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Warszawa, 8.12.2016 r. 

 

 

PROTOKÓŁ Z PREZENTACJI PUBLICZNEJ 

założeń Projektu  

„System prezentacji i udostępniania danych z zasobów Narodowego Funduszu Zdrowia”, 

przygotowanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 

„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” 

(typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)  

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

 

 

Sposób udostępniania informacji o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji  

Informacja o terminie i miejscu publicznej prezentacji założeń projektu została udostępniona na 

stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Powyższa informacja przekazana została również do wiadomości POPC - Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa (CPPC), w celu publikacji informacji o prezentacji na stronie internetowej CPPC. 

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji założeń projektu zostały poinformowane 

o konieczności przesłania zgłoszenia na adres e-mail: Beata.Kasinska@nfz.gov.pl. 

 

Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji  

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. System prezentacji i udostępniania danych z zasobów 

Narodowego Funduszu Zdrowia obyła się 8 grudnia 2016 r., o godz. 11:00 w siedzibie Centrali NFZ (ul. 

Grójecka 186,02-390 Warszawa). 
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Uczestnicy  

Organizator otrzymał pisemne zgłoszenia od 4 osób. Lista obecności wraz z podpisami uczestników 

znajduje się w posiadaniu organizatora. W prezentacji udział wzięły również osoby, które 

uczestniczyły w przygotowaniu projektu oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Porządek spotkania  

Przyjęto następujący porządek spotkania:  

1. Powitanie obecnych oraz poinformowanie o celu spotkania;  

2. Prezentacja założeń projektu, w tym:  

a. okres i koszt realizacji projektu, 

b. zdiagnozowane potrzeby grup docelowych, dla których udostępnia się  cyfrowo 

zasoby objęte projektem, 

c. zasoby informacji sektora publicznego objęte projektem, 

d. cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami, 

e. znaczenie zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich 

udostępniania, 

f. harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia 

na poszczególne zamówienia. 

3. Dyskusja. 

Ze strony organizatorów podczas prezentacji głos zabrały następujące osoby:  

1. Andrzej Śliwczyński (Narodowy Fundusz Zdrowia), 

2. Piotr Jagiełło (Uniwersytet Medyczny w Łodzi). 

Ze strony publiczności głos zabrał Paweł Radziulis (Kamsoft S.A.). Zadane przez niego pytania 

dotyczyły uszczegółowienia informacji przekazanych w trakcie prezentacji:  

a) liczby utworzonych API oraz liczby wygenerowanych kluczy API, 

b) możliwości pobierania i zapisywania wygenerowanych raportów danych, 

c) możliwości tworzenia szablonów zapytań. 

Przebieg prezentacji utrwalony został za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (dyktafonu). 

W trakcie prezentacji (omawiania szczegółów projektu), omyłkowo została odczytana data realizacji 

projektu.  
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Informacje o sposobie uwzględnienia wniosków z dyskusji podczas prezentacji w dalszych pracach 

nad projektem lub uzasadnienie dla nieuwzględnienia ww. wniosków. 

Podczas dyskusji nie padły żadne wnioski o wprowadzenie zmian w projekcie lub jego uzupełnienie. 

Kwestie poruszane przez osoby uczestniczące miały charakter pytań lub próśb o wyjaśnienie 

i uszczegółowienie zaprezentowanych informacji. Pytania i prośby te nie niosły za sobą konieczności 

weryfikacji założeń projektu ani planowanych działań. 

 

 

 

 

 

 

  


