
telefon: +48 22 250 01 46 ul. Miodowa 15

adres email: kancelaria@mz.gov.pl 00-952 Warszawa

www.gov.pl/zdrowie

Departament
Innowacji

DIeZ.541.44.2023.ICW
Warszawa, 16 stycznia 2023

Polska Izba Informatyki Medycznej
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00-867 Warszawa
NIP: 5272740452
e-mail: biuro@piim.org.pl

Dotyczy projektu nr POIS.11.03.00-00-0073/22 pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich 
integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” (akronim „Centralne 
e-usługi POZ” lub „e-Gabinet+”)

Szanowni Państwo, 
w odpowiedzi na Państwa pytania przesłane pismem z dnia 29 grudnia 2022 r. (wpływ pisma 
30 grudnia 2022 r.), na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 
2020 r. poz. 2176), przekazuję poniższe informacje:

1. Projekt Umowy jaką będzie zawierał świadczeniodawca wraz z wszystkim załącznikami 
dotyczącą udziału w projekcie pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja 
z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stanowi załącznik do niniejszego 
pisma.

Jednocześnie informuję, że projekt umowy wraz z kompletem załączników został udostępniony na 
stronie Ministerstwa Zdrowia i stanowi załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru wniosków: 
https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1027-nabor_placowek.html 

2. Założenia budżetowe „e-Gabinet plus” oraz sposób ich przygotowania (w szczególności 
koszty osobowe z rozbiciem na poszczególne role w projekcie).

W ramach projektu zostaną zrealizowane 4 zadania:
Zadanie 1. Rozbudowa centralnego narzędzia o funkcjonalności e-usług i integrację z systemem e-
zdrowia. 
Zakres zadania obejmuje rozbudowę centralnego narzędzia - aplikacji e-Gabinet+ (aplikacja 
gabinet.gov dostępna pod adresem gabinet.gov.pl) i udostępnienie go placówkom POZ 
wyłonionym w drodze otwartego naboru w ramach Zadania 2. Okres realizacji zadania: 
01.07.2022 r. - 31.12.2023 r. Zadanie jest realizowane przez Centrum e-Zdrowia we współpracy z 
Ministerstwem Zdrowia. 
Koszty realizacji zadania obejmują:

a) koszt zakupu infrastruktury serwerowo sieciowej oraz oprogramowania systemowego, w 
tym oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo danych;

b) koszt rozbudowy i modyfikacje aplikacji gabinet.gov.

Koszty realizacji zadania zostały oszacowane przez Centrum e-Zdrowia w oparciu o 
dotychczasowe wieloletnie doświadczenie tej jednostki we wdrażaniu  rozwiązań e-zdrowia tj. w 
szczególności w oparciu o dotychczas poniesione koszty na zakup infrastruktury serwerowo 
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sieciowej oraz oprogramowania systemowego, w tym oprogramowania zapewniającego 
bezpieczeństwo danych oraz koszty budowy i modyfikacji aplikacji gabinet.gov i platformy P1.

Powyższe koszty (na zakup infrastruktury serwerowo-sieciowej oraz zakup oprogramowania 
systemowego i rozbudowę aplikacji gabinet.gov) zostały oszacowane w kwocie 95 750 000, 00 zł.

Zadanie 2. Wyposażenie placówek POZ w niezbędną infrastrukturę. 
Zakres zadania obejmuje nabór co najmniej 1400 placówek POZ do udziału w projekcie oraz 
zakup sprzętu komputerowego i jego dystrybucja do ww. placówek POZ. Okres realizacji zadania: 
01.07.2022 r. - 31.12.2023 r. Zadanie jest realizowane przez Ministerstwo Zdrowia. 
Koszty realizacji zadania obejmują koszty przeprowadzenia postępowania oraz zakupu sprzętu 
komputerowego 

Koszty wsparcia Placówek POZ w sprzęt komputerowy zostały oszacowane w oparciu o 
anonimową ankietę przeprowadzoną wśród Placówek POZ oraz w oparciu o doświadczenie 
Ministerstwa Zdrowia uzyskane w wyniku realizacji projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-
usług publicznych w podmiotach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”;
Koszty realizacji zadania zostały oszacowane w kwocie 96 000 000, 00 zł.

Zadanie 3. Zarządzanie projektem 
Zakres zadania obejmuje wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu po 
stronie Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia. W ramach realizacji projektu planuje się 
zaangażowanie pracowników realizujących następujące role w projekcie:
Kierownik projektu
Zastępca kierownika projektu
Kierownik zespołu
Główny Analityk
Architekt biznesowy
Analityk biznesowy/ekspert ds. infrastruktury
Koordynator naborów
Specjalista ds. obsługi finansowej
Specjalista ds. kadr i płac
Specjalista ds. księgowości
Specjalista ds. zamówień publicznych
Specjalista ds. promocji
Specjalista ds. obsługi prawnej
Analityk systemowy  
Specjalista ds. testów i odbiorów
Specjalista ds. utrzymania (w tym wdrożenia i ITS) 
Obsługa rozliczeń projektu
Liczba etatów w poszczególnych rolach w trakcie realizacji projektu zależy od bieżącego 
zapotrzebowania oraz realizowanych zadań (decyzja o dofinansowaniu projektu nie określa 
kosztów zadania w podziale na role). Okres realizacji zadania: 01.07.2022 r. - 31.12.2023 r. 
Koszty realizacji zadania zostały oszacowane zgodnie z limitami określonymi w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zadanie 4. 
Zakres zadania obejmuje działania informacyjno-promocyjne, na które składają się:
- obligatoryjne działania informacyjno-promocyjne w projekcie;
- działania promocyjne skierowane do uczestników projektu przed rozpoczęciem naboru w celu
zapewnienia niezbędnej liczby placówek POZ;
- działania promocyjne produktów projektu zgodnie z planem promocji.
Okres realizacji zadania: 01.07.2022 r. - 31.12.2023 r. Zadanie jest realizowane przez 
Ministerstwo Zdrowia.
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Koszty realizacji zadania zostały oszacowane zgodnie z limitami określonymi w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Harmonogram realizacji projektu przez Ministerstwo Zdrowia
W odpowiedzi na prośbę o dostęp do informacji w powyższym zakresie informuję, że dla realizacji 
projektu przyjęto następujący harmonogram:

Nazwa Planowany termin 
KM.1 Uruchomiony nabór placówek POZ 09.2022
KM.2 Uruchomione postępowanie w celu zawarcia umowy z Dostawcą 
infrastruktury teleinformatycznej dla placówek POZ

10.2022

KM.3 Uruchomione postępowanie w celu zawarcia umowy z Dostawcą 
infrastruktury teleinformatycznej dla CeZ na potrzeby rozbudowy 
rozwiązania centralnego (aplikacji e-Gabinet)

12.2022

KM.4 Zawarta umowa z Dostawcą infrastruktury teleinformatycznej dla 
placówek POZ

06.2023

KM.5 Zawarta umowa z Dostawcą infrastruktury teleinformatycznej dla CeZ 
na potrzeby rozbudowy rozwiązania centralnego (aplikacji e-Gabinet) 

03.2023

KM.6 Rozbudowana aplikacja e-Gabinet 09.2023
KM.7 Uruchomiona infrastruktura i wdrożone produkcyjnie usługi 
udostępniania EDM w placówkach POZ

12.2023

4. Docelowy zakres funkcjonalny systemu – aplikacji „e-Gabinet plus”.
W odpowiedzi na prośbę o dostęp do informacji w powyższym zakresie informuję, że  zakres 
funkcjonalny aplikacji „e-Gabinet+” obejmie następujące procesy główne:

a) obsługę procesów w zakresie udzielania świadczeń (obsługi pacjenta), 
b) wymiany EDM oraz
c) rozliczanie świadczeń .

Docelowy zakres funkcjonalny stanowi jeden z produktów trwających prac analityczno-
deweloperskich i w związku niezakończeniem zadania nie został jeszcze określony. W związku z 
powyższym nie jest obecnie możliwe udostępnienie przedmiotowych danych. Niemniej 
niezwłocznie po zakończeniu prac informacje te zostaną opublikowane (w szczególności zostaną 
udostępnione Placówkom POZ biorącym udział w projekcie).

5. Sposób wdrażania systemu w placówkach POZ.
W odpowiedzi na prośbę o dostęp do informacji w powyższym zakresie informuję, że określenie 
sposobu wdrażania systemu stanowi jeden z produktów trwających prac analityczno-
deweloperskich i w związku niezakończeniem zadania nie zostały jeszcze określone. W związku z 
powyższym nie jest obecnie możliwe udostępnienie przedmiotowych danych. Niemniej 
niezwłocznie po zakończeniu prac informacje te zostaną opublikowane (w szczególności zostaną 
udostępnione Placówkom POZ biorącym udział w projekcie).  

6. Warunki świadczenia opieki serwisowej na systemem.
W odpowiedzi na prośbę o dostęp do informacji w powyższym zakresie informuję, że warunki 
świadczenia opieki serwisowej stanowią jeden z produktów trwających prac analityczno-
deweloperskich i w związku niezakończeniem zadania nie zostały jeszcze określone. W związku z 
powyższym nie jest obecnie możliwe udostępnienie przedmiotowych danych. Niemniej 
niezwłocznie po zakończeniu prac informacje te zostaną opublikowane i udostępnione (w 
szczególności zostaną udostępnione Placówkom POZ biorącym udział w projekcie). 

7. Warunki, na jakich ma się odbyć migracja danych z systemów użytkowanych przez 
placówki przed wdrożeniem „e-Gabinet plus”.
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W odpowiedzi na prośbę o dostęp do informacji w powyższym zakresie informuję, że 
dotychczasowy zakres modyfikacji aplikacji e-Gabinet+ (gabinet.gov) nie przewidywał migracji 
danych z systemów użytkowanych przez Placówki POZ.

8. Warunki integracji z innymi systemami użytkowanymi przez placówkę POZ.
W odpowiedzi na prośbę o dostęp do informacji w powyższym zakresie informuję, że warunki 
integracji stanowią jeden z produktów trwających prac analityczno-deweloperskich i w związku 
niezakończeniem zadania nie zostały jeszcze określone. W związku z powyższym nie jest obecnie 
możliwe udostępnienie przedmiotowych danych. Niemniej niezwłocznie po zakończeniu prac 
informacje te zostaną opublikowane (w szczególności zostaną udostępnione Placówkom POZ 
biorącym udział w projekcie).

9. Liczba podmiotów POZ, które zgłosiły się do projektu na dzień otrzymania niniejszego 
wniosku.

W odpowiedzi na prośbę o dostęp do informacji w powyższym zakresie informuję, że  liczba 
podmiotów POZ, które zgłosiły się do projektu na dzień otrzymania niniejszego wniosku wyniosła 
781 Placówki POZ (liczba złożonych wniosków).

Z wyrazami szacunku
Piotr Węcławik
Dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:
Projekt umowy dla uczestnika projektu (Placówki POZ) wraz z kompletem załączników 
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