Plan działalności Ministra Cyfryzacji1)
na rok 2017
dla działu administracji rządowej: informatyzacja2)
CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)

Lp.

1
1

Cel

2
Spójna strategia budowy
rozwiązań IT w administracji

Mierniki określające
stopień realizacji celu3)
Planowana
wartość do
osiągnięcia na
Nazwa
koniec roku,
którego dotyczy
plan
3
4
Kompletność utworzenia
100%
struktur
Odsetek projektów IT
uruchamianych w ramach
POPC w strukturze
Głównego Informatyka Kraju
w stosunku do wszystkich
projektów IT uruchamianych
w ramach POPC

100 %

Najważniejsze zadania służące
realizacji celu4)

Odniesienie do dokumentu
o charakterze strategicznym5)

5
1. Utworzenie struktur na potrzeby
realizacji mechanizmu Głównego
Informatyka Kraju.
2. Centralizacja zarządzania
inwestycjami informatycznymi IT
poprzez mechanizm Głównego
Informatyka Kraju.

6
Strategia Sprawne Państwo 2020.
Program Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa.

Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest
sporządzany przez kierownika jednostki nazwę jednostki.
2) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy plan jest sporządzany przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.
3) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki
wskazane w tym dokumencie.
4) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe
wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.
5) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.
1)
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Odsetek podmiotów
realizujących strategiczne eusługi publiczne objętych
merytorycznym wsparciem
w stosunku do liczby ww.
podmiotów wnioskujących
o udzielenie
merytorycznego wsparcia z zastrzeżeniem udzielania
wsparcie jedynie w zakresie
przedmiotowym podpisanej
umowy z wybranym
Wykonawcą i mieszczącym
się w limicie środków
przeznaczonych na
przedmiotową umowę

100%

3.

−

−
−

−

−

Liczba godzin dostępności
Zintegrowanej
Infrastruktury Rejestrów w
relacji do całkowitej
wymaganej liczby godzin
dostępności tej
infrastruktury

98 %

4.

Wsparcie strategicznych
Projektów realizowanych lub
planowanych do realizacji
w ramach POPC, (w zależności od
zidentyfikowanych bądź
zgłoszonych potrzeb) poprzez:
opiniowanie dokumentacji
aplikacyjnej, w tym opisu
założeń projektu
prezentowanego na KRMC,
wniosku o dofinansowanie,
wsparcie w zakresie określenia
kwalifikowalności
wnioskodawcy oraz projektów,
zapewnienie pomocy prawnej,
w szczególności w zakresie
niezbędnym do prawidłowego
przygotowania bądź realizacji
projektów,
wsparcie w zakresie
identyfikowania ryzyk
w wykonaniu projektu,
wsparcie w zakresie
ekonomicznym i finansowym
realizowanego projektu, w tym
w zakresie wstępnej oceny
kwalifikowalności wydatków,
w szczególności, w zakresie
zgodności z dokumentami
systemu wdrażania POPC.
Rozwój wspólnej infrastruktury
państwa, czyli modelu
centralizacji infrastruktury,
zintegrowania zasobów
i systemów, a następnie ich
utrzymania oraz dostępności dla
użytkowników.
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2

3
4

Zwiększenie podaży i
podniesienie dojrzałości usług
elektronicznych świadczonych
przez administrację

Rządowy Klaster Bezpieczeństwa
(BKS - Bezpieczny Klaster
Sieciowy)
Zorganizowanie Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Bieżącym
Bezpieczeństwem
Cyberprzestrzeni RP

Miernik logiczny:
Tak/Nie

Tak/Nie

Liczba nowych usług oraz
usług istniejących
podniesionych na 5 poziom
dojrzałości z poziomów
niższych, w roku 2017 na
portalu GOV.PL, w tym na
portalach obywatel.gov.pl
i biznes.gov.pl
Miernik logiczny:
Tak/Nie

Nie mniej niż 50
usług

Miernik logiczny:
Tak/Nie

Tak/Nie

Stopień zaawansowania
realizacji

100%

Stopień zaawansowania
realizacji I fazy projektu
wdrożenia systemu

100%

Tak/Nie

5.

Budowa Zintegrowanej Platformy
Analitycznej – umożliwiającej
analizy danych pochodzących
z różnych systemów
państwowych
1. Utworzenie bramy informacyjnousługowej państwa polskiego
(Portal Rzeczypospolitej Polskiej),
która będzie oferowała
pełną mapę instytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz
udostępniać e-usługi w sposób
wygodny dla obywateli.
2. Uruchomienie pierwszej wersji
Platformy Integracji Usług
i Danych umożliwiającej
korzystanie z usług administracji
publicznej przez podmioty
prywatne
3. Wprowadzenie Krajowego
Schematu Identyfikacji
Elektronicznej obywateli (eID)
do komunikacji krajowej
Opracowanie projektu
technicznego i wdrożenie BKS.

Strategia Sprawne Państwo 2020.
Program Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa.

1. Wdrożenie 1 fazy realizacji
projektu:
− zakup sprzętu i infrastruktury
serwerowej,
− zakup oprogramowania
specjalistycznego na potrzeby
wdrożenia systemu,
− dostarczenie i konfiguracja
oprogramowania,
− budowa wydzielonej sieci na
potrzeby komunikacji w ramach
systemu,
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budowa i konfiguracja
środowiska bezpieczeństwa
2. Opracowanie regulacji prawnych,
w tym implementacja dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca
2016 r. w sprawie środków na
rzecz wysokiego wspólnego
poziomu bezpieczeństwa sieci
i systemów informatycznych na
terytorium Unii
Otwieranie i poprawa jakości danych
publicznych

−

5

Poprawa warunków ponownego
wykorzystywania informacji
sektora publicznego

Ustawa o krajowym
systemie
cyberbezpieczeństwa wraz z
rozporządzeniami Rady
Ministrów oraz ministra
właściwego do spraw
informatyzacji

Tak/Nie

Liczba udostępnionych
w Centralnym Repozytorium
Informacji Publicznej
zasobów informacyjnych

600

Program Otwierania Danych
Publicznych
Strategia Sprawne Państwo 2020
Program Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa
Strategia Odpowiedzialnego
Rozwoju (Strategia Rozwoju Kraju
2020)
Długookresowa Strategia Rozwoju
Kraju (Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności)
Strategia Innowacyjności
i Efektywności Gospodarki
„Dynamiczna Polska 2020”
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CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku 2017
(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których dysponentem jest minister, wskazanych
jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi
realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A.)
Mierniki określające stopień realizacji celu³)
Lp.

Cel

1

2

3

Wzrost dostępności usług
telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz
zwiększanie ich wykorzystania

Penetracja szerokopasmowego
dostępu do sieci Internet
(na 100 mieszkańców)

1

Nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan
4
42 %

Podzadania budżetowe służące realizacji celu6)
5
Regulacja i wspieranie rozwoju rynku
telekomunikacyjnego oraz infrastruktury
telekomunikacyjnej.

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2017
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)
Mierniki określające stopień realizacji celu³)
Lp.
1
1

Cel
2
Umożliwienie identyfikacji obywateli
w oparciu o mobilną wersję dokumentów
(mDokumenty)

6) Należy

Nazwa
3
Rozwiązania prawne
umożliwiające posługiwanie się
mDokumentami
Przygotowanie rozwiązań
techniczno- organizacyjnych
umożliwiających posługiwanie
się mDokumentami

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec roku,
którego dotyczy plan
4
Tak/Nie
Tak/Nie

Najważniejsze zadania służące realizacji celu 4)
5
1. Przygotowanie rozwiązań prawnych.
2. Przygotowanie i uruchomienie rozwiązania
produkcyjnego umożliwiającego korzystanie
z mDokumentów

wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2.
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2

Rozszerzenie funkcjonalności poszczególnych
komponentów Systemu Rejestrów
Państwowych (SRP), tj.:
− Rejestru PESEL,
− Rejestru Dowodów Osobistych (RDO),
− Rejestru Stanu Cywilnego.

3

Propagowanie wykorzystania nowoczesnych
technologii informacyjnych w społeczeństwie

4

Ochrona interesów konsumentów i
podnoszenie świadomości konsumentów w
zakresie ich praw i obowiązków na rynku
usług telekomunikacyjnych (UKE)

Stworzenie nowych raportów
dla MSWiA, GUS, wojewodów,
urzędników jst, z BUSC, PESEL,
RDO wynikających ze
zgłoszonych potrzeb
użytkowników jak i zmian
prawnych
Nowe usługi RDO
(przekazywanie zdjęcia z RDO
do rejestru skazańców MS),
PESEL (weryfikacja zgonu osoby
dla banków)
Odsetek osób korzystających
regularnie z Internetu

Liczba przeprowadzonych
spotkań informacyjno edukacyjnych z konsumentami
Liczba porad udzielonych
konsumentom

30 raportów

1. Przygotowanie specyfikacji usług i raportów
zgodnie z wymaganiami ustaw o ewidencji
ludności, dowodach osobistych, prawo
o aktach stanu cywilnego oraz wymaganiami
interesariuszy.
2. Przeprowadzenie działań prowadzących do
utworzenia usług (prace programistyczne,
testy) i raportów.
3. Uruchomienie usług z SRP i raportów
z aplikacji Źródło.

2 usługi

66%

100 spotkań, w ramach
których zostanie
przeszkolonych co najmniej
15.000 uczniów
14 000 porad udzielonych
przez Centrum Informacji
Konsumenckiej

Kreowanie polityki Państwa oraz projektowanie
otoczenia prawnego w zakresie ochrony danych
osobowych i prywatności, usług świadczonych
drogą elektroniczną oraz zarządzania Internetem,
sprzyjającego rozwojowi i upowszechnianiu się
usług elektronicznych.
Kształtowanie polityki konsumenckiej poprzez
bezpośrednią edukację i poradnictwo
konsumenckie.
Kształtowanie polityki konsumenckiej poprzez
bezpośrednią edukację i poradnictwo
konsumenckie.

Minister Cyfryzacji
Anna Streżyńska
/-podpisano elektronicznie/
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