data: 28 maja 2018 r.
MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

znak sprawy: DRC.II-0221.54.2018.JK

PODSEKRETARZ STANU
PAWEŁ CHORĄŻY

telefon: 22 273 7491

identyfikator koszulki: 782342
e-mail: DRCII.0221.54.2018joanna.kubicka@miir.gov.
pl

Pani
Justyna Duszyńska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z realizacji projektu
informatycznego.

Szanowna Pani,
w załączeniu przekazuję stanowisko MIiR do raportu za I kwartał 2018 r. z realizacji
projektu informatycznego pt. „Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji
Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz
obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (CVP)”.

Z poważaniem,

Paweł Chorąży
/podpisano elektronicznie/

29 maja 2018
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 75 01, fax 22 273 89 07, www.miir.gov.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Pismo spełnia zasady dostępności.

Nazwa dokumentu: Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie
centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego” (CVP) (raport z postępu rzeczowo-finansowego I kwartał 2018 r.)
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Dokument zawiera znaczną liczbę odniesień do
planowanego podpisania aneksu do
porozumienia o dofinansowanie (ograniczenie
zakresu projektu). W celu ujednolicenia
sposobu prezentowania zmian w projekcie
należy dodać informację o wartość projektu po
podpisaniu aneksu.
3. Postęp
Wskazane wartości procentowe w kolumnie
rzeczowy - „Wartość osiągnięta od początku realizacji
Wskaźniki
projektu (narastająco)” nie prezentują
efektywności jednoznacznie stanu zaawansowania prac.
projektu
Proponuje się oddzielenie informacji o e(KPI)
usługach nad którymi prace będą
kontynuowane od e-usług, które nie zostaną
wdrożone w związku z aneksowaniem umowy.

Propozycja zmian zapisu
Dodanie informacji o planowanych zmianach w
zakresie kosztu projektu tzn. zmniejszenia kwoty
dofinansowania projektu z 97 615 960,00 PLN na
16 951 752,83 PLN.

Proponuje się dodatnie informacji o liczbie e-usług
po podpisaniu aneksu i określenie stanu
zaawansowania prac.
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