyczne,
pó∏automatyczne
i umo˝liwiajàce prac´ grupowà; pozwalajàce na efektywnà, szybkà
i wszechstronnà klasyfikacj´. Powinny zostaç opracowane metody
i narz´dzia do wyszukiwania z u˝yciem wielu ró˝norodnych kryteriów
wyszukiwania, pozwalajàce dotrzeç
do ró˝nego typu treÊci.
Dystrybucja powinna w pierwszej
fazie obejmowaç dost´pne (istniejàce) treÊci cyfrowe, a nast´pnie
rozszerzyç swój zasi´g w miar´
wzrostu dost´pnoÊci treÊci.
Projekt realizuje cele priorytetu
1 i 2.

97 mln z∏
2007— 2010
(15 % bud˝et
paƒstwa,
85 % Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnego)
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Program dzia∏aƒ w zakresie rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego
W ramach programu dzia∏aƒ w zakresie rozwoju
spo∏eczeƒstwa informacyjnego b´dà podejmowane
inicjatywy, które wzmocnià efekt przekszta∏cania polskiego spo∏eczeƒstwa w kierunku spo∏eczeƒstwa informacyjnego i tym samym wi´kszego udzia∏u efektów ekonomicznych bran˝y teleinformatycznej w roz-

woju gospodarczym. Wszystkie wymienione poni˝ej
dzia∏ania, stanowiàce istotne elementy rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego, uwzgl´dniajà zakresy realizacyjne priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych wskazane w cz´Êci 1 Planu.

Tabela 1. Dzia∏ania w zakresie rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego
Cel

Resort wiodàcy

Dzia∏anie

Resort
wspó∏pracujàcy

1

2

3

1

Efektywne wydatkowanie Êrodków na
rozwój spo∏eczeƒstwa informacyjnego

a

Monitorowanie absorpcji funduszy UE na MRR
lata 2007—2013 w zakresie projektów
o charakterze centralnym, regionalnym
i lokalnym.
Pozosta∏e resorty

2

Opracowanie strategii rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego w Polsce do
roku 2013

a

Zrewidowanie dotychczas przyj´tych MSWiA
strategii rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego pod kàtem ich spójnoÊci z wytycznymi UE. OkreÊlenie celów i prowadzàcych do nich dzia∏aƒ. Sprecyzowanie
zadaƒ (konkretnych, mierzalnych, uzgod- Pozosta∏e resorty
nionych,
wykonalnych,
okreÊlonych
w czasie) i okreÊlenie wskaêników ich realizacji. Opracowanie projektu „Strategii
rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego
w Polsce do roku 2013” i przed∏o˝enie jej
pod obrady Rady Ministrów.

3

Zapewnienie sprzyjajàcego otoczenia
prawnego dla rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego

a

Przeglàd prawa pod kàtem barier legisla- KPRM
cyjnych w budowaniu spo∏eczeƒstwa informacyjnego.
Przygotowanie propozycji zmian zmierzajàcych do zapewnienia w szczególnoÊci:
— wzrostu poda˝y us∏ug spo∏eczeƒstwa
informacyjnego,
— u∏atwieƒ w dost´pie do us∏ug spo∏eczeƒstwa informacyjnego,

Lp.

Termin
realizacji

Kontynuacja dzia∏aƒ
w latach 2007—2010

4

5

Dzia∏anie
ciàg∏e

Monitorowanie
i systematyczna
ocena skutków
realizacji.
Wprowadzenie
ewentualnych korekt.

Do 06.2007

Monitorowanie
i ocena skutków
wdra˝ania strategii.

Do 12.2007

Systematyczne
wprowadzanie
zmian.
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— zapewnienia neutralnoÊci technologicznej rozwiàzaƒ informatycznych
wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej,
— zapewnienia bezpieczeƒstwa us∏ug Pozosta∏e resorty
spo∏eczeƒstwa informacyjnego,
— usprawnienia procesu rozwoju systemów teleinformatycznych administracji publicznej,
— rozwoju gospodarki elektronicznej,
w tym:
— mo˝liwoÊci rozwoju firm Êwiadczàcych us∏ugi drogà elektronicznà,
— w∏aÊciwego poziomu ochrony w∏asnoÊci intelektualnej pozwalajàcego na rozwój przedsi´biorczoÊci
w obszarze gospodarki opartej na
wiedzy,
— u∏atwienia Êwiadczenia pracy na odleg∏oÊç,
— bezpieczeƒstwa danych osobowych
w przestrzeni wirtualnej,
— prostego procesu konwergencji technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych,
— edukacji informatycznej,
— ochrony ma∏oletnich przed niepo˝àdanymi treÊciami.
4

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu

a

Przygotowanie „Strategii szerokopasmo- MT
wego dost´pu do us∏ug spo∏eczeƒstwa
informacyjnego w Polsce na lata
2007—2013”.
MRR, MSWiA

Do 06.2007

Monitorowanie
wdra˝ania strategii
i ocena stanu jej
realizacji. Wprowadzenie ewentualnych
korekt.

b

Przygotowanie Programu ustawicznego MNiSW
kszta∏cenia, w tym wspieranie kszta∏cenia
na odleg∏oÊç (e-learning) z uwzgl´dnieniem europejskich programów certyfikaMPiPS, MEN
cji umiej´tnoÊci wykorzystania ICT.

Do 09.2007

Monitorowanie
wdra˝ania programu
i ocena stanu jego
realizacji.
Wprowadzenie
ewentualnych korekt.

c

Przed∏o˝enie RM Planu przeciwdzia∏ania MPiPS
Do 09.2007
wykluczeniu cyfrowemu beneficjentów
instytucji rynku pracy i zabezpieczenia MSWiA,
MEN,
spo∏ecznego.
MG, MT, MZ

Przyj´cie
i realizacja dokumentu.

d

Przed∏o˝enie RM projektu Planu dzia∏aƒ MEN
dotyczàcych nauczania dzieci i m∏odzie˝y
w zakresie problematyki funkcjonowania
w spo∏eczeƒstwie informacyjnym.
MSWiA,
MNiSW

Monitorowanie
wdra˝ania planu
i systematyczna
ocena stanu jego
realizacji.
Wprowadzenie
ewentualnych korekt.

e

Do 09.2007

MPiPS,

Dzia∏ania na rzecz przestrzegania wyma- MSWiA
gaƒ WAI (Web Accesibility Initiative) przy
udost´pnianiu informacji w serwisach inPozosta∏e resorty
formacyjnych administracji publicznej.

Dzia∏anie
ciàg∏e
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Liberalizacja rynku ∏àcznoÊci elektronicznej

a

Kontynuowanie prac legislacyjnych doty- MT
czàcych projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Poz. 415
3

4

Do 07.2007

UKE

5

Systematyczna ocena
skutków
funkcjonowania
obowiàzujàcych
przepisów
znowelizowanej
ustawy — Prawo
telekomunikacyjne
pod kàtem ich
dalszych zmian.

b

Dzia∏ania na rzecz zapobiegania monopo- UKE
lom i nadu˝ywaniu pozycji dominujàcej
UOKiK
na rynku ∏àcznoÊci elektronicznej.

Dzia∏anie
ciàg∏e

6

Rozwój przedsi´biorczoÊci i konkurencyjnoÊci

a

Opracowanie programu wspierania ze MRR
Êrodków funduszy strukturalnych ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw podejmujàcych dzia∏alnoÊç w zakresie tworzenia MSWiA
us∏ug lub treÊci cyfrowych.

Do 03.2007

Monitorowanie
wdra˝ania programu
i systematyczna
ocena skutków jego
realizacji.

b

Przed∏o˝enie projektu uchwa∏y RM o prio- MNiSW
rytetowym traktowaniu technologii teleinformatycznych w finansowaniu z bud˝etu paƒstwa prac badawczo-rozwojo- —
wych.

Do 04.2007

Przyj´cie i realizacja
uchwa∏y.

c

Przygotowanie Programu dzia∏aƒ na rzecz MNiSW
kszta∏cenia i rozwoju wysoko kwalifikoMEN, MPiPS
wanych kadr bran˝y ICT.

Do 06.2007

Monitorowanie
wdra˝ania programu
i systematyczna
ocena skutków jego
realizacji.

d

Przygotowanie Programu aktywizacji za- MPiPS
wodowej w dobie spo∏eczeƒstwa infor—
macyjnego.

Do 07.2007

Monitorowanie
wdra˝ania programu
i systematyczna
ocena skutków jego
realizacji.

e

Przygotowanie Programu dzia∏aƒ na rzecz MG
wspierania
elektronicznego
handlu
—
i us∏ug.

Do 09.2007

Monitorowanie
wdra˝ania programu
i systematyczna
ocena skutków jego
realizacji.

7

Rozwój polskich zasobów internetowych

a

Opracowanie metodologii archiwizacji MKiDN
cyfrowej (digitalizacji) ró˝nego rodzaju
zasobów archiwalnych, bibliotecznych —
i muzealnych oraz innych dokumentacji
zwiàzanych z zabytkami, a tak˝e sposobów udost´pniania ich w wersji cyfrowej.

Do 06.2007

Systematyczna
archiwizacja cyfrowa
zasobów
archiwalnych
bibliotecznych,
muzealnych
oraz innych
dokumentacji
zwiàzanych
z zabytkami.
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b

Tworzenie i rozwój zasobów internetow- MPiPS
nych uwzgl´dniajàcych potrzeby osób
niepe∏nosprawnych, ich bliskich i opiekunów oraz wspieranie w tych dzia∏aniach MZ
instytucji i organizacji spo∏ecznych.

Do 07.2007

Systematyczny rozwój zasobów.

c

Uruchomienie Portalu Kultury Polskiej MKiDN
stanowiàcego êród∏o informacji o kulturze polskiej, w tym Encyklopedii Kultury —
Polskiej.

Do 08.2007

Aktualizacja treÊci.

d

Opracowanie koncepcji portalu edukacyj- MEN
nego Ploteus 2, realizowanego w ramach
programu Unii Europejskiej, stanowiàcego êród∏o informacji na temat mo˝liwoÊci MNiSW
kszta∏cenia w Polsce na wszystkich jego
etapach.

Do 12.2007

Uruchomienie
portalu i aktualizacja
informacji.

e

Rozwój zasobów Polskiej Biblioteki Inter- MKiDN (do
netowej.
koƒca 2007 r.
MSWiA)

Dzia∏anie
ciàg∏e

Monitorowanie stanu
i aktualizacja treÊci.
Rozwój
funkcjonalnoÊci
portalu.

—
f

Budowa Krajowej Infrastruktury Danych GUGiK
Przestrzennych jako êród∏a dost´pu do
danych przestrzennych oraz mo˝liwoÊci —
ich wyszukiwania.

2007

Aktualizacja
i udost´pnianie
danych.

g

Opracowanie metodologii i prezentacji MKDiN
zasobów archiwalnych audio i wideo oraz
udost´pnianie ich na noÊnikach informa- Filmoteka
cji i przez Internet wraz z cyfryzacjà zaso- Narodowa
bów archiwalnych.

Do 12.2009

Uruchomienie
portalu.

Tabela 2. Dzia∏ania w zakresie informatyzacji administracji publicznej na rzecz rozwoju spo∏eczeƒstwa
informacyjnego

Cel

Resort wiodàcy

Dzia∏anie

Resort
wspó∏pracujàcy

1

2

3

1

Integracja procesu informatyzacji administracji i upowszechnienie us∏ug administracji udost´pnianych drogà elektronicznà

a

Koordynacja dzia∏aƒ dotyczàcych przygo- MSWiA
towania urz´dów administracji publicznej
do wdro˝enia przepisów ustawy o podpi- —
sie elektronicznym.

Lp.

Termin
realizacji

Kontynuacja dzia∏aƒ
w latach 2007—2010

4

5

01.2007—
04.2008

Monitoring stanu
wdro˝enia ustawy
o podpisie
elektronicznym
w urz´dach
administracji
publicznej.
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b

Przed∏o˝enie projektu uchwa∏y RM MSWiA
o ustanowieniu Krajowych Ram Interope—
racyjnoÊci.

Do 04.2007

Wdra˝anie uchwa∏y

c

Koordynacja uruchamiania kolejnych MSWiA
us∏ug administracji publicznej, udost´pnianych drogà elektronicznà.
—

Sukcesywnie3)

Coroczna weryfikacja
Planu Informatyzacji
Paƒstwa
i ewentualne
zaproponowanie jego
nowelizacji.

d

Opracowanie programu szkoleƒ z zakresu MSWiA
wykorzystywania technologii informatycznych dla urz´dników administracji
—
rzàdowej i samorzàdowej.

Do 04.2007

Wdro˝enie
programu.
Koordynacja szkoleƒ.

e

Rozpocz´cie procesu przyjmowania ar- MKiDN
chiwalnych dokumentów elektronicznych
uporzàdkowanych i przygotowanych do
przekazania zgodnie z przepisami aktów
wykonawczych wydanych na podstawie
art. 5 ust. 2b i 2c ustawy o narodowym za- MNiSW,
sobie archiwalnym i archiwach.
MSWiA

Do 04.2007

Systematyczne
przyjmowanie
dokumentów
elektronicznych
wytworzonych przez
administracj´
publicznà,
zakwalifikowanych
jako materia∏y
archiwalne
i przekazanych do
archiwów
paƒstwowych.
Monitorowanie
dzia∏ania systemu
informatycznego
przeznaczonego
do realizacji tego
zadania.

2

Skuteczna absorpcja funduszy UE

a

Monitorowanie stanu absorpcji Êrodków
UE na realizacj´ projektów teleinformatycznych wspó∏finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania 2004—2006.

MRR

Zadanie
ciàg∏e do
12.2008

W zale˝noÊci od
potrzeb —
poprawianie
mechanizmów
absorpcji funduszy
UE.

b

Monitorowanie stanu absorpcji Êrodków
UE na realizacj´ projektów teleinformatycznych wspó∏finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania 2007—2013.

MRR

3

Ograniczenie biurokracji — usprawnienie
za∏atwiania spraw urz´dowych

a

Zmiana sposobu identyfikacji obywatela MSWiA
— rezygnacja z nadmiarowych dokumentów o cechach dokumentów to˝samoÊci. MPiPS, MNiSW,
MZ

instytucje
poÊredniczàce,
instytucje
wdra˝ajàce

Zadanie
ciàg∏e od
instytucje
po- chwili
Êredniczàce, in- uruchomiestytucje wdra˝a- nia Êrodków
jàce

02.2007—
05.2008

W zale˝noÊci od
potrzeb —
usprawnianie
mechanizmów
absorpcji funduszy
UE.

Realizacja zadania 3c.

———————
3)

Zgodnie z planem realizacji kolejnych systemów teleinformatycznych (patrz: cz´Êç 2) i planem udost´pniania us∏ug
elektronicznej administracji (patrz: cz´Êç 4).
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b

Umo˝liwienie udost´pniania, tak˝e po- MZ
przez platform´ elektronicznà, informacji
o kolejkach oczekujàcych i czasie oczekiwania na Êwiadczenia opieki zdrowotnej MSWiA
finansowane ze Êrodków publicznych.

Do 06.2007

Systematyczna
aktualizacja
danych. Rozszerzenie
zasobów
informacyjnych.

c

Uproszczenie procedur administracyj- MSWiA
nych — opracowanie za∏o˝eƒ i przed∏o˝enie RM programu rzàdowego „Sprawna
pozosta∏e resorty
Administracja”.

Do 10.2007

Monitorowanie
wdra˝ania programu
i systematyczna
ocena skutków jego
realizacji.

d

Rozpocz´cie wydawania dowodu osobi- MSWiA
stego z mikroprocesorem.
—

Od 06.2008

e

Przygotowanie podstaw formalnopraw- MT
nych dla uruchomienia procesu obs∏ugi
praw jazdy i rejestracji/wyrejestrowania
pojazdu drogà elektronicznà, z uwzgl´dnieniem zasad wspó∏dzia∏ania (tzw. inte- MSWiA
roperacyjnoÊci) systemów informatycznych obs∏ugujàcych te procesy.

Do 06.2008

Monitorowanie stanu
wdra˝ania us∏ug
prowadzonych drogà
elektronicznà.

Cz´Êç 4
OkreÊlenie zadaƒ publicznych, które b´dà realizowane z wykorzystaniem
drogi elektronicznej

Lp.

Nazwa us∏ugi
administracji publicznej
udost´pnianej drogà
elektronicznà

Resort
wiodàcy

Podstawowe funkcjonalnoÊci

Termin
uruchomienia
us∏ugi

1

2

3

4

5

1

Zg∏oszenie obywatela o zmianie
miejsca zameldowania.
Przes∏anie obywatelowi potwierdzenia nowego zameldowania.
Proces zmiany zameldowania

MSWiA

Informacja urz´du o procedurach
wymiany dokumentów w zwiàzku
ze zmianà miejsca zameldowania.

12.2008

Dystrybucja informacji o zmianie
miejsca pobytu obywatela do odpowiednich urz´dów.
2

Z∏o˝enie wniosku o wystawienie
paszportu.
Proces obs∏ugi paszportów

MSWiA

Przyjmowanie op∏at za wystawienie
paszportu.
Mo˝liwoÊç uzyskania informacji
przez obywatela o przebiegu procesu wystawiania paszportu oraz terminie i miejscu jego odbioru.

12.2008
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MSWiA

Z∏o˝enie wniosku o wystawienie
dowodu osobistego.
Przyjmowanie op∏at za wystawienie
dowodu osobistego.
Mo˝liwoÊç uzyskania informacji
przez obywatela o przebiegu procesu wystawiania dowodu osobistego
oraz terminie i miejscu jego odbioru.
Dystrybucja informacji o wystawieniu nowego dowodu osobistego
obywatelowi do odpowiednich
urz´dów.

12.2008

MZ

Zdalna rejestracja potrzeby us∏ugi
medycznej (badania, wizyty lekarskiej, wizyty w gabinecie, opieki
piel´gniarskiej itp.).
Informacja o dost´pnych terminach
realizacji us∏ugi medycznej.
Informowanie i przypominanie
o terminie, o zmianach terminu
oraz rezygnacji z us∏ugi medycznej.

12.2008

GUS

Wype∏nienie i przesy∏anie formularzy prezentujàcych dane statystyczne do urz´du.
Przypomnienie urz´du o obowiàzku
z∏o˝enia formularza statystycznego.
Potwierdzenie urz´du o zrealizowaniu obowiàzku sprawozdawczego.
Wysy∏anie przez urzàd monitów
w razie braku realizacji obowiàzku
sprawozdawczego.

12.2008

MZ

Wype∏nienie i przesy∏anie formularzy statystycznych do MZ.
Przypomnienie MZ o obowiàzku
z∏o˝enia formularza statystycznego.
Potwierdzanie MZ o zrealizowaniu
obowiàzku sprawozdawczego.
Wysy∏anie przez MZ monitów w razie braku realizacji obowiàzku sprawozdawczego.

12.2008

UZP

Informacje o prowadzonych post´powaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Informacje o zakoƒczonych post´powaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Platforma aukcji i licytacji.

12.2008

MF

Wype∏nienie formularzy PIT-11.
Wydrukowanie deklaracji podatkowej.
Przes∏anie deklaracji podatkowej
drogà elektronicznà do urz´du skarbowego.
Informacje o terminie sk∏adania deklaracji.

12.2008

3

Proces obs∏ugi dowodów
osobistych

4

Proces umówienia wizyty lekarskiej przez pacjenta

5

Proces przekazania danych statystycznych do GUS

6

Proces przekazywania danych
statystycznych w zakresie
ochrony zdrowia do MZ

7
Proces obs∏ugi zamówieƒ
publicznych

8

Proces sk∏adania deklaracji
PIT-11

Poz. 415
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Z∏o˝enie wniosku o wpis do rejestru informacji o uruchomieniu/
zawieszeniu/likwidacji dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
Dystrybucja informacji o statusie
dzia∏alnoÊci gospodarczej do odpowiednich instytucji.
Proces rejestracji dzia∏alnoÊci
gospodarczej osób fizycznych

MG

Przyjmowanie op∏at za rejestracj´
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

12.2008

Przekazywanie wnioskodawcy informacji o przebiegu procesu rejestracji.
Informacje o innych czynnoÊciach
zwiàzanych z procesem rejestracji
dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Udost´pnianie informacji o dzia∏alnoÊci gospodarczej na ˝àdanie.

10

Us∏uga dost´pu do cyfrowych map
i danych przestrzennych.
Us∏uga wyszukiwania
przestrzennej.

Proces dost´pu do danych
przestrzennych dla obszaru
ca∏ego kraju

GUGiK

informacji

Us∏uga przyjmowania zamówieƒ
udost´pniania i zakupu danych
przestrzennych z Paƒstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez centralny punkt dost´powy do danych przestrzennych
geoportal.gov.pl

12.2008

Lokalizowanie zdarzeƒ, obiektów
i zjawisk w czasie i przestrzeni
w oparciu o mapy i dane przestrzenne.
11

Wype∏nienie i przesy∏anie formularzy PIT.
Podatek dochodowy od osób
fizycznych

MF

Informacje o aktualnym stanie rozliczeƒ podatnika.

03.2009

Informacje o terminach i zasadach
wype∏niania deklaracji podatkowych.

12

Z∏o˝enie wniosku o pozwolenie na
budow´, rozbiórk´ lub u˝ytkowanie.
Zg∏oszenie budowy, rozbiórki lub
wykonywania robót budowlanych
niewymagajàcych pozwolenia.
Proces uzyskiwania pozwoleƒ
wydawanych na podstawie
przepisów prawa budowlanego

MB

Przyjmowanie op∏at zwiàzanych
z pozwoleniami na budow´, rozbiórk´ lub u˝ytkowanie.
Informacje urz´du o aktualnym stanie rozpatrywania wniosku.
Informowanie wnioskodawcy o koniecznoÊci uzupe∏nienia wniosku
lub dokumentacji.

12.2009
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Informowanie wnioskodawcy —
w zakresie dokonanego zg∏oszenia
— o na∏o˝eniu obowiàzku uzupe∏nienia
zg∏oszenia,
wniesieniu
sprzeciwu lub o obowiàzku uzyskania pozwolenia na:
a) wykonanie okreÊlonego obiektu
lub robót budowlanych obj´tych
obowiàzkiem zg∏oszenia,
b) rozbiórk´ obiektów wymagajàcà
uprzedniego zg∏oszenia.
Przekazanie wnioskodawcy informacji o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budow´, rozbiórk´ lub u˝ytkowanie.
Zawiadomienie o zakoƒczeniu budowy obiektu budowlanego lub
z∏o˝eniu wniosku o udzielenie pozwolenia na u˝ytkowanie.
13

Z∏o˝enie wniosku o wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego.
Proces uzyskiwania informacji
z urz´du stanu cywilnego

MSWiA

Przyjmowanie op∏at administracyjnych.

12.2009

Wystawianie odpisu skróconego
aktu stanu cywilnego.
14

Z∏o˝enie wniosku o rejestracj´.
Proces rejestracji bezrobotnych
i poszukujàcych pracy

MPiPS

15

Informacje o aktualnym stanie za∏atwiania wniosku.

12.2009

Wype∏nianie i przesy∏anie formularzy CIT.
Proces rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych

MF

Informacje o aktualnym stanie rozliczeƒ podatnika.

12.2009

Informacje o terminach i zasadach
wype∏niania deklaracji podatkowych.

16

Wype∏nianie i przesy∏anie formularzy VAT.
Proces rozliczania podatku VAT

MF

Informacje o aktualnym stanie rozliczeƒ VAT podatnika.

12.2009

Informacje o terminach i zasadach
wype∏niania deklaracji podatkowych.
17
Wglàd do elektronicznej ksi´gi
wieczystej

Obs∏uga elektronicznych wniosków
o wglàd do ksi´gi wieczystej.
MS

18
Wyszukiwanie informacji
statystycznej

GUS

Mo˝liwoÊç zapoznania si´ przez Internet z treÊcià ksi´gi wieczystej.
Mo˝liwoÊç wyszukania ˝àdanej metainformacji lub informacji statystycznej z baz tematycznych systemu informacyjnego statystyki publicznej.

12.2009

12.2009
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Obs∏uga elektronicznych wniosków
o wydanie odpisu ksi´gi wieczystej.

Elektroniczny dost´p
do wydzia∏ów ksiàg
wieczystych
i Centralnej Informacji Ksiàg
Wieczystych

Mo˝liwoÊç uzyskania przez Internet
odpisu ksi´gi wieczystej.
MS

Obs∏uga elektronicznych wniosków
o wpis do ksi´gi wieczystej.

12.2010

Elektroniczny dost´p do informacji
o stanie spraw prowadzonych przez
wydzia∏y ksiàg wieczystych obj´te
systemem Nowej Ksi´gi Wieczystej
(NKW).

20

Informacje o kwalifikacjach osób
poszukujàcych pracy.
Wyszukiwanie ofert pracy.
PoÊrednictwo pracy

MPiPS

Umówienie spotkania z potencjalnym pracodawcà.

12.2010

Informacje o szkoleniach.
21

Z∏o˝enie wniosku o pozwolenie lub
zezwolenie na korzystanie ze Êrodowiska.
Proces uzyskania pozwoleƒ
lub zezwoleƒ i realizacji
p∏atnoÊci za korzystanie
ze Êrodowiska

MÂ

Przyjmowanie op∏at za pozwolenie
lub zezwolenie na korzystanie ze
Êrodowiska.

12.2010

Przypominanie o op∏atach.
Informacje urz´du o aktualnym stanie rozpatrywania wniosku.

22

Udost´pnienie informacji o zakresie Êwiadczeƒ mo˝liwych do uzyskania przez wnioskodawc´ po wype∏nieniu ankiety.
Proces obs∏ugi systemu
Êwiadczeƒ rodzinnych
i zaliczki alimentacyjnej

MPiPS

Z∏o˝enie wniosku o Êwiadczenia
rodzinne oraz zaliczk´ alimentacyjnà.

12.2010

Informacja o przyznaniu lub odmowie Êwiadczeƒ rodzinnych i zaliczki
alimentacyjnej.
23

Sk∏adanie wniosków do wydzia∏ów
KRS, wydzia∏ów rejestru zastawów.

Sk∏adanie elektronicznych
wniosków do wydzia∏ów
sàdów prowadzàcych
repertoria elektroniczne

Sk∏adanie wniosków do Krajowego
Rejestru Karnego, Monitora Sàdowego i Gospodarczego, a tak˝e innych jednostek resortu.
MS

Uzyskanie stosownych informacji
i zaÊwiadczeƒ z Centralnej Informacji Rejestrów prowadzonych przez
sàdy, informacji z Krajowego Rejestru Karnego, Monitora Sàdowego
i Gospodarczego.

12.2010
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5

Informacje dotyczàce poszczególnych grup prawnych, kancelarii notarialnych, kancelarii adwokackich
i innych, które zg∏oszà ch´ç realizacji us∏ug prawnych drogà elektronicznà.

Elektroniczny dost´p
do podmiotów Êwiadczàcych
us∏ugi prawne, przeglàdanie
aktów notarialnych
dla podmiotów Êwiadczàcych
us∏ugi prawne

Mo˝liwoÊç sk∏adania pism do poszczególnych wymienionych w portalu
podmiotów
Êwiadczàcych
us∏ugi prawne oraz wymiana stosownej korespondencji elektronicznej.
Uzyskiwanie m.in. aktów notarialnych poÊwiadczonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
przez notariusza lub innych dokumentów wymagajàcych poÊwiadczenia.

MS

12.2010

Udost´pnianie podmiotom Êwiadczàcym us∏ugi prawne informacji
o zawartych umowach, aktach notarialnych i innych wa˝nych dokumentach niezastrze˝onych przepisami, których treÊç b´dzie mia∏a
wp∏yw na jakoÊç oraz pewnoÊç obrotu gospodarczego.

416
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 28 marca 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia zasadniczego i innych nale˝noÊci przys∏ugujàcych
˝o∏nierzom zawodowym i ˝o∏nierzom pe∏niàcym s∏u˝b´ kandydackà w razie og∏oszenia mobilizacji,
og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny
Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z póên. zm.1)) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
20 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie uposa˝enia zasadnicze———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191,
poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602.

go i innych nale˝noÊci przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom zawodowym i ˝o∏nierzom pe∏niàcym s∏u˝b´ kandydackà
w razie og∏oszenia mobilizacji, og∏oszenia stanu wojennego i w czasie wojny (Dz. U. Nr 189, poz. 1592
oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 520) za∏àcznik otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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