MINISTERSTWO

Warszawa, dnia III października 2012 r.

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DSI-WISI-002 1 1-8/2012
-

PROTOKÓŁ
Dotyczy:

Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu
9 maja 2012 r.
Obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (dalej KRMC
) przewodniczył Minister
Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfiyzacji Michał Boni.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu oraz osoby zapraszane do
udziału w pracach Komitetu.
—

1.

Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący powitał Ticzestn ików, następnie otworzył posiedzenie
KRMC przedstawiając agendę
posiedzenia (załącznik nr 1). Nastąpiła zmiana porządku obrad:
pkt 2.2. agendy przeniesiony i omówiony łącznie z punktem 7.1. jako pkt
4. posiedzenia,
pkt 3. i 4. agendy—przeniesiony i omówiony jako pkt 5. posiedzenia,
pkt 5. agendy przeniesiony i omówiony jako pkt 3. posiedzenia,
pkt 6. agendy przeniesiony na kolejne posiedzenie KRMC w dn. 23 maja br.

-

—

-

—

—

—

—

2. Informacja nt. przeglądu
priorytetowej PO IG:
2.1. e-Podatki

—

harmonogramów

projektów

realizowanych

iy

ramach

7.

osi

Ministerstwo Finansów.

Informację przedstawił Pan Jarosław Wyszyński, Zastępca Dyrekt
ora Departamentu Administracji
Podatkowej w Ministerstwie Finansów.
Pani Iwona Wendel, Wiceprzewodnicząca Komitetu, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego, zwróciła uwagę na potrzebę wyodrębnienia etapu końca
realizacji projektów oraz
dokładnej informacji o działaniach od 2015 r., czyli okresu trwałości
dla dwóch projektów. Wskazała
potrzebę jasnego określenia terminu zakończenia finansowania projektów
ze środków unijnych.
Głos zabrała również Pani Małgorzata Olszewska, Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji, wskazując na ryzyko opóźnień realizacji w skutek ewentualnych
odwołań w przetargu, brak
informacji na temat współfinansowania poszczególnych części projek
tów i terminów oraz wpływu
planowanych zmian legislacyjnych na terminy realizacji.
Pan Jarosław Wyszyński odniósł się do poruszonych kwestii informując,
że zgodnie z założeniem MF
dalsza część projektu realizowana będzie ze środków budżetowych
, nie wykluczając możliwości
współfinansowania ze środków unijnych w następnej perspektywie
finansowej. Wybór wykonawcy
powinien nastąpić do końca września br., a przyjęte w postępowaniu przetar
gowym terminy zawierają
rezerwę czasową. Niezbędne prace legislacyjne jedynie w części wykrac
zają poza ordynację podatkową
i MF jest przygotowane na zastosowanie rozwiązań awaryjnych w wypad
ku niespodziewanych
utrudnień. Koszty utrzymania nowego systemu są ważnym zagadnieniem
, gdyż przez pewien okres
niezbędne będzie utrzymywanie dwóch systemów, ale docelowo, gdy nowy
system zastąpi obecny, jego
koszty eksploatacji będą pokrywane ze środków uwolnionych po wyłącz
eniu dotychczasowego,
rozproszonego, przestarzałego systemu. Wyj aśn ił również, że w ramach
zamówienia publicznego
budowanych będzie kilkanaście systemów podzielonych na trzy segme
nty związane z każdym
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projektem: e-Rejestracja, e-Deklaracja 2 i e-Podatki, co podyktowane jest koniecznością integracji
tych
rozwiązań i uniknięcia ryzyka niezgodności terminów przy realizacji trzech różnych przetargów.
Konkluzja: Komitet przyjął informację, jednocześnie zobowiązuj ąc:
• przedstawicieli ME, MRR i MAC do spotkania roboczego w celu omówienia sposobu przygotowan
ia
materiałów dot. programu e-Podatki, e-Deklaracje i e-Rejestracja przed zaprezentowaniem
ich
Komisji Europejskiej,

•

MFdo:
•
wskazania korzyści dla obywateli, samorządu i podmiotów gospodarczych, wynikających
z realizacji projektu oraz umiejscowienie ich w czasie,
•
wskazania źródła finansowania (budżet państwa lub środki UE) poszczególnych części
realizowanego systemu w następnym olaesie programowania i zabezpieczenia środków
na utrzymanie projektu,
•
wskazania etapu projektów, w których nastąpi wymiana informacji z innymi rejestrami
publicznymi, np. PESEL, CEIDG,
określenia terminów planowanych zm jan legislacyjnych;

•

przedstawicieli ME, MAC i CPI do spotkania roboczego ws. wykorzystania funkcjonalności
ePUAP.

2.2. (Punkt 2.3. agendy) Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i
Udostępnianiu zasobów
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych; PlatJbrma udostępniania on-liize
przedsiębiorcom usług
i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych wraz z informacją nt. opinii UZP wobec projektów
—

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Informację przedstawił Pan Leszek Sikorski, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony
Zdrowia. Informację nt. stanu prac nad rozporządzeniami do ustawy o systemie informacji
w ochronie
zdrowia przedstawił Pan Jakub Szulc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Konkluzja: Komitet przyjął informację, jednocześnie zalecając, aby:
• w ramach działań mających na celu odblokowanie płatności w 7. osi priorytetowej PO
10, CSIOZ
podjęło przygotowania do spotkań i uzgodnień z Komisją Europejską ws. projektów Pl i P2,
• CSIOZ podjęło działania mające na celu uruchomienie nowego postępowania na 1 część
projektu,
a także podjęło się realizacji zadań wynikających z roli integratora, do czasu wyłonienia wykonawcy
części 1,

•
•

3.

wyjaśniono kwestie finansowe z Ministerstwem Finansów,
w czerwcu br. MZ przedłożyło pod obrady KRMC projekty rozporządzeń, będące
aktami
wykonawczymi do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

(Punkt
5
agendy)
teleinformatycznych:

Przyjęcie

opinii

Komitetu

3.1. Budowa Rejestru Zawierającego Akty
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
3.2. Modernizacja Rejestrów (MoRe)
Informację przedstawił
Wewnętrznych.

Pan

—

Roman

Stanu

odnośnie
Cywilnego

dokumentacji
(BRZASC)

—

projektów

wnioskodawca

wnioskodawca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
Dmowski,

Konkluzja: Komitet pozytywnie zaopiniował
procedowania z zaleceniem, aby podczas prac:

Podsekretarz

projekty
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•

wykorzystać uwagi, sugestie i pytania resortów i instytucji, które zostały zgłoszone w toku dyskusji
na posiedzeniu:
•
MNiSW dot. wrażliwości danych osobowych zawartych w rejestrach i konieczność stworzenia
precyzyjnej procedury udostępniania tych danych,
•
CBA dot. przewidywanych kosztów migracji danych z Urzędów Stanu Cywilnego z postaci
papierowej na cyfrową czasu w jakim ta migracja ma nastajić oraz z jakich środków
przedsięwzięcie będzie finansowane,
MRR
dot. daty zakończenia realizacji projektu BRZASC oraz ewentualnego dostosowania
harmonogramu projektu,
•
NDAP dot. doprecyzowania funkcji rejestru, jako informacyjnej lub prawnej postać cyfrowa
ksiąg stanu cywilnego zastępuje dotychczasową postać papierową. MS przychyliło się
do
sugestii NDAP.
—

—

—

—

•

MSW i CPI nawiązało współpracę z MS i NDAP w celu wykorzystania wiedzy i doświadczenia
tych
instytucji.

Przewodniczący KRMC poddał pod rozwagę zakończenie działań legislacyjnych
obu projektów
w 2013 r.
4.

(Punkt 2.2. I 7.1. agendy).
4.1. System

Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego SI PR
Centrum Projektów
Informatycznych.
4.2. Sprawozdanie z prac Międzyinstytucjonalnego Zespołu Wykonawczego dla
Projektu „System
Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego SI PR” Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji.
—

—

Informacje przedstawiła Pani Agnieszka Boboli, Dyrektor Centrum Projektów Informatyczn
ych oraz Pan
Dariusz Zakrzewski, Kierownik projektu SI PR, Centrum Projektów Informatycznych.

Pani Iwona Wendel, Wiceprzewodnicząca Komitetu, Podsekretarz Stanu w Ministerstwi
e Rozwoju
Regionalnego, wskazała potrzebę szybkiego podpisania aneksu oraz przygotowanie
wniosku
o potwierdzenie wkładu, który w lipcu 2012 r. powinien zostać przedłożony do Komisji
Europejskiej.
Konkluzja: Komitet przyjął informację nt. sprawozdania z prac Zespolu, jednocześnie
zalecił,
aby w ciągu 2 miesięcy, na posiedzeniu KRMC, CPI przedstawiło szczegółowe ramy czasowe
uruchamiania
poszczególnych elementów projektu SI PR.
5.

(Punkt 3 I 4 agendy).
5.1. Informacja nt. elektronicznego obiegu dokumentów w procesie uzyskiwania
uprawnień
do kierowania pojazdami Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
5.2. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
wnioskodawca Minister
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
5.3. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie
egzaminowania osób ubiegających się o uprrnynienia do kierowania pojazdami,
szkolenia,
egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów
stosowanych w tych sprawach wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa i
Gospodarki
Morskiej.
5.4. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie
szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdanii,
instruktorów
i wykładowców wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
—

—

—

—
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Informację przedstawiła Pani Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwi
e
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Do projektów dokumentów wpłynęły uwagi:
Rządowego Centrum Legislacji, pismo z dn. 9 maja br., znak: RCL.DPŚiI.542-1614!11.
Konkluzja: Komitet przyjął informację oraz projekty rozporządzeń z uwzględnieniem uzgodnionyc
h
uwag złożonych przez RCL. Jednocześnie Komitet zobowiązał MTBiGM do:
•
•

dalszego procedowania projektów we współpracy z RCL,
roboczego spotkania z MAC i CPI ws. ewentualnego umieszczenia usługi na ePUAP.

6. Informacja nt. analizy stopnia dostosowania rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczym
i,
szczegółowymi lub innymi wymaganiami do standard ów Kraj owych Ram Interoperacyj
ności
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
-

Punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie KRMC w dn. 23
7.

maja

br.

(Punkt 8 agendy) Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący KPJyIC poi nforrnował, iż na kolejnym posiedzeniu Komitetu zostanie omówiony
projekt
e-Cło oraz tematyka dot. otwartych zasobów, następnie zaprosił uczestników na najbliższe
posiedzenie
Komitetu, które odbędzie się w dniu 23 maja 2012 roku.

Sekretarz Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Przewodniczący Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

ł7

V
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Załącznik nr 1

AGENDA POSIEDZENIA
Komitetu Rady Ministrów
do Spraw Cyfryzacji
w dniu 9 maja 2012 r. o godzinie 1300
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3,
Sala Świetlikowa.
Agenda posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja

rit.

przeglądu

harmonogramów

projektów

realizowanych

w

ramach

7. osi priorytetowej PO IG:

2.1. e-Podatki

Ministerstwo Finansów.
2.2. System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego SI PR
Centrum Projektów
Informatycznych.
2.3. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania
zasobów cyfrowych
—

—

o Zdarzeniach Medycznych; Platforma u(lostępniania on—liiie przedsiębiorc
om usług
i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych wraz z informacją nt. opinii UZP wobec

projektów Centrum Systemów Informac3nych Ochrony Zdrowia.
3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentów:
—

3.1. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej
w sprawie
dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazd
ami
wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
-

3.2. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania
pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzam
inatorów
oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

wnioskodawca Minister

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
3.3. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo
darki Morskiej
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami,

instruktorów i wykładowców
i Gospodarki Morskiej.

—

wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa

4. Informacja nt. elektronicznego obiegu dokumentów” w procesie uzyski
wania uprawnień
do kierowania pojazdami Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morsk
iej.
—
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5. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentacji projektów teleinformaty
cznych:
5.1. Budowa Rejestru Zawierającego Akty Stanu Cywilnego (BRZASC) wniosk
—

odawca

Centrum Projektów Informatycznych.
5.2. Modernizacja Rejestrów (MoRe)
6. Informacja

nt.

—

wnioskodawca Centrum Projektów Informatycznych.

analizy

stopnia dostosowania rejestru wyrobów niezgodnych
z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami do standardów
Krajowych Ram
Interoperacyjności Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
—

7. Sprawy różne.
7.1. Sprawozdanie z prac Międzyinstytucjonalnego Zespołu Wykonawczeg
o dla Projektu
„System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego 81 PR”
Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji.
—

8. Zamknięcie posiedzenia.
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