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BGK wesprze e-potrzeby
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Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji szuka nowych projektów informatycznych w
dziedzinie elektronicznej administracji. Sfinansować ma je Bank Gospodarstwa
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Być może hodowani jesteśmy
dla dwutlenku węgla właśnie
(...)
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Andrzej Jóźwiak

Krajowego, którego zarząd zapowiada, że będzie dostosowywać ofertę do
najbardziej aktualnych celów administracji rządowej i samorządowej.
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Po raz dwudziesty pytamy banki
o wyniki finansowe osiągnięte w
minionym roku.

Ministerstwo ma już gotowy projekt zmieniający ustawę o informatyzacji- poinformował szef
resortu administracji i cyfryzacji Michał Boni podczas konferencji organizowanej przez BGK
"Wyzwania rozwojowe samorządów - jakość usług publicznych, technologie informatyczne". W
nowelizacji jest miedzy innymi zapis, że w każdym urzędzie powinna znaleźć się elektroniczna
skrzynka podawcza.

DZISIAJ PISZEMY RÓWNIEŻ O

- Z samorządem musimy ustalić, jak mają wyglądać formularze i w jakiej kolejności różne typy
usług będą elektronizowane, dbając także o to, żeby wszystkie te systemy ze sobą rozmawiały,

Status Europy: To skomplikowane

bo przecież jednym z celów jest odmiejscowienie usług, czyli z jednego miejsca załatwiam usługi w

Słona zapłata "Pobieraczka"

zupełnie innej miejscowości - powiedział Boni.
60. rocznica Radia Wolna Europa
Jak na razie w dziedzinie elektronicznej administracji sukcesy mamy raczej marne. Komisja

BGK wesprze e-potrzeby

Europejska 13 kwietnia wstrzymała nam wypłatę części funduszy na to przeznaczonych w związku
z obawami związanymi z legalnością i regularnością wydatków oraz niską efektywnością

Otwartych drzwi wyważanie

zarządzania dofinansowaniem z UE. Teraz, jak poinformowała minister rozwoju regionalnego
Elżbieta Bieńkowska, mamy trzy lata na wykorzystanie 700-800 mln euro z projektów
informatycznych w administracji, których realizacja została zatrzymana.

ZOBACZ TAKŻE

VAT uderzy w szkolne obiady?

- Obecne prowadzenie projektów nie gwarantuje wykorzystania pełnej puli środków - przewiduje
Jan Kordasiewicz z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Mińsk prosi MFW o pieniądze
Fedak broni wypłat z OFE przez ZUS

Wstrzymanie finansowania może sprawić, że opóźni się budowa systemów informatycznych, które
miały ograniczyć biurokratyzację i ucyfrowić administrację publiczną. Zagrożonych jest 7 z 29
systemów e-administracji , w tym 5 koordynowanych przez Centrum Projektów Informatycznych

Światowe marki idą do Polski
PKP szykuje giełdowy debiut

(ePUAP, pl.ID, Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna 112, centra powiadamiania ratunkowego i
platforma dla policji).
Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Daniluk podkreślał, że BGK już po raz ósmy
organizuje konferencje tego typu. -Cykliczne konferencje są szansą na dostosowanie oferty
banku dla potrzeb naszych głównych klientów, czyli administracji rządowej i samorządowej powiedział. - Jako bank mamy tę szczególna pozycję, że nie musimy maksymalizować zysków , nie
musimy przyspieszać momentu, w którym ten zysk się pojawi , więc mamy z jednej strony

komfort, a z drugiej strony możliwość wydłużania horyzontu czasowego inwestycji- dodał.
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Protest Francuzów i Greków. Czy finansowa Europa
to wytrzyma?
Słona zapłata "Pobieraczka"
Niepewność w strefie euro po wyborach we Francji i
Grecji
Bank Handlowy nie spodziewa się w '12 pogorszenia
kosztów ryzyka
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