AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTRÓW
DO SPRAW CYFRYZACJI
w dniu 7 marca 2012 r. o godzinie 13 00
w Kancelarii Prezesa RM, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie
Sala Świetlikowa.
Agenda posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentów legislacyjnych:
2.1. Wnioskodawca Minister Środowiska.
2.1.1. Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
2.2. Wnioskodawca Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
2.2.1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru
urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków
organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.
3. Europejska Agenda Cyfrowa program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii
Europejskiej w latach 2010 – 2015 - Sprawozdanie z realizacji zadań w Polsce, IV kwartał
2011 r.

– wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji.

4. Analiza oczekiwań i potrzeb administracji publicznej w zakresie wprowadzenia nowego
dowodu osobistego oraz zakresu zaimplementowanych w nim funkcjonalności –
rozstrzygniecie kwestii:


do jakich usług administracji publicznej oraz podmiotów gospodarczych, świadczonych
obywatelom, byłyby użyte usługi infrastruktury dowodu osobistego,



jaki jest wymagany poziom niezawodności i bezpieczeństwa świadczonych usług,



jakie są harmonogramy wdrażania usług poszczególnych interesariuszy, dla których należy
wybudować komplementarne usługi infrastruktury dowodów osobistych, w powiązaniu
z możliwościami finansowania w ramach budżetu Państwa i środków Unii Europejskiej.

– wnioskodawca Minister Spraw Wewnętrznych.
5. Informacja dotycząca parametrów projektów realizowanych przez:


Główny Urząd Geodezji i Kartografii



Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

6. Informacja nt. przeglądu harmonogramów projektów realizowanych w ramach 7. osi PO
IG przez Centrum Projektów Informatycznych:
6.1. pl.ID – polska ID karta,
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6.2. ePUAP2,
6.3. Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112
(OST 112),
6.4. System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego SI PR,
6.5. Zintegrowana, wielousługowa Platforma komunikacyjna Policji z funkcją eUsług dla
obywateli i przedsiębiorców (eUsługi).
7. Informacja nt. wyników prac Zespołu Zadaniowego do spraw ochrony portali rządowych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.
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