Protokół z publicznej prezentacji projektu „Katalogi Administracji
Publicznej”
Projekt „Katalogi Administracji Publicznej” – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania
POPC 2.2 (II oś priorytetowa – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.2 - „Cyfryzacja procesów
back-office w administracji rządowej”)

Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji
Publiczna prezentacja założeń projektu „Katalogi Administracji Publicznej” (zwana dalej prezentacją)
odbyła się 13 sierpnia 2019 r. o godz. 13.00 w sali 002 w Ministerstwie Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej
27 w Warszawie.

Sposób udostępnienia informacji o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji
29 lipca 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji w zakładce Ogłoszenia
udostępniono informację o czasie i miejscu prezentacji oraz możliwości zgłoszenia udziału wraz ze
wskazaniem terminu zgłaszania zainteresowania udziałem w prezentacji publicznej:
https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-katalogi-administracjipublicznej.html
Ponadto informację o prezentacji opublikowano 30 lipca 2019 r. na stronie internetowej Instytucji
Pośredniczącej POPC – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) https://cppc.gov.pl/po-polskacyfrowa/po-pc-ii-os/prezentacje-publiczne/1545-publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-katalogiadministracji-publicznej
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w prezentacji publicznej założeń projektu miały możliwość
przesłania zgłoszenia do 8 sierpnia 2019 r. na adres: Sekretariat.BAiPS@mc.gov.pl, podając w treści
swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą
reprezentują. Uczestnicy otrzymali potwierdzenie udziału wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w wydarzeniu.

Uczestnicy prezentacji
W prezentacji wzięło udział 8 wcześniej zgłoszonych osób. Lista obecności ze wskazaniem imienia,
nazwiska, wraz z podpisami, znajduje się w posiadaniu organizatora prezentacji publicznej. W
spotkaniu udział wzięły także osoby reprezentujące partnerów.

Utrwalenie przebiegu prezentacji
Organizator utrwalił przebieg prezentacji za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym
uczestnicy zostali poinformowani przed rozpoczęciem spotkania.

Przebieg prezentacji publicznej projektu
1. Powitanie uczestników oraz informacja o przebiegu i celu spotkania oraz przekazanie
informacji na temat rejestracji dźwięku.
2. Informacja w sprawie zasad obowiązujących podczas prezentacji publicznej.
3. Prezentacja projektu, w której omówione zostały następujące zagadnienia:
•
•
•

Podmioty zaangażowane w realizację projektu
Cele projektu
Wskaźniki projektu

• Produkty projektu
• Sposób realizacji
• Problemy
• Korzyści
• Architektura rozwiązania i komplementarność projektu
• Czas trwania i koszt realizacji
• Harmonogram
• Harmonogram zamówień publicznych
Informacje przedstawione podczas spotkania znajdują się w pliku prezentacji stanowiącej załącznik do
niniejszego protokołu.
Prezentację poprowadził Pan Tomasz Napiórkowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych
w Ministerstwie Cyfryzacji zgodnie z przedstawionym powyżej porządkiem.

Sesja pytań i odpowiedzi
W tej części prezentacji nie zadano pytań.

Sposób uwzględnienia wniosków z dyskusji
Podczas prezentacji uczestnicy nie przedstawili tez, czy wniosków, które wymagałyby uwzględnienia w
dalszych pracach nad projektem.

Załącznik
Prezentacja przedstawiona podczas spotkania.

