Plan działalności
CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW1)
na rok 2022

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2022
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości)
Mierniki określające
stopień realizacji celu2)
Lp.

Cel
Nazwa

1

1

2

Digitalizacja
resortu finansów

3
Stopień realizacji zadania
inwestycyjnego - rozbudowa ośrodka
przetwarzania danych w Radomiu.
(definicja: liczba zrealizowanych
etapów inwestycji w danym okresie
sprawozdawczym)

Planowana
wartość do
osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
plan
4

3

Najważniejsze zadania służące realizacji celu3)

5
Realizacja etapów w ramach zadania
inwestycyjnego - rozbudowa ośrodka
przetwarzania danych w Radomiu:
1. Rozstrzygnięcie postępowania PZP na
zaprojektowanie i wybudowanie obiektu.
2. Pozyskanie projektu budowlanego oraz
pozwolenia na budowę.

Odniesienie do
dokumentu o
charakterze
strategicznym4)
6
Kierunki działania i
rozwoju MF na lata
2021-2024

Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy plan jest
sporządzany przez kierownika jednostki nazwę jednostki.
2) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki
wskazane w tym dokumencie.
3) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe
wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.
4) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę.
1)

Uruchomienie nowego ośrodka
zapasowego RF w OPN2 w Warszawie.

1.
2.

2

Wzmocnienie
potencjału
analitycznego

(definicja: realizacja zadania
związanego z uruchomieniem nowego
ośrodka zapasowego RF w OPN2 w
Warszawie:
1) odebranie przestrzeni serwerowni na
potrzeby OPN2 do eksploatacji przez
CIRF - 30%;
2) zainstalowanie sprzętu SPOE - 50%;
3) zainstalowanie i skonfigurowanie
wstępne sprzętu SPOE oraz
uruchomienie łącz WAN RF i Internet 70%;
4) udostępnienie i skonfigurowanie łącz
DWDM, sprzęt SPOE skonfigurowany i
gotowy do użytku - 90%;
5) ośrodek OPN2 działający i
przygotowany do pracy operacyjnej 100%)
Wdrożenie Data Governance.
(definicja: liczba systemów objętych
Data Governance: SPR, WHTAX, eFaktury, e-Paragony, e-Toll)

3.
4.

100%
5.

1.
2.
3.
5

4.
5.

3

4

Zapewnienie
wysokiego
poziomu obsługi
użytkowników
systemów
informatycznych
w jednostkach
RF/KAS
Zapewnienie

Wymiana wyeksploatowanych stacji
roboczych w jednostkach RF/KAS.

1.
2.

(definicja: liczba wymienionych stacji
roboczych w jednostkach RF/KAS)

3000

Terminowość raportowania wynikająca

100%

Realizacja zadań związanych z instalacją łącz
WAN dla Resortu Finansów (RF).
Realizacja zadań związanych z instalacją łącz
Internetowych.
Realizacja zadań związanych z instalacją łącz
DWDM.
Realizacja zadań związanych z instalacją i
konfiguracją serwerów, macierzy, sprzętu
sieciowego oraz ich odpowiedniego
monitorowania na poziomie
infrastrukturalnym.
Realizacja zadań związanych z instalacją
usług SPOE w ośrodku zapasowym (eToll).

Kierunki działania i
rozwoju MF na lata
2021-2024

Definicja warstwy zarządzania danymi.
Wdrożenie narzędzia Data Governance.
Wdrożenie zestawu narzędzi Master Data
Managment (MDM).
Wdrożenie działającego kokpitu procesu i
jakości dla nowego Repozytorium Danych.
Zintegrowanie Zestawu narzędzi Master Data
Management (MDM) z mechanizmami
dystrybucji danych.
Zakup stacji roboczych w ramach
posiadanych umów ramowych.
Wymiana wyeksploatowanych stacji
roboczych w jednostkach RF/KAS.

Plan działalności
Ministra Finansów
na rok 2022

Przekazywanie:

realizacji zadań
wynikających z
czynności
nadzorczych

z czynności nadzorczych.
(definicja: liczba terminowo
przekazanych raportów w stosunku do
liczby wymaganych raportów w danym
okresie sprawozdawczym)
Stopień realizacji działań
pokontrolnych.
(definicja: liczba terminowo
zrealizowanych działań pokontrolnych
w stosunku do liczby wymaganych do
zrealizowania działań pokontrolnych w
danym okresie sprawozdawczym)
Stopień wdrożenia systemu MDM.
(definicja: liczba wspieranych urządzeń
objętych systemem MDM w stosunku do
liczby wszystkich urządzeń mobilnych)

5

Zapewnienie
realizacji
działań
pokontrolnych

100%

90%

Wypracowanie standardów
bezpieczeństwa, dotyczących urządzeń
mobilnych dla jednostek RF (zakupy
oraz eksploatacja urządzeń mobilnych).
(definicja: liczba opracowanych
standardów bezpieczeństwa,
dotyczących urządzeń mobilnych dla
jednostek RF (zakupy oraz eksploatacja
urządzeń mobilnych))
Opracowanie nowej Polityki
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
dla RF wraz z dokumentami
towarzyszącymi.
(definicja: liczba zadań zrealizowanych
w ramach opracowania nowej Polityki
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

- raportu z wykonania budżetu CIRF;
- raportu z realizacji usług IT oraz wykorzystania
zasobów na umowach IT;
- raportu z bieżącej działalności CIRF, planu
działalności CIRF;
- statusu otwartych programów inwestycyjnych;
- raportu z wykorzystania licencji.
1. Realizacja działań pokontrolnych w obszarze
administracyjnym.
2. Realizacja działań pokontrolnych w obszarze
IT.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi w RF:
- konfiguracja konsoli systemu MDM (ustawienie
odpowiednich polityk);
- przygotowanie instrukcji dla użytkowników;
- instalacja aplikacji MDM na urządzeniach
mobilnych użytkowników.
1. Opracowanie Standardu bezpieczeństwa
urządzeń mobilnych.
2. Opracowanie Standardu specyfikacji
zakupów urządzeń mobilnych.

2

1.

100%

2.
3.

Powołanie i koordynacja prac
interdyscyplinarnego zespołu ds. Tworzenia
PBT.
Identyfikacja obszarów oraz dokumentów
wchodzących w skład PBT.
Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa
Teleinformatycznego, opracowanie lub
aktualizacja dokumentacji towarzyszącej i ich

dla RF wraz z dokumentami
towarzyszącymi w stosunku do liczby
zadań zaplanowanych do zrealizowania
w danym okresie sprawozdawczym)

publikacja.

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku 2022
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B)
Mierniki określające stopień realizacji celu³)
Lp.

Cel

1

2

Nazwa
3
Realizacja testów/audytów
bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Planowana wartość
do osiągnięcia na
koniec roku,
którego dotyczy
plan
4

Najważniejsze zadania służące realizacji celu 4)

1.
2.

1

2

Rozwój kompetencji w
zakresie utrzymania
systemów

Centralizacja usług IT

(definicja: liczba testów/audytów
bezpieczeństwa systemów wykonana
samodzielnie przez przeszkolonych
pracowników CIRF)
Realizacja retestów bezpieczeństwa
teleinformatycznego.

6
3.
1.

3.

Przeprowadzanie szkoleń pracowników zapewniających
kompetencje do wykonywania audytów bezpieczeństwa.
Wydzielenie zasobów infrastrukturalnych do wykonywania
retestów testów/audytów.
Realizacja retestów bezpieczeństwa.

1.
2.
3.

Analiza zakresu funkcjonalności do wdrożenia w CIRF.
Projektowanie rozwiązania we współpracy z CK SyKaP.
Wytworzenie oprogramowania.

2.
(definicja: liczba wykonanych przez
przeszkolonych pracowników CIRF
retestów bezpieczeństwa
sprawdzających usunięcie podatności
wykazanych w raportach końcowych
testów/audytów bezpieczeństwa
teleinformatycznego systemów)
Przygotowanie do wdrożenia
systemu Sykap jako systemu
kadrowo-płacowego w CIRF.

6

100%

5
Przeprowadzanie szkoleń pracowników zapewniających
kompetencje do wykonywania audytów bezpieczeństwa.
Wydzielenie zasobów infrastrukturalnych do wykonywania
testów/audytów.
Realizacja testów/audytów bezpieczeństwa.

4.
(definicja: liczba zrealizowanych
etapów wdrożenia systemu Sykap do
liczby wszystkich zaplanowanych
etapów w danym okresie
sprawozdawczym)
Racjonalizacja portfela aplikacji.
(definicja: liczba systemów
wycofanych, zarchiwizowanych)
3

Realizacja kluczowych
projektów dla MF

20.12.2021 r.
……………………
data

1.
2.
3.

Analiza systemów pod kątem dalszej eksploatacji.
Konsultacje z właścicielami biznesowymi.
Przygotowanie planu i harmonogramu wycofywania
systemów.
4. Wycofanie/archiwizacja systemów.
Zapewnienie wsparcia w zakresie realizacji projektów dla MF.

50

Wsparcie w realizacji kluczowych
projektów dla MF w zakresie zadań
IT.
(definicja: liczba projektów
wspieranych do liczby projektów
wskazanych do wsparcia przez
biznes)

Osiągnięcie gotowości do wdrożenia.

100%

Jarosław Pyszkiewicz
Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów
……………………………………………..
podpis kierownika jednostki

