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GDAŃSKI DEKALOG CYFROWY 2018 

dla zapewnienia opartej na wspólnych celach współpracy 
Ministerstwa Cyfryzacji i samorządów 

 
W wyniku dyskusji podczas 22 Konferencji „Miasta w Internecie sformułowano 10 
najważniejszych postulatów środowiska samorządów wojewódzkich  i lokalnych wobec 
Ministerstwa Cyfryzacji. Definiują one podstawowe działania, o których podjęcie przez 
resort wnioskują społeczności liderów cyfryzacji w województwach oraz informatyków 
samorządowych. 
 
Dla zapewnienia harmonijnej współpracy miedzy stronami, zwiększenia skuteczności i 
jakości wdrożeń systemów informatycznych w administracji oraz podniesienia poziomu 
efektywności wykorzystania środków funduszy europejskich należy: 
 

1. Wspólnie określić za jakie zadania odpowiadają ustrojowo Ministerstwo 
Cyfryzacji, samorządy wojewódzkie oraz samorządy lokalne w ramach całości 
prac udostępniających cyfrowe usługi publiczne w skali kraju.   

 

2. Opracować, zapewnić prawne podstawy oraz wdrożyć w projektach 
informatycznych Rządu RP oraz samorządów standardy cyfrowych usług 
publicznych (m.in. standard dokumentu elektronicznego, wzory procesów 
usług, zasady korzystania z rejestrów państwowych)   
 

3. Stworzyć katalog cyfrowych usług administracji publicznej oraz określić ich 
prawnych i formalnych gestorów w podziale na ministerstwa, samorządy 
wojewódzkie, samorządy powiatów oraz samorządy gmin.  
 

4. Udostępnić samorządowym systemom informatycznym dostęp do Krajowego 

Węzła Identyfikacji Elektronicznej w celu zapewnienia łatwego uwierzytelnienia 

obywatela korzystającego z cyfrowych usług publicznych.    

 

5. Rozwinąć i udostępnić nieodpłatnie samorządom system Elektronicznego 
Zarządzania Dokumentacją (EZD RP) oraz zapewnić szkolenia z jego 
wykorzystania oraz rozwoju.  
 

6. Rozwiązać wspólnie problemy prawne, eksploatacyjne i rozwojowe 
Regionalnych Sieci Szerokopasmowych.  
 

7. Wspólnie uzgodnić i wdrożyć mechanizmy komunikowania się i współpracy 
centralnych i regionalnych platform e-zdrowia oraz danych przestrzennych 
(GIS).   
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8. Wspólnie opracować koncepcję i wdrożyć w ramach projektu Ministerstwa 
Cyfryzacji centralną platformę archiwizacji oraz obligatoryjnego udostępniania 
informacji i dokumentacji wypracowanych w ramach projektów informatycznych 
Rządu RP i samorządów. 
 

9. Wspólnie podjąć działania przeciwdziałające pogłębianiu się deficytu 
informatyków w administracji rządowej i samorządowej poprzez wzmocnienie 
ich roli i pozycji zawodowej oraz upowszechnienie organizacyjnych i 
technicznych modeli współpracy między samorządami (centra wspólnych usług 
informatycznych).   
 

10. Określić wspólnie model bieżącej współpracy i komunikacji stron, a także  
podejmowania wspólnych decyzji przez samorządy i Rząd z poszanowaniem ich 
odrębnych ustrojowych praw i ról, a także z wykorzystaniem kompetencji oraz 
doświadczeń informatyków samorządów wojewódzkich i lokalnych. 


