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1. Informacje ogólne
Ankieta zawierająca zestaw formularzy w ramach „Katalogu wydatków IT” w systemie SIST,
została opracowana w ramach realizacji polecenia Prezesa Rady Ministrów wydanego
Ministerstwu Finansów, pismem z 17 października 2018 r., znak COA.ZAS.4420.3.2018.JZ, w
sprawie przeprowadzenia przeglądu wydatków publicznych w zakresie zakupów i
wykorzystania zasobów teleinformatycznych w ministerstwach oraz w podległych i
nadzorowanych jednostkach administracji rządowej.
Ankieta została przygotowana przy merytorycznym wsparciu pracowników Ministerstwa
Cyfryzacji i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zawiera dane oraz informacje, które są
niezbędne do przeprowadzenia wstępnej analizy i określenia zakresu podmiotowego oraz
przedmiotowego szczegółowego badania w ramach ww. przeglądu.

2. Strona ”Informacje o ankiecie” i zestawienie „Podsumowanie wydatków”
Każdy Użytkownik odpowiednio do swojej roli w systemie, po wybraniu konkretnej Instytucji i
kliknięciu na przycisk „Wydatki na IT” w panelu bocznym , będzie miał możliwość:





podglądu „Informacji o Ankiecie”,
podglądu planowanych i poniesionych wydatków w zakresie IT w danej Instytucji –
zestawienie „Podsumowaniem wydatków”,
przejścia do formularza „Pytania ogólne”,
przejścia do formularzy z zakresu wydatków na IT – „Wydatki (dany rok: 2017, 2018 i
2019) – plan” oraz „Wydatki 2017 – wykonanie”.

Przy czym, Administrator danej Instytucji i uprawniony Użytkownik mają możliwość
wprowadzania danych i informacji do odpowiednich formularzy.
Na rysunku 1. przedstawiono widok ekranu zakładki „Podsumowanie”, zawierającej
informacje o ankiecie oraz zestawienie planowanych i zrealizowanych/wykonanych wydatków
dla wybranej Instytucji.

Rysunek 1. Widok strony „Informacje o Ankiecie” i zestawienie „Podsumowanie wydatków”
Po kliknięciu na ikonkę
, umieszczoną przy nazwie kolumny „w tym współfinansowanie
projektów z udziałem środków Unii Europejskiej” (w formularzach dotyczących planu i
wykonania wydatków jest, tonazwa pola „Budżet państwa – współfinansowanie projektów z
udziałem środków Unii Europejskiej”) otwiera się okienko (Tooltip) z informacją o źródle tych
wydatków.

3. Formularz „Pytania ogólne”
W tym formularzu (rysunek 2.) uprawniony Użytkownik odpowiada na postawione tam
pytania, które dotyczą m.in.: polityki zarządzania zasobami IT, w tym możliwości identyfikacji
wydatków na IT przez system finansowo-księgowy, liczby postępowań dotyczących dostaw i
usług w zakresie IT, nieodpłatnego przekazania w określonym czasie zasobów IT jednostkom
podległym/nadzorowanym.
Uwaga: Wszystkie pola w formularzu są wymagane.

Rysunek 2. Widok ekranu dla formularza „Pytania ogólne”

4. Formularze szczegółowe
W tej grupie formularzy użytkownik (Administrator, Użytkownik) wprowadza dane dotyczące
planu i wykonania wydatków na IT w swojej Instytucji.
Formularz „Wydatki (określony rok) – plan”

Należy zwrócić uwagę, że wszystkie formularze „Katalogu wydatków IT”, dotyczące planu
wydatków (2017 r., 2018 r. i 2019 r.) posiadają identyczną strukturę. Składają się na nią: sekcje
wydatków, kategorie wydatków oraz źródła ich finansowania, wyspecyfikowane poniżej.
Uwaga: 1. Każdy wydatek powinien być przypisany tylko do jednej pozycji kosztowej. Nie
należy wpisywać tych samych kwot do więcej niż jednej pozycji. 2. Nie należy wpisywać
wydatków na gadżety projektowe traktowane jako materiały promocyjne, jak np. pamięci usb.
I. Wydatki na oprogramowanie, w tym:
1. „Zakup autorskich praw majątkowych do oprogramowania dedykowanego, którego
jednostka jest/będzie właścicielem, w tym koszt budowy nowych systemów
teleinformatycznych i rozwój istniejących systemów teleinformatycznych, zawierający
wydatki poniesione na zakup systemu m.in. w zakresie oprogramowania i wdrożenia”.
Uwaga: W tej pozycji należy wpisać wydatki z umów na podstawie, których powstał
nowy system teleinformatyczny, zaprojektowany pod indywidualne potrzeby
Zamawiającego, lub dokonywano rozwoju, w tym modyfikacji istniejącego systemu, a
autorskie prawa majątkowe do systemu albo jego modyfikacji przeszły na
Zamawiającego (oprogramowanie dedykowane). Należy wpisać również koszt budowy
lub rozwoju systemów, w których występują elementy oprogramowania
licencjonowanego, ale ich udział nie ma charakteru przeważającego (w takiej sytuacji,
w tym punkcie należy podać całościową kwotę za system, w tym za oprogramowanie
licencjonowane). Koszty utrzymania systemu mogą być ujęte w tej części jeżeli kwota
za utrzymanie nie została wyodrębniona w umowie na budowę systemu..
2. „Zakup licencji do oprogramowania oraz usług do nich”.
Uwaga: W tej pozycji należy wpisać koszty zakupu wszelkiego rodzaju licencji do
oprogramowania wykorzystywanego w jednostce wraz z kosztami usług związanych z
tymi licencjami, o ile ich koszt był przez wykonawcę wliczony w koszt zakupu licencji.
Przykładowo w tym punkcie należy wskazać cały koszt zakupu oprogramowania razem
ze wsparciem, o ile to wsparcie było wliczone w cenę oprogramowania. Należy również
uwzględnić koszty aktualizacji posiadanego oprogramowania. Ten punkt dotyczy
licencji kupowanych na czas nieokreślony i określony.
II. Wydatki na sprzęt, w tym:
3. „Zakup infrastruktury IT, w tym dla systemów/rejestrów – przykładowo: serwery,
szafy, macierze, sprzęt i okablowanie sieciowe”.
4. „Zakup biurowego sprzętu informatycznego niesklasyfikowanego wyżej –
przykładowo: laptopy, monitory, telefony VoIP, smartfony, tablety i akcesoria do nich,
drukarki”.
III. Wydatki na usługi, w tym:
5. „Zakup usług utrzymania systemów teleinformatycznych, w tym usług wsparcia dla
oprogramowania”,

Uwaga: W tej pozycji należy wpisać koszty wynikające z umów cywilnoprawnych, w
tym zawartych w wyniku postępowania w trybie ustawy – Prawo zamówień
publicznych, na utrzymanie systemów posiadanych przez jednostki. Dotyczy to
zarówno oprogramowania dedykowanego, jak i oprogramowania licencjonowanego.
Jeżeli zakup usług wsparcia dla oprogramowania systemów teleinformatycznych został
wkalkulowany w koszt utrzymania, należy go również ująć w tym punkcie, a nie
kolejnym.
6. „Zakup usług wsparcia dla oprogramowania licencjonowanego, o ile są one nabywane
osobno, a nie w ramach usługi utrzymania systemu teleinformatycznego”,
Uwaga: W tej pozycji należy wskazać koszt zakupu usług wsparcia dla oprogramowania
licencjonowanego jeżeli są one kupowane oddzielnie, tzn. przedmiot umowy dotyczy
wyłącznie takich usług.
7. „Zakup usług chmurowych – IaaS, PaaS, SaaS”,
8. „Zakup usług konsultingowych i doradczych m.in. w zakresie bezpieczeństwa,
architektury”,
9. „Subskrypcja dla oprogramowania - usługa udostępnienia oprogramowania”,
10. „Zakup usługi dostępu do Internetu i wydatki teleinformatyczne – bramki, monitoring”.
IV. Pozostałe wydatki, w tym:
11. „Wydatki na body leasing”,
Uwaga: W tej pozycji należy wskazać koszt wynikający z umów cywilnoprawnych,
których przedmiotem jest zapewnienie zasobów ludzkich z branży IT.
12. „Wydatki na wynajem powierzchni serwerowni”,
Uwaga: W tej pozycji należy wpisać koszt najmu całego budynku serwerowni, jednego
lub kilku pomieszczeń serwerowni, „kawałka” podłogi w serwerowni.
13. „Wydatki na budowę lub modernizację budynków lub pomieszczeń serwerowni”,
14. „Wydatki na zakup energii na potrzeby funkcjonowania serwerowni/Centrum
Przetwarzania Danych”,
15. „Wydatki na ochronę obiektów serwerowni/Centrum Przetwarzania Danych”,
16. „Inne wydatki na IT”.
Uwaga: W tej kategorii należy wpisać wszelkie inne wydatki IT, nie ujęte w pozostałych
kategoriach.
Do każdej kategorii wydatków przypisane są takie same źródła finansowania:
-

„Budżet państwa – ogółem” – wartość wyliczana automatycznie, jako suma wartości
trzech pozycji:
• „Budżet państwa – wydatki majątkowe”,
• „Budżet państwa – współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii
Europejskiej”,

-

• „Budżet państwa – pozostałe wydatki”,
„Budżet środków europejskich”,
„Inne źródła finansowania”.

Na rysunku 3., jako przykład, przedstawiono formularz „Wydatki 2017 – plan”

Rysunek 3. Widok ekranu dla fragmentu formularza „Wydatki 2017 – plan”

Formularz „Wydatki 2017 – wykonanie”
W tym formularzu, wymienione wyżej: sekcje wydatków, kategorie wydatków oraz źródła ich
finansowania są takie same, jak w formularzach dotyczących planowanych wydatków, z tą
różnicą, że sekcja „Wydatki na oprogramowanie”, w zakresie zakupu licencji do
oprogramowania oraz usług do nich, została rozbudowana o:


możliwość wielokrotnego dodawania kategorii wydatków „Zakup licencji do
oprogramowania oraz usług do nich (w rozbiciu na producentów)”,
W tym wypadku, użytkownik za pomocą przycisku może, w zależności od liczby
producentów zakupionych licencji, powielać ten fragment formularza. W przypadku
rezygnacji z wykazania wydatków na zakup danej licencji użytkownik może usunąć
wypełnione pola, klikając na przycisk .



zestawienie, automatycznie wyliczonych wartości dla źródeł wydatków na zakup
licencji z uwzględnieniem wszystkich wykazanych producentów: „Zakup licencji do
oprogramowania oraz usług do nich (w rozbiciu na producentów) – SUMA”.

Fragment formularza „Wydatki 2017 – wykonanie” przedstawiono na rysunku 4.

[…]

Rysunek 4. Widok ekranu dla fragmentu formularza „Wydatki 2017 – wykonanie”

