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Kilka pytań, które postawiły sobie osoby 
kierujące MSWiA w marcu 2010…

• Jaki jest stan informatyzacji polskiej 
administracji publicznej?

• Jakie są powody tego stanu?

• Czy Rząd powinien (może) zinformatyzować • Czy Rząd powinien (może) zinformatyzować 
wszystkie procesy administracyjne w 
Państwie?

• Jak rozumieć zasadę pomocniczości w procesie 
tworzenia systemów IT w administracji 
publicznej?



Kolejne pytania to …

• Czy rozwiązania silosowe lub wyspowe to 
optymalne formy zorganizowania systemów 
IT?

• Czy Państwo powinno finansować rozwiązania • Czy Państwo powinno finansować rozwiązania 
silosowe lub wyspowe?

To nie były jedyne pytania, które zadało sobie 
kierownictwo MSWiA, lecz najważniejsze z 
nich, to …..

…. co i dlaczego należy w tej sytuacji zrobić?



Próba odpowiedzi na te pytania to…

Stworzyć wizję Systemu Informacyjnego 
Państwa nie przerywając realizacji wielu 
rozpoczętych projektów, pamiętając by:

– Powstrzymać separację systemów resortowych– Powstrzymać separację systemów resortowych

– Zakończyć realizację projektów w czasie 
przewidzianym w perspektywie finansowej

– Za dostępne środki zbudować narzędzia sprawnej i 
nowoczesnej administracji dla jak największej 
liczby klientów



Dostępne są dwa narzędzia działania:
– Komitet Rady Ministrów ds. Informatyzacji i 

Łączności

– Funkcje Instytucji Pośredniczącej w VII osi 
priorytetowej POIGpriorytetowej POIG

I środowisko wspierające
– Interesariusze:

• samorząd terytorialny,

• przedsiębiorcy,

• środowiska naukowe



Podjęte działania integracyjne

• Na forum KRMIiŁ:
– Powołano trzy zespoły zadaniowe:

• infrastruktury,
• zasad i rejestrów,
• bezpieczeństwa

Ustalono harmonogram przeglądów projektów– Ustalono harmonogram przeglądów projektów
– Powołano zespół ekspertów
– Rozpoczęto prace nad zmianą sposobu tworzenia 

prawa

• Na szczeblu Rządu zainicjowano tworzenie grup 
ad hoc dla współdzielenia zasobów



Systemy IT dla administracji mają także 
swój wymiar społeczny! 

Środowisko przedsiębiorców branży:

– Wysłuchanie publiczne jako jeden ze sposobów 
komunikowania się z rynkiem

– Jawne protokoły komunikacyjne systemów – Jawne protokoły komunikacyjne systemów 
sprzyjające otwartości systemów

– Dostęp do zamówień publicznych nieograniczany 
wymogami „tajności”

– Instytucjonalny, roboczy kontakt z izbami 
branżowymi i środowiskowymi



Współpraca ze światem nauki

– Eksperci KRMI ze środowiska Konsorcjum PIONIER 
dla stworzenia modelu SI

– Przygotowywane porozumienie z UWM dla – Przygotowywane porozumienie z UWM dla 
standaryzacji procesów administracyjnych i 
tworzenia generycznych modeli referencyjnych

– Współpraca ad hoc w poszczególnych projektach



Współpraca z jednostkami samorządu 
terytorialnego:

– Sposób tworzenia prawa – z UMP

– Linia Współpracy z Konwentem Marszałków– Linia Współpracy z Konwentem Marszałków

W tym obszarze z powodów niezależnych od 
kierownictwa MSWiA postęp nie jest taki, jak 
planowano.



Działania na najbliższe dwa miesiące

• Rozstrzygnięcie przetargu na SIPR dla WCPR
• Zakończenie przeglądu projektów i ich 

modyfikacja dla uzyskania efektów synergii i 
uwolnienia części zaplanowanych środków na 
inne projektyinne projekty

• Ogłoszenie przetargu na system łączności 
radiowej dla służb ratowniczych

• Redukcja budżetów projektów o część kosztów 
nie przeznaczonych wprost na realizację celów

• Zainicjowanie dyskusji nad koncepcją SI Państwa



Dziękuję za uwagę!


