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PUBLICZNA PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU 

Data  Wersja dokumentu Działanie Osoba 

2018-03-21 1.00 Przygotowanie szablonu Sebastian Jakubowski 

2018-03-23 2.0 Opis przebiegu dyskusji Łukasz Izdebski 

2018-03-23 2.0 Zatwierdzenie Piotr Starzyk 

 

INFORMACJA O OGŁOSZENIU TERMINU PREZENTACJI 

Ogłoszenie o terminie publicznej prezentacji projektu „e-Krew 2 Etap I kompleksowa informatyzacja 

procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” zostało 

zamieszczone w serwisie internetowym Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w 

dniu 07 marca 2018 r. pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/publiczna-

prezentacja-projektu-pn-e-krew-2-etap-1-kompleksowa-informatyzacja-procesow-biznesow/ oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o planowanej publicznej prezentacji założeń Projektu 

została również przekazana do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

Informacja obejmowała: 

1) termin prezentacji – 21 marca 2018, godz. 12:00, 

2) miejsce – siedziba CSIOZ (sala 237) przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie 

Zgodnie z informacja zamieszczoną w ogłoszeniu uczestnicy mogli zgłaszać chęć udziału w 

spotkaniu na adres e-mail: ekrew@csioz.gov.pl w treści wpisując imię, nazwisko, nr telefonu do 

kontaktu oraz dane reprezentującej instytucji, w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2018 r. 

TERMIN PRZEPROWADZENIA PREZENTACJI  

Prezentacja została przeprowadzona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu – 21 marca 

2018, w godz. 12:00 w sali 237 Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie. 

ZAKRES ZAPREZENTOWANYCH INFORMACJI  

W zakresie prezentacji przedstawionej zgromadzonym uczestnikom znalazły się następujące 

informacje: 

https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/publiczna-prezentacja-projektu-pn-e-krew-2-etap-1-kompleksowa-informatyzacja-procesow-biznesow/
https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/publiczna-prezentacja-projektu-pn-e-krew-2-etap-1-kompleksowa-informatyzacja-procesow-biznesow/
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1) okres i koszt realizacji projektu 

2) zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji projektu, 

3) cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami, 

4) produkty projektu, 

5) procesy realizowane przez podmioty publiczne, które zostaną̨ usprawnione w wyniku wdrożenia 

projektu, 

6) informacje o komplementarności projektu z innymi zakończonymi lub realizowanymi projektami, w tym 

o planowanym wykorzystaniu istniejących zasobów i funkcjonujących w administracji publicznej 

rozwiązań́, 

7) harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na poszczególne 

zamówienia lub informacja o wyłonionych już wykonawcach i kwotach, na które opiewają udzielone 

zamówienia. 

PRZEBIEG DYSKUSJI  

Pan Piotr Starzyk rozpoczął spotkanie od przywitania uczestników, następnie poinformował 

uczestników, że projekt e-Krew został podzielony na 3 części. Pierwsza część to projekt platformy 

centralnej e-Krew „e-Krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad 

krwiolecznictwem”, uczestnicy otrzymali informację, że projekt jest w chwili obecnej na etapie oceny 

wniosku o dofinansowanie. Druga część to projekt „e-Krew 2 Etap I kompleksowa informatyzacja 

procesów biznesowych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”, który jest 

przedmiotem prezentacji, Pan Starzyk poinformował, że  projekt będzie finansowanych w ramach 

Działania 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, i że do końca kwietnia będzie złożony 

wniosek o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Trzecią częścią będzie projekt e-Krew 2 etap 

II. 

Następnie Pan Piotr Starzyk dokonał prezentacji projektu zgodnie z ww. zakresem 

zaprezentowanych informacji.  

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęto dyskusję, w trakcie której uczestnicy mogli zadawać pytania 

oraz zgłaszać swoje uwagi do projektu. 

1. Pan Damian Bankiewicz – Czy  w budżecie przewidziano zakup infrastruktury IT? 

Odp. :  Projekt e-Krew 2 Etap I nie przewiduje zakupu sprzętu informatycznego. 

2. Pan Damian Bankiewicz – Czy na etapie przetargu będzie informacja o sprzęcie wykorzystywanym 

przez RCKiK? 

Odp.: Tak, oferenci otrzymają taką informację. 

3. Pan Damian Bankiewicz – Czy infrastruktura techniczna w RCKiK jest jednorodna i czy przewidziano 

w założeniach ewentualne ogłaszanie postępowań na nowy sprzęt przez RCKiK? 
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Odp.: Sprzęt nie jest jednorodny. Nie przewidziano możliwości ogłaszania przez RCKiK przetargów 

na zakup nowego sprzętu. W przypadku, gdy wykonawca uzna, że trzeba dokonać uzupełnień w 

obszarze Infrastruktury Techniczno-Systemowej to będzie zobowiązany tego dokonać. 

4. Pan Michał Gawryś – W związku z tym, że w 17 centrach jest wykorzystywany ten sam system 

informatyczny, czy rozważano zakup praw autorskich do tego systemu i poddanie go modernizacji i 

rozbudowie? 

Odp.: W chwili obecnej trwają analizy prawne odnośnie praw autorskich do kodu źródłowego tego 

systemu.  

 

Czy jak się okaże, że taniej jest kupić prawa autorskie i rozwijać, to jaka będzie decyzja strony 

publicznej. 

Odp.: W sytuacji gdyby projekt e-Krew 2 Etap I stracił uzasadnienie biznesowe, to zostanie on 

przerwany i następnie będą podejmowane odpowiednie decyzje. Należy jednak pamiętać, że są 

RCKiK, które wykorzystują inne systemy. 

 

Co jeżeli taka ścieżka postępowania będzie tańszym rozwiązaniem? 

Odp.: Zamawiający ma zawsze możliwość rezygnacji z realizacji projektu. 

5. Pan Michał Gawryś – Jaki będzie model wytwarzania oprogramowania, czy tak jak to jest w innych 

projektach będzie to body leasing, czy klasyczna umowa wykonawcza. 

Odp.: Projekt nie będzie oparty wyłącznie na zasadzie body leasing, nie będzie to też umowa 

kaskadowa. System będzie wytwarzany/zarządzany zgodnie z metodą agile oraz PRINCE2. 

6. Pani Edyta Potępa - Czy w drugim etapie projektu e-Krew 2 systemem zostaną objęte wszystkie centra 

krwiodawstwa i krwiolecznictwa łącznie z MSWiA? 

Odp.: Tak, we wszystkich centrach zostanie wdrożony system. 

7. Pani Edyta Potępa  - Jak projekt e-Krew 2 Etap I ma się do projektu e-Krew (platforma centralna), czy 

platforma centralna będzie zasilana z obecnych systemów RCKiK, czy  systemu e-Krew 2? 

Odp.: W zależności od postępu prac, jak prace uda się zsynchronizować to z e-Krew 2, jeżeli nie to 

ze starych systemów  istniejących w CKIK. 

8. Pan Damian Bankiewicz – Czy projekt e-Krew platforma centralna, był już aktualizowany. Czy jest 

przewidziana synchronizacja prac? 

Odp. Na tą chwilę nic się nie zmieniło, synchronizacja jest przewidziana w harmonogramie. 

Wytwarzanie oprogramowania platformy centralnej rozpocznie się w 4 kw.  tego roku lub na początku 

przyszłego roku. 

9. Pan Damian Bankiewicz – Do kiedy musi się skończyć projekt wg. POPC? 

Odp.: Według POPC projekt może trwać maksymalnie 36 miesięcy. 

10. Przedstawiciel MON – Czy w ramach POPC starczy pieniędzy na realizację projektu? 
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Odp.: Tak, projekt jest projektem pozakonkursowym. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo nie 

podpisania umowy o dofinansowanie. 

11. Przedstawiciel MON – Czy jest ryzyko, że drugi etap nie zakończy się w ciągu 36 miesięcy.  

Odp.: Ryzyko nieterminowego zakończenia jest zawsze, biorąc pod uwagę rozmach projektu. W II 

etapie ryzyko jest mniejsze niż w I. Główny problem z Etap II to plan migracji danych w 20 centrach, 

różny zakres tych danych. Dla każdego CKiK zostanie dokonana dokładna analiza. 

12. Pytanie z Sali – Czy były prowadzone audyty sprzętu w RCKiK. 

Odp.: Centra przekazywały szczegółowe dane o posiadanym sprzęcie. 

13. Przedstawiciel MON – Dlaczego w projekcie nie założono wymiany sprzętu? 

Odp.: W takim przypadku realizacja projektu w ciągu 36  miesięcy byłaby nierealna i mogłaby też 

powodować trudności z pozyskaniem finansowania w odpowiedniej wysokości. 

14. Pani Edyta Potępa – Czy oprogramowanie wdrażane w ramach etapu I będzie różnić się zakresem 

od oprogramowania w RCKiK? 

Odp.: Oprogramowania w IHiT będzie dostosowane do jego funkcji i będą występowały różnice w tym 

zakresie. 

 

SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA WNIOSKÓW Z DYSKUSJI W DOKUMENTACJI 

PROJEKTU 

W trakcie dyskusji nie zgłoszono wniosków, które należałoby uwzględnić w dokumentacji projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


