Warszawa, dnia 13.06.2018 r.
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Biuro Analiz i Projektów Strategicznych

Protokół ustaleń posiedzenia nr 07/2018 Rady Architektury IT (RA IT) 13 czerwca 2018 r.

A. Uczestnicy:
Obradom Rady Architektury IT przewodniczył Pan Karol Okoński Kierownik Zespołu Rady Architektury
IT. W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby wchodzące w skład Zespołu przy KRMC oraz osoby
zaproszone do udziału w posiedzeniu Zespołu:
—

Lp.

Nazwisko i imię

Organizacja

J.

Mariusz Madejczyk- członek Stały Zespołu

PUW

2.

Adam Waszkiewicz

NDAP/NAc

3.

Błażej Adamczyk Członek Stały Zespołu

COl obecność zdalna

4.

Roman Janczarek- Członek Stały Zespołu

MF obecność zdalna

5.

Marta Buraczyńska wsparcie administracyjne

MC

—

członek czasowy Zespołu

-

J Departament

-

-

-

B. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad:
1.

Opiniowanie projektów:

a)

EZD RP elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej (nowa wersja)
omówienie oceny projektu.
—

-

C.

Przebieg obrad.

Ad 1. Opiniowanie projektów:
Lp.

Nazwa projektu

Lider
opiniowania
wRA

EZD RP
elektroniczne
zarządzanie
dokumentacją w
administracji
publicznej (nowa
wersja)

Adam
Waszkiewicz

—

Dyskutowane zagadnienia

/ Uwagi

Rekomendacja RA

Przebieg
głosowania

Głosowanie nie
odbyło się zw
względnu na brak
kworum.

W trakcie dyskusji na posiedzeniu:
1. Omówiono uwagi Lidera opiniowania do projektu przy udziale Wnioskodawcy:
• Wskazano, iż zasadna jest zmiana zapisów w Opisie założeń projektu w zakresie
wykorzystywanych baz danych, tak by wskazać dwie bazy (jedna darmowa, druga
komercyjna), bez wskazywania nazw produktów.
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•
•
•

•
•

Lider opiniowania sugeruje uzupełnienie opisu o zapisy dotyczące przygotowania narzędzia
do migracji z EZD PUW i innych systemów klasy EZD.
Uzgodniono dopisanie zdania podkreślającego znaczenie utrzymywania pełnej
transakcyjności krytycznych usług i procesów.
Pan Roman Janczarek zaproponował cykliczne przeglądanie stanu zaawansowania projektu
EZD RP, ze względu na znaczenie projektu dla państwa. Pan Mariusz Madejczyk
zaproponował spotkanie dot. architektury EZD RP z RA w połowie lipca, aby przedstawić
wypracowaną koncepcję oraz podzielić się doświadczeniami w zakresie architektury.
Propozycja została przyjęta przez Ministra Karola Okońskiego.
Podczas posiedzenia sformułowano zalecenie będące oczekiwaniem RA w zakresie
informowania Zespołu o postępie projektu.
Pan Roman Janczarek zgłosił wątpliwości dotyczące własności kodów źródłowych. Pan
Mariusz Madejczyk odpowiedział, iż właścicielem całości kodu źródłowego jest Minister
Cyfryzacji należy to wprost zapisać w fiszce.
Ponadto, Pan Roman Janczarek zgłosił, aby doprecyzować zapis na str. 3 fiszki, iż chodzi o
zespół dedykowany realizacji projektu. Także wymaga zmian w fiszce.
-

•

Kierownik Zespołu

Karol Okoński
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