
Projekt z dnia 7 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR ……

RADY MINISTRÓW

z dnia …………2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej 
Informatyzacji Państwa”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (Dz.U. z 2016, poz. 383.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1 Załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie 
przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§  2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Rady Ministrów

Beata Szydło 
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UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju 
Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Powyższy Program stanowi jednocześnie jeden 
z dokumentów wykonawczych strategii rozwoju, czyli strategii Sprawne Państwo 2020. Odnosi się też 
pośrednio do pozostałych strategii ponadsektorowych i nawiązuje do wytyczonych tam 
najważniejszych priorytetów, celów i planów rozwojowych oraz innowacyjnych działań. Dokument 
odgrywa też istotną rolę w planowaniu wydatków współfinansowanych przez Unię Europejską 
w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

Zgodnie z koncepcją przyjętą podczas tworzenia dokumentu, ma on być aktualizowany, stosownie do 
zmian technologicznych, organizacyjnych, społecznych i gospodarczych, zachodzących w otoczeniu 
administracji. W maju 2016 r. miała miejsce pierwsza ewaluacja PZIP, w wyniku której powstał 
dokument pt. Strategia Informatyzacji Państwa – Plan Działań Ministra Cyfryzacji, który precyzyjnie 
określa kierunki działań, jakie Minister Cyfryzacji podejmie w zakresie informatyzacji państwa 
polskiego oraz narzędzia, jakie będą służyć osiągnięciu wyznaczonych celów. Do priorytetów Ministra 
Cyfryzacji należy racjonalizacja procesu informatyzacji z punktu widzenia finansowego i celów oraz 
centralizacja tworzonych przez administrację systemów teleinformatycznych, przy założeniu, 
że obywatel jest głównym beneficjentem wszelkich działań administracji.

Stosownie do zapisów Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) dokonano przeglądu 
działań dotychczas prowadzonych w ramach Programu po dwóch latach jego obowiązywania oraz 
zaktualizowano go o nowe wyzwania stojące na drodze rozwoju informatyzacji administracji publicznej 
jak również korektę wszelkich nieaktualnych treści. 


		2016-07-07T10:54:40+0000
	Justyna Duszyńska




