
 
 
 
 
 
 

1 | S t r o n a  
 

Protokół z publicznej prezentacji założeń projektu 
„Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej (CRKE)” 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  
II osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” 

 

1. Udostępnienie informacji o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji 

Ogłoszenie o planowanej prezentacji założeń projektu „Centrum Reputacyjne Komunikacji 

Elektronicznej (CRKE)” zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: UKE) w dniu 12 października 2021 r. 

pod adresem:   

Publiczna prezentacja założeń projektu CRKE - Urząd Komunikacji Elektronicznej (uke.gov.pl). 

Informacja ta została również przesłana do Centrum Projektów  Polska Cyfrowa – Instytucji 

Pośredniczącej dla Działania 2.1 POPC. W ogłoszeniu wskazano datę i miejsce 

przeprowadzenia prezentacji oraz  dane kontaktowe i termin zgłaszania udziału w prezentacji.   

2. Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji  

Publiczna prezentacja założeń projektu „Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej 

(CRKE)”  odbyła się  28 października 2021 r. w trybie online na platformie Microsoft Teams.  

Przebieg prezentacji utrwalany został za pomocą urządzeń rejestrujących  dźwięk i obraz. 

3.  Podczas prezentacji przedstawiono następujące informacje na temat projektu:  

a) okres i koszt realizacji projektu,    

b) cele projektu,  

c) główne grupy odbiorców/ interesariuszy, 

d) zdiagnozowane potrzeby użytkowników końcowych (konsumentów, podmiotów 

gospodarczych ) e-usługi,   

e) e-usługa tworzona w ramach projektu, 

f) diagram obrazujący kooperację systemu CRKE,   

g) wskaźniki  obrazujące  cele projektu  oraz 

h) obszary tematyczne w których planowane są zamówienia publiczne wraz z 

szacunkowymi terminami ich realizacji.  

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych elementów zawarto w załączonej prezentacji.   

4. Uczestnicy spotkania  

https://bip.uke.gov.pl/konsultacje-i-wyniki-konsultacji/publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-crke,1788.html
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W spotkaniu uczestniczyły 16 osób, w tym 5 przedstawicieli UKE. Lista osób zgłoszonych do 

udziału w spotkaniu znajduje się w posiadaniu organizatora.  

5. Pytania i wnioski prezentowane podczas spotkania 

Po zakończeniu prezentacji założeń projektu głos oddano uczestnikom spotkania.   

Pytanie 1: 

Pytanie od uczestnika spotkania:  W jakiej formule będą prowadzone szkolenia?  

Odpowiedź przedstawiciela UKE:  Szkolenia będą prowadzone w formie online. Będą to 

specjalistyczne szkolenia prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów z zakresu 

cyberbezpieczeństwa, z którymi UKE nawiązuje współpracę.  Zakładamy, że już na etapie 

realizacji projektu certyfikat UKE  dotyczący ww.  szkoleń  osiągnie swój prestiż.  

 

 

Załącznik : 

1. Prezentacja założeń projektu „Centrum reputacyjne komunikacji elektronicznej 

(CRKE)”z  dnia 28 października 2021 r.  

 

 

Zatwierdził 

 

 

 

Daniel Kraszewski 

Dyrektor Biura Prezesa 

UKE 
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