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Szanowny Pan
Jan Grusza

Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Wielkopolski

Szanowny Panie Przewodniczący,

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 18 
listopada br.– znak pisma : SGiPW/209/2020 zawierające postulaty Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w zakresie organizacji i realizacji zadań wykonywanych w czasie stanu 
epidemii, uprzejmie informuję, że byłe już Ministerstwo Cyfryzacji w zaleceniach i 
rekomendacjach do pracy zdalnej z dnia 13 marca 2020 r., wymieniło niektóre platformy 
komunikacji, które mogą być wykorzystywane do organizacji pracy zdalnej, w tym również do 
zdalnego przeprowadzania posiedzeń statutowych organów JST. Wskazano również 
możliwość korzystania m.in. z aplikacji: Microsoft Teams, Google Hangouts oraz Cisco Webex
1. Niektóre z tych usług, z uwagi na stan pandemii, dostępne są nieodpłatnie.

Ponadto Cisco Webex opracowało dla jednostek samorządu terytorialnego materiał - 
Narzędzia do komunikacji dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Platforma 
Webex4JST2, przedstawiający informacje o sposobie wykorzystania technologii przekazu 
wideo Cisco Webex dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym diagram obrazujący 
proces prowadzenia sesji rady miasta. 

Wytyczne dotyczące organizacji pracy w tym odbywania posiedzeń rad i sesji samorządów 
podczas trwania pandemii reguluje ustawa z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw.3

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Departament Cyberbezpieczeństwa KPRM prowadzi 
działania związane z podnoszeniem świadomości i kompetencji pracowników administracji 
publicznej, w tym samorządowej w obszarze cyberbezpieczeństwa. Realizowane są szkolenia 

1 https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/razem-ale-osobno--to-powinniscie-wiedziec-o-pracy-zdalnej 
2 Narzędzia do komunikacji dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Platforma Webex4JST
3 ustawa z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
niektórych innych ustaw
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w formie webinariów o różnym poziomie zaawansowania. Informacje o planowanych 
szkoleniach publikowane są w zakładce szkolenia4 na portalu gov.pl.

W odniesieniu do postulatu w zakresie dofinansowania JST umożliwiającego zakup sprzętu 
dla  urzędów, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło samorządom 
środki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – w ramach projektów „Zdalna szkoła” i 
„Zdalna szkoła+” – w celu umożliwienia zakupu lub refundacji zakupu sprzętu 
komputerowego i multimedialnego uzupełniającego wyposażenie szkół w sprzęt oraz 
dalszego wypożyczania sprzętu potrzebującym uczniom i nauczycielom do użytku 
domowego. Łączna wartość przekazanych środków to 366 mln zł, za które 
zakupiono/zrefundowano zakup ponad 137 tys. sztuk sprzętu.

Również w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej za 58 mln zł zostało zakupionych i 
udostępnionych szkołom łącznie 60 tys. tabletów wraz z aktywną usługą bezprzewodowego 
dostępu do Internetu – zakończenie dystrybucji tabletów planowane jest do 18 grudnia br.

W związku z przeznaczeniem na zakup sprzętu tak dużych środków, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów obecnie nie przewiduje przeznaczenia dodatkowych środków na doposażenie w 
sprzęt JST.

Niemniej jednak, współpraca z samorządami jest jednym z priorytetów Ministra Cyfryzacji. 
Byłe Ministerstwo Cyfryzacji, a obecnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, stale 
współdziałają z przedstawicielami administracji samorządowej na wielu płaszczyznach, 
zarówno w zakresie projektowania nowych rozwiązań cyfrowych lub e-usług, jak również 
zwiększenia użyteczności istniejących. Stały kontakt z przedstawicielami samorządu oraz 
liczne konsultacje umożliwiają pozyskanie szerokiej wiedzy na temat potrzeb i punktów 
współpracy administracji rządowej i samorządowej w obszarze e-administracji.
Obecnie wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego budowany jest portal 
SAMORZAD.GOV.PL. Serwis samorząd.gov.pl jest kontynuacją projektu Portal RP 
rozpoczętego przez Ministerstwo Cyfryzacji na rzecz budowy spójnego systemu 
informacyjnego (gov.pl) dla całej administracji.

W ramach projektu KPRM nieodpłatnie udostępnia zainteresowanym instytucjom usługę 
polegającą na:

 udostępnieniu platformy publikacji treści, na którą składa się część redakcyjna tzw. CMS 
(Content Management System), oraz systemu wyświetlania stron dostępnego pod 
adresem samorząd.gov.pl;

 opiece technicznej, bezpieczeństwa i aktualizacji oprogramowania;
 zapewnieniu wsparcia redakcyjnego (Help desk).

Ponadto, w ramach serwisu można korzystać z wielu gotowych komponentów, których 
zakres jest stale rozwijany i modyfikowany ze zwróceniem szczególnej uwagi na potrzeby 
JST. W ostatnich latach, we współpracy z organizacjami samorządowymi i bezpośrednio 

4 https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/szkolenia
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gminami, zostały opublikowane i kolejno doskonalone m.in.: e-usługi wnioskowania o dowód 
osobisty, zgłoszenia narodzin dziecka i usługi wyborcze (dopisanie do spisu wyborców, wpis 
do rejestru wyborców). 

KPRM oferuje również wsparcie techniczne Centralnego Ośrodka Informatyki w zakresie 
systemu informatycznego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i usług 
dostępnych w obrębie strony gov.pl.

Poza wskazaną powyżej współpracą, KPRM wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową, wdraża 
system płatności online PaybyNet w administracji publicznej. Obecnie płatności online są 
bezpłatnie wdrożone w kilkuset jednostkach samorządu terytorialnego. m.in. w usłudze 
„Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego” opublikowanej w ramach portalu gov.pl.

Ponadto, KPRM planuje we współpracy z Komisją Europejską przeprowadzić badania potrzeb 
w zakresie tworzenia nowych i modernizacji istniejących usług. Wynikiem badania będzie 
raport opisujący potrzeby związane z utworzeniem i funkcjonowaniem scentralizowanych 
usług, a także lista 100 najpopularniejszych usług realizowanych w JST, które nie są usługami 
centralnymi, ale mogłyby zostać ustandaryzowane i centralnie zinformatyzowane.

Jednocześnie KPRM prowadzi stałą współpracę z przedstawicielami samorządów w obszarze 
funkcjonowania i rozwoju Systemów Rejestrów Państwowych (dalej: SRP), tj.; Rejestru 
PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych i Rejestru Stanu Cywilnego. Utworzone zostały 
tematyczne grupy robocze, które na cyklicznych spotkaniach (co dwa tygodnie) omawiają 
sprawy związane z funkcjonowaniem rejestrów zarówno w obszarze bieżących problemów, 
jak i w zakresie rozwoju i rozbudowy rejestrów. Wspólnie z kilkunastoosobową analityczną 
grupą roboczą, składającą się z przedstawicieli JST, wypracowywana jest koncepcja 
funkcjonowania nowego, tworzonego rejestru, tj. Centralnego Rejestru Wyborców. Z kolei w 
ramach projektu e-dowód, w który zaangażowanych było kilkadziesiąt urzędów gmin, ich 
przedstawiciele byli włączeni w proces testowania oraz w prace analityczne, związane m.in. z 
przygotowywaniem samego rozwiązania e-dowodu, a także w obszarze szkoleniowym oraz 
informacyjno-promocyjnym. Analogiczne działania podejmowane są w obecnej odsłonie 
realizacji projektu e-dowodu, tj. e-dowodu 2.0 oraz, w odpowiedzi na apel stowarzyszeń 
gmin i związków miast, przy budowie i wdrożeniu nowego, nieodpłatnego narzędzia do 
identyfikacji i podpisu, jakim jest dowód osobisty z warstwą elektroniczną. 

Ponadto od 2018 roku, prowadzone są działania skierowane do samorządów, zachęcające do 
udostępniania otwartych danych na portalu dane.gov.pl, gdzie znajduje się obecnie ponad 
18,3 tys. zasobów pochodzących od 138 dostawców, w tym samorządów, które udostępniają 
dane na portalu dane.gov.pl bez konieczności utrzymywania własnych portali. 

Współpraca z przedstawicielami samorządów w celu rozwoju e-administracji ma także 
miejsce m.in. w ramach działań podejmowanych na rzecz tworzenia warunków rozwoju w 
Polsce nowych technologii takich jak: Internet Rzeczy (IoT), Sztuczna Inteligencja (AI) czy 
Blockchain czy 5G.
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Zorganizowano serię konferencji zainicjowanych w 2019 r. pn. „Perspektywy rozwoju IoT – 
Samorząd przyszłości”5. Mają one na celu zaprezentowanie dobrych praktyk w obszarze 
wdrożeń, rozwiązań z komponentem nowych technologii cyfrowych, dzielenia się swoimi 
doświadczeniami oraz do pozyskania informacji o dostępnych funduszach na podobne 
inwestycje. Są również okazją do przekazania informacji o wszelkich trudnościach z jakimi 
borykają się samorządy przy wdrażaniu projektów informatycznych.

Ponadto, z myślą o poprawie jakości zarządzania procesami w administracji publicznej 
Minister Cyfryzacji opracował „Politykę dla rozwoju sztucznej inteligencji dla Polski od 2020”6.
 Uchwała w sprawie ustanowienia Polityki AI została przyjęta na posiedzeniu Komitetu Rady 
Ministrów ds. Cyfryzacji w dniu 11 września br. Jako jeden z celów krótkoterminowych 
przyjętej polityki  przyjmuje się wsparcie tworzenia aplikacji otwartoźródłowych (ang. open-
source), udostępniania interfejsów użytkownika (np. API) oraz dzielenie się posiadanymi 
rozwiązaniami przez jednostki publiczne (usługi wspólne), co w efekcie przyczyni się do 
obniżenia kosztów wdrażania nowych technologii z jednoczesną poprawą jakości usług 
publicznych i podniesieniem efektywności zarządzania wszystkimi procesami w jednostkach 
administracji publicznej i JST.

Wstępnie zaplanowano do szczegółowego opracowania w 2021 roku program 
„Transformacja cyfrowa – technologie przełomowe”. Program zakłada zapewnienie 
modelowego systemu wsparcia rozwoju zastosowań w Polsce megatrendów 
technologicznych tj.: blockchain, IoT, systemy rozproszone, AI, 5G, ze szczególnym 
uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, służącym poprawie jakości życia 
mieszkańców i podniesienia niezawodności organizacyjnej i efektywności finansowej oraz 
zbudowaniu zdolności analitycznych i usługowych, wspierających komunikację z rynkiem w 
różnych obszarach wdrażania nowych technologii.

Zostaną zgromadzone i udostępnione dobre praktyki i biblioteki modelowych rozwiązań do 
powtórnego wykorzystania z uwzględnieniem lokalnej specyfiki poszczególnych jednostek 
samorządu terytorialnego.

Program przewiduje udzielanie grantów wdrożeniowych zorientowanych na wytworzenie 
danych dla inteligentnych gmin (miejskich i wiejskich) oraz inteligentnych społeczności oraz 
wspieranie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach 
przygotowania oraz testowania nowych rozwiązań wdrożeniowych w tych gminach, które 
będą gotowe udostępnić je do ponownego wykorzystania przez inne samorządy.

Planuje się, że efekty powyższych przedsięwzięć będą wzmocnione poprzez uruchomienie 
kolejnych projektów. Rozważa się realizację, przy wsparciu JST oraz ich organizacji, 
projektów wspomagających rozwój e-administracji, w tym ucyfrowienie realizowanych przez 
nich procesów i e-usług i m.in. stworzenie:

5 https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wydarzenia-i-konferencje-iot 
6 https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-
legislacyjny/r1758446092,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-Polityki-dla-rozwoju-
Sztuc.html
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 platformy umożliwiającej skatalogowanie wszystkich usług API administracji publicznej 
oraz na scentralizowane udostępnienie usług API, a także zarządzenie ich wydajnością 
oraz kontrolą dostępu;

 platformy współpracy i współdziałania, zapewniającej dostęp do zbiorów danych 
podstawowych, danych referencyjnych, usług związanych z tymi danymi, dostępne w 
ramach realizacji zadań publicznych przez administrację publiczną, a docelowo również 
przez inne podmioty;

 platformy e-usług dedykowanych jednostkom samorządu lokalnego, umożliwiającej 
realizację przez JST (ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich i małych miast) usług 
publicznych związanych z realizacją zadań własnych w sposób w pełni zautomatyzowany, 
wystandaryzowany, masowy, bezpieczny oraz skastomizowany, dostosowany do potrzeb 
każdej gminy.

Zastosowanie nowych technologii i automatyzacja procesów i usług jest odpowiedzią na 
zdiagnozowane deficyty rozwoju w ramach e-administracji w JST wynikające z czynników 
trudnych do usunięcia w najbliższych latach: niedoboru środków na samodzielne 
zrealizowanie przedsięwzięć informatycznych, nieopłacalności inwestycji indywidualnej a 
także deficyt kompetencji pracowników, w tym pracowników działów IT niezbędnych do 
przygotowania i realizacji przedsięwzięć.

Z poważaniem,

Marek Zagórski

Sekretarz Stanu

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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