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Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z 10 lipca br. 

Szanowny Panie, 

1. Minister Cyfryzacji nie jest dysponentem danych, których dotyczy poniższe zapytanie i 

nie jest organem właściwym do udzielenia odpowiedzi na tak sformułowane zapyta-

nie. O dane na temat poszczególnych systemów, a w szczególności historycznych po-

przedników oraz planów rozwojowych należy zwrócić się do ich właścicieli. 

2. Ministerstwo Cyfryzacji zostało utworzone w 2015 r. w drodze przekształcenia Mini-

sterstwa Administracji i Cyfryzacji1. Uprzednio nie prowadzono kompleksowych pro-

cesów inwentaryzacji zasobów informatycznych w państwie. Ponieważ jednak Mini-

strowi Cyfryzacji przyświeca ten sam cel co w Pana zapytaniu – w ubiegłym roku  zai-

nicjowano proces pozyskiwania tych informacji z wykorzystaniem narzędzi informa-

tycznych. Należy jednak wskazać, że z uwagi na swoją skalę, jest to proces długotrwa-

ły i złożony, którego wiarygodne (potwierdzone) wyniki będą dostępne dopiero za 

pewien czas. Na ten moment Minister Cyfryzacji posiada szczegółową wiedzę wyłącz-

nie na temat systemów będących w jego gestii, która została Panu udostępniona w 

poprzednim piśmie2. Trwająca obecnie inwentaryzacja służy wskazaniu ewentualnych 

synergii pomiędzy systemami i optymalizacji kosztów działania Państwa, ale ewentu-

alne decyzje w tym obszarze będą możliwe do podjęcia dopiero po uzyskaniu pełnego 

obrazu sytuacji. Po potwierdzeniu wiarygodności zebranych danych MC jest zaintere-

sowane szeroką konsultacją społeczną i będziemy prosili o zaangażowanie obywateli i 

organizacji społecznych w tym działaniu. 

W celu zapewnienia optymalnych inwestycji i zapobiegania nieuzasadnionego dupli-

kowania istniejących funkcjonalności w systemach IT Minister Cyfryzacji powołał w 

                                                 
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2077) 
2 BM-I.0123.65.201 
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dniu 27.10.2016 r. roku Radę Architektury3, która weryfikuje wnioski o budo-

wę/zmiany architektoniczne w systemach informatycznych w administracji i zapew-

nia racjonalne wydatkowanie środków publicznych na ten cel. 

Jednocześnie zwracam uwagę na nieścisłość we wnioskowaniu: posiadanie wiedzy na 

temat systemów funkcjonujących w państwie na poziomie określonym w Pana wnio-

sku (nazwa systemu; data koncepcji; data utworzenia; data uruchomienia; planowana 

data uruchomienia; koszt uruchomienia; koszt utrzymania; zarządca/administrator; 

wykonawca-firma/y; komentarz; link do opisu systemu/informacji) nie pozwoliłoby 

zidentyfikować potencjalnie duplikujących się funkcjonalności. Byłoby to możliwe do-

piero po zejściu na poziom poszczególnych funkcji systemu. Problem komplikuje fakt, 

że często występowanie tej samej funkcji w dwóch różnych systemach posiada swoje 

uzasadnienie merytoryczne. Tym samym stwierdzenie ewentualnych niegospodarno-

ści wymaga wnikliwej analizy i podobnie jak racjonalność wydatków IT podlega kon-

troli stosownych organów.         

3. System wspomniany w pkt.2. powyżej jest aktualnie w użytku. Jego pierwsza wersja 

jest modyfikowana i rozwijana. Dziękujemy za sugestię. Dane zostaną włączone do 

widok.gov.pl niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji ich poprawności.  

 

Z poważaniem, 

Dominika Waligórska 

Dyrektor 

/podpisano elektronicznie/ 

 

                                                 
3 Decyzja Nr 11/2016 Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji z dnia 27 października 
2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego „Rada Architektury IT” 

 


