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MINISTRA FINANS6w

zmieniaj~ce zarz~dzenie

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Ministerstwu Finans6w

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.

0

Radzie Ministrow

(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z poin. zm. 1)) zarz'l.dza si~, co nast~puje:

§1.

W

regulaminie

orgamzacYJnym

Ministerstwa

Finansow,

stanowi'l.cym

za1'l.cznik

do zarz'l.dzenia Nr 10 Ministra Finansow z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansow (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 58,
z poin. zm. 2)) wprowadza si~ nast~puj'l.ce zmiany:

1)

w § 17 w ust. 2 dodaje si(( pkt 27 w brzmieniu:
,,27) wspolpraca z Departamentem Zagranicznym oraz wlasciwymi komorkami
organizacyjnymi,

w

wykonywaniu

zadan

zwi'l.zanych

ze

zmianami

klimatycznymi, w zahesie wlasciwosci Departamentu.";
2) w § 21 w ust. 2 dodaje

si~

pkt 27 w brzmieniu:

,,27) wspolpraca z Depaliamentem Zagranicznym oraz wlasciwymi komorkami
organizacyjnYlni,

w

wylcol1ywaniu

zadal1

zwi'lzanych

ze

zmlanruTIl

klimatycznymi, w zahesie wlasciwosci Departamentu.";
3) w § 22 w liSt. 2 dodaje si(( pkt 21 w brzmieniu:
,,21) wspolpraca z Departamentem Zagranicznym oraz wlasciwymi komorkami
organizacyjnymi,

w

wykonywaniu

zadall

zwi'l.zanych

ze

Zlmanaml

klimatycznymi, w zahesie wlasciwosci Depalialnentu.";
4)

§ 24 otrzymuje brzmienie:

----~-')-Zmianyiekshrjednalitega_wymienianej-ustawy-zastaITaglaszane-w-Bz;-l:/;-z-2003-r;-Nr-80,pazc-7H,z-2004-r;-Nr-238,-paz~2390-i-Nr------

273, paz. 2703, z 2005 r. Nr 169, paz. 1414 i Nr 249, paz. 2104, z 2006 r. Nr 45, paz. 319, Nr 170, paz. 1217 i Nr 220, paz. 1600, z 2008 r.
Nr227, paz. 1505,z2009 r. Nr42, paz. 337, Nr98, paz. 817, Nr 157, paz. 1241 iNr 161, paz. 1277 arazz2010 r. Nr57, paz. 354.
2) Zmiany wymienianega zarzll.dzenia zastaly aglaszane w Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 7, paz. 40, Nr 12, paz. 62 i Nr 13, paz. 73,
z 2010 r. Nr 4, paz. 16 i Nr 9 paz. 37 araz z 2011 r. Nr 6, paz. 24.

-

,,§ 24.

DEPARTAMENT INFORMATYKI
1. Departament Informatyki realizuje, w

miar~

przyznanych srodk6w, zadania zwiqzane

z dostarczaniem uslug informatycznych Ministerstwu i podleglym sluzbom,
z wylqczeniem zadan realizowanych przez Centrum Przetwarzania Danych
Ministerstwa Finans6w, zwane dalej "Centrum". Departament Informatyki realizuje
zadania, we wsp6lpracy z kom6rkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami
organizacyjnymi podleglymi Ministrowi lub przez niego nadzorowanymi, w tym
z Departamentem Finans6w Resortu, kt6ry wykonuje zadania zwiqzane bezposrednio
z prowadzeniem post~powan 0 udzielenie zam6wienia pUblicznego.
2. Do zadan Departamentu Informatyki nalezy w szczeg61nosci:
1) opracowywanle

kr6tko

dlugoterminowych

plan6w

zapewmema

us lug

informatycznych okreslonych przez kom6rki organizacyjne;
2) wspieranie dzialalnosci Ministerstwa oraz jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi lub przez niego nadzorowanych poprzez dostarczanie i utrzymywanie,
na uzgodnionym z odbiorcctpoziomie, specjalistycznych uslug informatycznych;
3) zarzctdzanie poziomem uslug informatycznych, rozumiane jako planowanie,
kierowanie i kontrolowanie tych uslug od strony technicznej

prowadzenie

dokumentacji technicznej dotyczctcej system6w informatycznych;
4) zarzctdzanie procesem centralizacji i konsolidacji system6w informatycznych
w resorcie finans6w;
5) sprawowanie nadzoru nad dzialalnoscict Centrum;
6) obsluga techniczna

sprz~tu

komputerowego i oprogramowania eksploatowanego

w Ministerstwie;
7) zarzctdzanie

skladnikami

majcttkowymi

Ministerstwa

w

zakresie

sprz~tu

komputerowego i oprogramowania, z wylctczeniem ewidencji ksi~gowej;
8) prowadzenie prac studialnych nad mozliwoscict wykorzystania nowych technik
i narz~dzi informatycznych oraz inicjowanie nowych rozwictzan informatycznych;
9) rozpoznawanie,

inwentaryzacja

Idasyfikacja

potrzeb

informatycznych

w Ministerstwie oraz jednostkach organizacyjnych podleglych Ministrowi lub przez
mego

nadzorowanych,

w

zalaesie

ZWlctZanym

z

lokalnymi

systemami

w Ministerstwie oraz z centralnymi rozwictzaniami informatycznymi w resorcle
finans6w;
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10) opraeowywanie standard6w informatyeznyeh w zakresie zadan zwi'lzanyeh

z infonnatyzaej'lresortu finans6w i zarz'ldzanie nimi;
11) okreslanie zasad stosowania i wdrazania metodyk:

a) realizaeji rozwi'lzan informatyeznyeh,
b) szaeowania koszt6w rozwi'lzarl informatyeznyeh,
e) zarz'ldzania w projektaeh i programaeh informatyeznyeh;
12) olaeslanie zasad oraz akeeptaeja projektowanyeh rozwi'lzan w zakresie oehrony
system6w informatyeznyeh i przetwarzanyeh w nieh infonnaeji w resoreie finans6w
oraz wsp61praea w tym zalaesie z Biurem Oehrony;
13) stosowanie i monitorowanie zabezpieezel1 danyeh oraz system6w informatyeznyeh
z

wy1'lezeniem

zabezpieezen

infrastruktury

teleinformatyeznej,

zgodnie

z obowi'lzuj'le'lPolityk'l bezpieezenstwa informaeji;
14) wsp61praea z Centrwn w zakresie monitorowania przez Centrum zabezpieezel1
element6w infrastruktury teleinformatyeznej;
15) wyznaezanie

os6b

do

wykonywania

funkeji

administratora ...•... ,,systemu
.
~,

informatyeznego (ASI), w odniesieniu do system6w (aplikacji) Ministerstwa, we
wsp61praey z kom6rkami organizaeyjnymi i Centrum;
16) koordynaeja, we wsp61praey z Departamentem Finans6w Resortu, planowania oraz
realizaeji wydatk6w infonnatyeznyeh

uj~tyeh

w budzeeie Ministerstwa i: resortu

finans6w;
17) weryfikowanie i opiniowanie kosztorys6w oraz hannonogram6w wykonawezyeh
projekt6w w zakresie zadaIl informatyeznyeh oraz nadz6r nad realizaej'l tyeh zadaIl;
18) plaIl0Wanie i speeyfikowaIlie zakup6w informatyeznyeh w Ministerstwie oraz
opiniowanie zakup6w infonnatyeznyeh w jednostkaeh organizaeyjnyeh podleglyeh
Ministrowi lub przez niego nadzorowanyeh, w zakresie zwi'lzanym z eentralnymi
rozwi'lzaniami informatyeznymi;
19) koordynaeja w Ministerstwie zakup6w i zam6wiel1 publieznyeh, w tym dzialaIl
w raInaeh przygotowywania
w prowadzeniu tyeh

post~powal1

post~pOWaIl,

0 zam6wienia publiezne oraz udzial

a takZe przygotowywanie um6w i nadz6r nad ieh

prawidlowym wykonaniem w przypadku

post~pOWaIl,

0 kt6ryeh

wszez~eie

wnioskowal DepaIiament Informatyki oraz nadz6r nad rozliezeniem wn6w
finansowanyeh ze srodk6w pozostaj'leyeh w dyspozyeji Departamentu Infonnatyki
w

zakresie

dostaw

~~-~~~~~-informatyeznyeh,

sprz~tu

komputerowego,

oprogramowania

oraz

uslug

w tym uslug serwisowyeh oraz szkolen z za1cresu iilformatylCi;
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20) olaesowe monitorowanie i raportowanie Kierownictwu stanu realizacji projekt6w
w

zalaesie

zadan

informatycznych

oraz

poziomu

swiadczenia

uslug

informatycznych;
21) organizowanie szkolefi z zalaesu eksploatowanych i wdrazanych specjalistycznych
rozwiqzafi informatycznych.";
5)

w § 26 w ust. 2:
a) uchyla si~ pkt 8,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
,,9) sprawowanie nadzoru nad dzialainoscict dyrektora izby celnej wlasciwej
w zalaesie wsp6Ipracy z odpowiednimi organami pafistw czIonkowskich Unii
Europejskiej w ramach Konwencji sporzctdzonej na podstawie artykulu K.3
Traktatu

0

Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i wsp6Ipracy

mi~dzy

administracjami celnymi, sporzctdzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz.
Urz. UE C 2411 z 23.01.1998 r., str. 1 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31);",
c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
,,11) sprawowanie nadzoru nad dzialainoscict dyrektor6w izb celnych wlasciwych
w zalaesie realizacji spraw dotyczctcych udzielania i

wyst~powania 0

pomoe

administracyjnct w zalaesie zadafi Sluzby Celnej;";
6)

w § 31 w ust. 2 dodaje

si~

pkt 20 w brzmieniu:

,,20) wsp6Ipraca z Departamentem Zagranicznym oraz wlasciwymi kom6rkami

organizacyjnymi,

w

wylconywaniu

zadan

zwictzanych

ze

zmianami

klimatycznymi, w zalaesie wlaseiwosci Departamentu.";
7)

w § 34 w ust. 2 dodaje
'.~"~~,

)'

si~

pkt 27 w brzmieniu:

'II,.

,,27) wsp6Ipraca z Departamentem Zagranicznym oraz wlasciwymi kom6rkami
organizacyjnymi,

w

wykonywaniu

zadati

zwictzanych

ze

zmianami

klimatycznymi, w zalaesie wlasciwosci Departamentu.";
8)

w § 36 w ust. 2 dodaje

si~

pkt 15 w brzmieniu:

,,15) wsp6Ipraca z Departamentem Zagranicznym oraz wlasciwymi kom6rkami
organizacyjnymi,

w

wyk:onywaniu

zadan

zwi'lzanycll

ze

zmianami

klimatycznymi, w zalaesie wlasciwosci Departamentu.";
9)

w § 40 w ust. 2 dodaje

si~

pkt 35 w brzmieniu:

,,35) wsp6Ipraca z Departamentem Zagranicznym oraz wI as ciwymi kom6rkami

organizacyjnymi,

w

wylconywaniu

zadan

zwictZanych

klimatycznymi, w zalaesie wlasciwosci Departamentu.";
10) w § 41 w ust. 2 po pkt 4a dodaje

si~

pkt 4b w brzmieniu:

4

ze

zmianami

,,4b) monitorowanie prowadzenia audytu wewn~trznego w Sluzbie Celnej;";
11) w § 42 w Ust. 2 dodaje

si~

pkt 34 w brzmieniu:

,,34) wsp6lpraca z Departamentem Zagranicznym oraz wlasciwymi kom6rkami
organizacyjnymi,

w

wykonywaniu

zada11

zwiqzanych

ze

zmlanaml

klimatycznymi, w zakresie wlasciwosci Departamentu.";
12) w § 45 w ust. 2 dodaje

si~

pkt 28 w brzmieniu:

,,28) wsp6lpraca z wlasciwymi kom6rkami organizacyjnymi w sprawach zwiqzanych
ze

zmianami

klimatycznymi,

w

zalaesie

wsp6lpracy

mi~dzynarodowej

pozostajqcej w ramach kompetencji Ministra, w tym przekazywanie biezqcych
informacji dotyczqcych zmian ldimatycznych majqcych wplyw na

prac~

tych

kom6rek." .

§ 2.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z wyjqtkiem § 1:
1) pkt 4, kt6ry wchodzi w Zycie z dniem 1 pazdziernika 2011 r.;
2) pkt 5 lit. b i lit. c, kt6ry wchodzi w zycie z dniem podpisania z mocE!: od dnia 26 wrzesnia
2011 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------f
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Uzasadnienie

Niniejszym zarzetdzeniem wprowadza

si~

zmlany w regulaminie organizacyjnym

Ministerstwa Finans6w, stanowietcym zaletcznik do zarzetdzenia Nr 10 Ministra Finans6w
z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu
Finans6w (Dz. Urz. Min.Fin Nr 8, poz. 58, z p6in. zm.) w zalaesie dostosowania regulaminu
organizacyjnego do obowietzujetcych przepis6w prawa.

Ministerstwo realizuje r6znorodne zadania w zalaesie przyj~tego przez Rzeczypospo1itet
Polsket tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego (uregulowan zmierzajetcych do ograniczenia
emisji gaz6w cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej), za kt6rych
w Ministerstwie odpowiedzialny

b~dzie

Finans6w. Zesp61 obslugiwany

koordynacj~

Zesp61 do spraw polityki klimatycznej Ministerstwa

b~dzie

przez Departament Zagraniczny. Kom6rkami

organizacyjnymi uczestniczetcymi w procesie realizacji tych zadan

b~det

r6wniez:

Departament Dlugu Publicznego, Departament Gospodarki Narodowej, Departament
Gwarancji i

Por~czen,

Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego, Departament

Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa,
Departament Rozwoju Rynku Finansowego i Departament Unii Europejskiej.

W zwietzku z utworzeniem panstwowej jednostki budzetowej "Centrum Przetwarzania
Danych Ministerstwa Finans6w", zwanej dalej "Centrum", konieczna jest zmiana zalaesu
zadan Departamentu Informatyki. Z Departamentu Informatyki do Centrum, zostanet
przeniesione

zadania

dot.

utrzymania

i rozwoju

Przedmiotowe zmiany ukierunkowane set na
racjonalizacj~

infrastruktury teleinformatycznej.

optymalizacj~

struktury Departamentu oraz

zasob6w, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu swiadczonych obecnie

uslug informatycznych oraz zapewnieniu realizacji strategicznych projekt6w resortu
finans6w. Wydatki zwietzane ze zmianami struktury organizacyjnej Departamentu i Centrum
nie spowodujClc

zwi~kszenia

limitu srodk6w ustalonego w ustawie budzetowej na rok 2011

i 2012 w cz~sci 19 budzetu panstwa. Srodki b~detce w dyspozycji Ministerstwa, w ramach
przyznanych na 2011 i 2012 limit6w,

niezb~dne

do realizacji przenoszonych zadan, zostanClc

przekazane z planu finansowego Centrali Ministerstwa (Biuro Administracyjne) oraz resortu
finans6w (Departament Finans6w Resortu) do planu finansowego Centrum. Ponadto
Departamentowi powierzono sprawowanie nadzoru nad dzialalnosciet Centrum oraz
wyznaczanie os6b do wykonywania funkcji administratora systemu informatycznego (ASI),
w odniesieniu do system6w (aplikacji) Ministerstwa, we wsp61pracy z kom6rkami

6

organizacyjnymi i Centrum. lednoczesnie wylaeslono zadanie stanowi'lce

0

wspolpracy

Departamentu Informatyki z Departamentem Podatku od Towarow i Uslug w zalaesie
czymlosci zwi'lzanych z badaniem kas rejestruj'lcych. Przedmiotowa zmianajest nast~pstwem
wejscia w zycie ustawy z dnia 18 marca 2011 r. a zmianie ustCl'l'vy a padatku ad tawarow i
uslug araz ustawy - Prawa a miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332), ktorej art. 1 pkt 25 lit. b nadal
nowe brzmienie art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. a padatku ad tawarow i uslug
(Dz. U. Nr 54, poz. 535, z poin. zm.). POCZ'lwszy od dnia 01.09.2011 r. potwierdzenie,
ze kasy rejestruj'lce spelniaj'l funkcje wymienione w ustawie oraz layteria i warunki
techniczne, kt6rym musz'l odpowiadae, wydaje Prezes Gl6wnego
minister

wlasciwy

do

spraw

finansow

publicznych.

Urz~du

Dokonano

Miar, nie zas

r6wniez

zmlan

doprecyzowuj'lcych brzmienie niektorych zapis6w.

Przedmiotowe zarz'ldzenie wprowadza r6wniez zmiany polegaj'lce na przekazaniu
do Izby Celnej zadali, dot. szeroko rozumianej pomocy administracyjnej w sprawach celnych.
Zaproponowane zmiany S'l spowodowane koniecznosci'l restrukturyzacji

zaq~n

oraz

zatrudnienia w j ednostkach organizacyjnych Sluzby Celnej. N alezy j ednoczesnie podkreslie,
ze przenoszone S'l takie zadania, ktore mog'l bye na rownie profesjonalnym P9ziomie
realizowane przez organ terenowy. lednoczeSnie nalezy podkreslie, ze upra,wnienia
przekazywane Izbie nadal

b~d'l podlegae

nadzorowi pionu celnego w Ministerstwie, a kwestie

kluczowe dla obszaru wsp6lpracy zagranicznej w sprawach celnych i akcyzowych np. stala
wsp6lpraca z Komisj'l (OLAF), nadz6r nad wspolprac'l z celnymi oficerami l'lcznikowymi,
planowanie i realizacja wsp6lnych operacji celnych i iImych dzialaIl
pozostan'l w strukturach Ministerstwa.
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mi~dzynarodowych

