Cyfrowy rozwój miast – współpraca
samorządów i Ministerstwa Cyfryzacji
KRZYSZTOF GŁOMB
Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Administracji Samorządowej RP

Nowy etap współpracy na linii MC – samorządy
□

Powołanie Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. administracji samorządowej RP - 31
marca 2020 r.

□

Spotkania z dyrektorami biur ogólnopolskich organizacji samorządowych: UMP,
ZMP, ZPP, ZGWRP i ZSP – kwiecień 2020 r.

□

Posiedzenie Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego KWRIST – 4 maja 2020 r.

□

Określenie najważniejszych pól współpracy miedzy MC a samorządami,
wymagających podjęcia inicjatyw i zaangażowania obu stron – „wyzwań” na lata
2020-2022, skorelowanych z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa maj 2020r.

□

Sformułowanie i przyjęcie przez KWRiST planu współpracy między MC a
samorządami - I połowa czerwca 2020r.

Wyzwania współpracy MC – samorządy (2020-2022)
□

WYZWANIE I

Określenie i uzgodnienie nowego modelu podziału zadań w ramach cyfryzacji Polski na 3
dekadę XXI wieku pomiędzy rządowym centrum a samorządami wojewódzkimi i lokalnymi – np.
jako element „Kodeksu Cyfrowego” - nowej ustawy o informatyzacji kraju, na polach inwestycji
w systemy i narzędzia informatyczne oraz kompetencje cyfrowe
□

WYZWANIE II

Standaryzacja cyfrowych usług publicznych - w oparciu o: prace nad Architekturą Informacyjną
Państwa, wypracowany model „cyfrowego urzędu”, wyniki projektu Katalogi Administracji
Publicznej, utworzenie platformy rozwiązań „smart city” a także wsparcie samorządów
krajowymi platformami celowymi (np. do systemowej obsługi danin publicznych), na których
mniejsze JST mogłyby realizować swoje usługi bez inwestowania w systemy IT

Wyzwania współpracy MC – samorządy (2)
□

WYZWANIE III

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa, efektywności działania oraz optymalizacji kosztów
funkcjonowania samorządowych systemów IT dzięki wykorzystaniu chmury obliczeniowej wsparcie samorządów poprzez wykorzystanie platformie Systemu Zapewniania Usług
Chmurowych „ZUCH”, oferującego dostęp do wystandaryzowanych, bezpiecznych,
konkurencyjnych kosztowo usług chmurowych, świadczonych przez zweryfikowanych przez
Ministerstwo Cyfryzacji dostawców usług chmurowych
□

WYZWANIE IV

Dokonanie uzgodnień i wsparcie samorządów przez Ministerstwo Cyfryzacji i jego jednostki w
zakresie zapewnienia infrastruktury cyfrowej dla szkół – w oparciu o działania OSE oraz
planowane działania w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2021-2027

Wyzwania współpracy MC – samorządy (3)
□

WYZWANIE V

Porządkowanie tematyki gromadzenia, udostępniania i wykorzystywania danych urzędów i
samorządowych jednostek organizacyjnych – prace nad tematyką big data w samorządach:
architekturą danych administracji publicznej, standaryzacją danych, porządkowaniem zasobów
samorządowych, wykorzystaniem danych do poprawy jakości zarządzania JST
□

WYZWANIE VI

Stworzenie centralnego punktu wsparcia dla samorządów w zakresie cyfryzacji w kontekście
współdziałania systemów centralnych, regionalnych i lokalnych – powołanie nowej struktury
organizacyjnej wspierającej inwestycje w e-usługi publiczne, stworzenie serwisu informacji dla
decydentów, informatyków i innych pracowników samorządowych; punkt konsultacyjny (help
desk online) m.in. w zakresie standardów pod kątem architektury, cyberbezpieczeństwa i
dostosowania się do nich; prowadzenie szkoleń, rozwój archiwum udostępniającego informacje
i dokumentacje projektów cyfrowych zrealizowanych ze środków publicznych; prowadzenie
działań koordynujących - konferencje, seminaria, szkolenia

Wyzwania współpracy MC – samorządy (4)
□

WYZWANIE VII

Upowszechnienie systemów zarządzania przepływem pracy (dokumentami elektronicznymi) w
urzędach samorządów lokalnych i ich jednostkach organizacyjnych – poprzez standaryzację
oraz udostępnienie jednolitego rozwiązania EZD w modelu chmurowym dla potrzeb
zainteresowanych samorządów
□

WYZWANIE VIII

Podjęcie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania pogłębianiu się deficytu informatyków
(kompetencji informatycznych) w administracji samorządowej – wsparcie powstawania
informatycznych centów usług wspólnych oraz stworzenie systemu doskonalenia zawodowego
dla informatyków oraz innych pracowników samorządowych

Wyzwania współpracy MC – samorządy (5)
□

WYZWANIE IX

Określenie przebiegu „linii demarkacyjnej ” między projektami finansowanymi centralnie (z
programów operacyjnych PO PC i POWER) i Regionalnymi Programami Operacyjnymi w
perspektywie budżetowej U@ 2021-2027 - w drodze ustaleń między MFiPR i MC a zarządami
województw
□

WYZWANIE X

Uzgodnienie i wdrożenie nowego modelu zapewnienia skutecznej informacji, konsultacji i
dokonywania uzgodnień między samorządami a Ministerstwem Cyfryzacji - poprzez bieżące
działania podejmowane przez Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. Administracji
Samorządowej RP oraz zespołu ekspertów samorządowych i przedstawicieli krajowych
związków samorządowych, a finalnie poprzez formalne ustalenia KWRiST (poprzedzone
ustaleniami jej Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego).
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