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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

Anna Streżyńska

BM-I.072.34.2017

Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu RP 

Dot. pisma z dnia 19 lipca 2017 r. Posła na Sejm RP Pana Arkadiusza Marchewki w sprawie 
wyników kontroli NIK funduszu CEPIK (interpelacja nr 14111)

Szanowny Panie Marszałku,

poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez Pana Posła pytania.

1. Jakie działania zdaniem NIK pozwoliłyby całkowicie, a nie tylko częściowo (jak 
stwierdzono w odniesieniu do aneksu z 30.12.2016 r.) zmienić niekorzystne 
postanowienia dotyczące wynagrodzenia dla COI w zakresie realizacji projektu 
CEPIK? Jeśli zostały one wskazane w informacji pokontrolnej przekazanej MC, 
proszę o ich przedstawienie.

Zgodnie z przekazanymi wnioskami pokontrolnymi Najwyższa Izba Kontroli wskazuje 
konieczność zarządzania projektem CEPiK2.0 (realizowanym na podstawie umowy nr 
8/DEP/2013) w sposób zapewniający pełne powiązanie zapłaty wynagrodzenia COI z 
odbiorem wykonanych prac. Ponadto NIK zauważa potrzebę wyceny elementów przedmiotu 
umowy, która umożliwiłaby rzetelny podział kosztów na majątkowe i bieżące. 

Powyższe oznacza odejście od obowiązującego w ramach umowy nr 8/DEP/2016 
ryczałtowego wynagrodzenia i powiązanie tego wynagrodzenia z faktycznym rzeczowym 
zakresem umowy.
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2. Czy MC planuje zwiększyć liczbę pracowników Wydziału Utrzymania i Rozwoju 
Systemów i Aplikacji, sprawującego nadzór na projektem CEPIK?

Obecnie wobec braku środków finansowych nie ma możliwości zwiększenia zatrudnienia 
pracowników etatowych Wydziału Rozwoju Systemów i Aplikacji. Wobec tego poczyniono 
działania w celu pozyskania pracowników do prac merytorycznych w procesie realizacji 
zadań związanych z prowadzeniem CEPiK – na podstawie umowy nr 1/DUiRS/2017, zawartej 
z Centralnym Ośrodkiem Informatyki. W okresie od maja do lipca pozyskano 7 dodatkowych 
osób do prac w zakresie CEPiK2.0 w obszarze legislacji i procesów biznesowych, wdrożeń i 
testów oraz komunikacji. 

Ponadto pod koniec ubiegłego roku (po przebudowie struktur projektowych), powołano 
Program CEPiK 2.0 o międzyresortowym charakterze. Zgodnie z Kartą Programu – 
stanowiącą podstawowy dokument zarządczy - nadzór nad pracami jest realizowany przez 
Komitet Sterujący Programu, w skład którego wchodzą kluczowi interesariusze systemu 
CEPiK 2.0, w tym Główni Użytkownicy Systemu i przedstawiciele Ministerstw. 
Przewodniczącym KS jest przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji.

3. Czy zgodnie z informacją przekazaną NIK (pismo z dn. 14.04.2017 r.), MC podjęło 
prace nad zmianą statutu COI w celu wzmocnienia mechanizmów nadzoru nad tą 
jednostką? Jeśli tak, jakie są efekty tych prac?

Tak, w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Cyfryzacji opublikowano 
zarządzenie zmieniające statut instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny 
Ośrodek Informatyki”1. Dokument ten przewiduje m.in. wzmocnienie mechanizmów nadzoru 
nad COI. Na skutek zmian legislacyjnych istotnemu zwiększeniu uległy uprawnienia 
nadzorczo-kontrolne Ministra Cyfryzacji względem Centralnego Ośrodka informatyki. 
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami COI został zobowiązany do przedkładania Ministrowi 
Cyfryzacji okresowych raportów zawierających m.in. ogólną charakterystykę osiąganych 
wyników finansowych oraz perspektywy rozwoju COI, informacje o istotnych 
uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych wpływających na działalność COI, informacje 
na temat zasobów ludzkich a także na temat usług świadczonych na rzecz Ministra oraz 
innych podmiotów. Na żądanie Ministra COI będzie zobowiązany przedkładać w/w raporty. 

Dodatkowo przewidziano nałożenie na COI obowiązku przedstawiania przed podjęciem 
realizacji usługi na rzecz MC szczegółowej kalkulacji ponoszonych kosztów ich realizacji, 
informacji o sposobie sporządzenia tej kalkulacji oraz uzasadnienia kosztów realizacji usług 
na rzecz Ministra.  COI został także zobowiązany do przedstawiania, według 

1 zarządzenie nr 13 Ministra Cyfryzacji z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania 
statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki” (Dz. Urz. MC. 2017 poz. 
13)

http://e-dziennik.mc.gov.pl/#/legalact/2017/13/
http://e-dziennik.mc.gov.pl/#/legalact/2017/13/
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zestandaryzowanego wzoru, w terminach określonych zarządzeniem raportów dotyczących 
realizacji umów. Po zakończeniu realizacji zamówienia COI jest natomiast obowiązany 
przedstawić Ministrowi Cyfryzacji informację o wysokości poniesionych kosztów oraz 
osiągniętych przychodach z tytułu realizacji umowy.

    Z wyrazami szacunku, 
         Anna Streżyńska
        Minister Cyfryzacji  
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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