
Warszawa, dnia 29 grudnia 2022 r.

Do Ministerstwo Zdrowia

adres do doręczeń: ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl

Wnioskodawca: Polska Izba Informatyki Medycznej

adres do doręczeń: Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
NIP: 5272740452
e-mail: biuro@piim.org.pl

Dotyczy: Projektu “e-Gabinet plus”

WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Działając imieniem Polskiej Izby Informatyki Medycznej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), uprzejmie proszę
o udostępnienie następujących informacji publicznych tj.:

1) Projektu Umowy jaką będzie zawierał świadczeniodawca wraz z wszystkim
załącznikami dotyczącej 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.
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2) Założeń budżetowych „e-Gabinet plus” oraz sposobu ich przygotowania
(w szczególności koszty osobowe z rozbiciem na poszczególne role w projekcie).

3) Harmonogramu realizacji projektu przez Ministerstwo.

4) Docelowego zakresu funkcjonalnego systemu – aplikacji „e-Gabinet plus”.

5) Sposobu wdrażania systemu w placówkach POZ.

6) Warunków świadczenia opieki serwisowej na systemem.

7) Warunków na jakich ma się odbyć migracji danych z systemów użytkowanych przez
placówki przed wdrożeniem „e-Gabinet plus”.

8) Warunków integracji z innymi systemami użytkowanymi przez placówkę POZ.

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

Jeżeli na dzień formułowania odpowiedzi na powyższe pytania obowiązują inne założenia dla
projektu  niż pierwotne, prosimy je wskazać w odpowiedziach.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
zwracam się z prośbą o wysłanie odpowiedzi na adres e-mail: biuro@piim.org.pl .

Z poważaniem,

Tomasz Judycki Rafał Dunal Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
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