MINISTERSTWO

Warszawa,

16 października 2012 r.

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DSI-WISI-002 I l-10/2012
-

PROTOKÓŁ
Dotyczy:

Przebiegu obrad
30 maja 2012 r.

Komitetu

Rady

i\”Iinistrów

do

spraw

Cyfryzacji

w

dniu

Obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (dalej KRMC) w
dniu 30 maja 2012 r.
przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Komitetu, Podsekretarz Stanu w Minist
erstwie Rozwoju
Regionalnego, Iwona Wendel. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu
oraz osoby zapraszane
do udziału w pracach KRMC.
1. Otwarcie posiedzenia.
Wiceprzewodnicząca powitała Uczestników, następnie otworzyła posiedzenie Komit
etu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji przedstawiając agendę posiedzenia (załącznik nr 1).
Do porządku obrad zostały wprowadzone zmiany: punkt 3 agendy został omówi
ony jako pierwszy,
w punkcie 2 agendy zmieniono kolejność prezentowania projektów dokumentów:
pkt. 2.2. omówiono
przed pkt. 2.1. Zmieniony porządek obrad zoał przyjęty.
2. (punkt 3 agendy) Informacja nt. przeglądu harmonogramów projek
tów realizowanych
w ramach 7. osi priorytetowej PO IG:
2.1. (punkt 3.1. agendy) e—Cło

—

Ministerstwo Finansów.

Prezentację przedstawił Pan Tomasz Michalak, Dyrektor Departamentu Polityki Celnej
w Ministerstwie
Finansów.
Pani Iwona Wendel, Wiceprzewodnicząca KRMC, poinformowała, że Minist
erstwo Rozwoju
Regional nego otrzymało opinię Ministerstwa Administracji i Cyfryzacj i rekom
endującą przedłużen je
realizacji projektu e-Cło do 2014 r. Instytucja Zarządzająca w dn. 30 maja br. podpis
ała rekomendację
wydłużającą realizację projektu do końca 2014 r. na stabilizację projektu. Wszystkie
wskaźniki i rezultaty
projektu powinny zostać osiągnięte zgodnie z pierwotnie założonym terminem (grudz
ień 2013 r.).
Pan Rafał Poździk, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych
w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji, zwrócił się z pytaniami dot.:
• pełnego rozliczenia i zamknięcia projektu e-C”ło w terminie do końca 2014 r.,
• ewentualnych zmian w harmonogramie projektu,
• ewentualnego wpływu na kwalifikowalność wydatków poniesionych na moder
nizację CPD Łódź,
w związku ze zmianą lokalizacji przyszłych systemów celnych na CPD Radom,
• konieczności planowanej budowy ośrodka zapasowego dla CPD w Radomiu,
• ewentualnego negatywnego wpływu na termin podpisywania umów z wykon
awcami oraz termin
ich realizacji, wynikających ze zmiany lokalizacji na CPD Radom,
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•

generowania dodatkowych kosztów oraz wydłużenia czasu realizacji projektu, które mogą wiązać
się ze zmianą lokalizacji na CPD Radom.

Pan Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiadając na pytania wyjaśnił,
że mimo pierwotnej decyzji o umiejscowieniu Centrum Przetwarzania Danych w Łodzi, będzie
on ulokowany w Radomiu. Ośrodek Przetwarzania Danych w Łodzi będzie pełnił funkcję centrum
zapasowego. Pan Minister J. Kapica poinformował również, że zmiana lokalizacji na CPD w Radomiu
nie wpłynie negatywnie na kwestie przetargowe związane z projektem. Szczególowe informacje zostaną
przekazane w formie pisemnej, jako odpowiedź na zapytanie, które MAC skierowało do ME.

Pan Tomasz Michalak poinformował, że harmonogram projektu zostanie odpowiednio dostosowany.
Ponadto przekazał informację, że unijny kodeks celny (nad którym prace zostaną rozpoczęte I czerwca
br.), stanowić będzie warstwę prawną dla niniejszego projektu. Główne płatności wynikające z realizacji
usług projektu zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem, czyli w 2013 r. Natomiast w roku 2014
nastąpi stabilizacja projektu, a także ewentualnie realizacja pewnych funkcjonalności wynikających
z przesunięcia terminów w wyniku rozwiązań wprowadzanych w KE.
Konkluzja: Komitet przyjął informację.
3. (punkt 2. agendy) Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentów:
3.1. (punkt

2.2.

agendy) Projekt stanowiska Rządu w odniesieniu do dokumentu
pozalegisiacyjnego UE
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów: Ocena okresowa
wieloletniego unijnego programuu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych
technologii koniunikacyjnych COM(”2012,)033
wnioskodawca Minister Administracji
i Cyfryzacji.
-

-

—

Pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji skierowano projekt dokumentu wraz
z protokołem rozbieżności (uwaga Ministerstwa Sprawiedliwości).
Do projektu zgłoszono uwagi:
•

Komendanta Głównego Policji, dokument w postaci elektronicznej z dnia 29 maja br.

Konkluzja: Komitet przyjął Projekt stanowiska Rządu. Uwaga MS zawarta w protokole rozbieżności
oraz uwagi KGP, po wyjaśnieniach MAC, zostały wycofane.
3.2.

(punkt 2.1. agendy,) Projekt ustawy o zmianie ustawy
Prawo telekomunikacyjne oraz
niektórych innych ustaw wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji.
-

—

Pod obrady KRMC skierowano projekt dokumentu wraz z protokołem rozbieżności (uwagi
Rządowego Centrum Legislacji i Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).
Do projektu zgłoszono uwagi:
• Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, dokument elektroniczny z dnia 28 maja 2012 r.,
znak: DKN.008.1 .2012,
•
•
•
•

Komendy Głównej Policji, dokument w postaci elektronicznej z dnia 29 maja 2012 r.,
Ministerstwa Obrony Narodowej, pismo z dnia 29 maja 2012 r., znak: 2503/Duli,
Rządowego Centrum Legislacji, pismo z dnia 29 maja 2012 r., znak: RCL.DPŚiI.50-102/ll,
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, pismo z dnia 30 maja 2012 r., znak: PL-024 10116/12/720,
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•

Ministerstwa Sprawiedliwości uwagi ustne złożone na posiedzeniu KRMC dot. możliwych
form
czynności prawnej, uspójnienia terminologii projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo
telekomunikacyjne z projektem założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny.
—

Konkluzja: Komitet przyjął projekt ustawy z następującym rozstrzygnięciem zgłoszonych
uwag:
• uwagę nr 1 NDAP wyjaśniono i uwzględniono w części, uwzględniono uzgodnione
uwagi
nr 3, 4, 5, 6, odrzucono uwagi nr 2, 7,
• uwzględniono uzgodnioną uwagę nr 1 KGP dot. uspójnienia relacji między
pojęciami
bezpieczeństwo i integralność sieci, uwagę nr I dot. wprowadzenia definicji
oraz uwagę
nr 2 odrzucono,
• uwzględniono uzgodnioną uwagę nr 1 MON, odrzucono uwagę nr 2,
• uwzględniono uwagę GUGiK,
• uwagę nr 3 RCL przyjęto, natomiast uwagi nr I i 2 skierowano do rozstrzygnięc
ia Komisji
Prawniczej,
• uwagi MS skierowano do rozstrzygnięcia Komisji Prawniczej.
Komitet rekomendował rozpatrzenie projektu wraz z protokołem rozbieżności stałemu
komitetowi Rady
Ministrów.

4. Sprawy różne.
Pan Jakub Szulc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, podniósł pilną kwestię
dotyczącą braku
potwierdzenia finansowania pewnej części w projektach Pl oraz P2, co powoduje
niemożność
podpisania umów z kontrahentami, co do których zostały rozstrzygnięte postępowania
przetargowe.
Niezbędna jest gwarancja szybkiego, liczonego w dniach, przydzielenia (odblokowania)
środków
w odpowiedniej wysokości przez Ministerstwo Finansów. Minister zwrócił się również
z prośbą
o wsparcie w kwestii związanej z uruchomieniem rezerwy celowej. W celu ponownej
realizacji
pierwszej części postępowania przetargowego, konieczne jest uruchomienie rezerwy celowej
dla 22
etatów (wzmocnienie kadrowe) w programie Pl i P2.
Wiceprzewodnicząca Komitetu zwróciła się do Ministra Finansów, za pośrednictwe
m obecnego
na posiedzeniu przedstawiciela ME Pana Jacka Kapicy, o niezwłoczne, ze względu na znaczenie
i wymiar
finansowy problemu, wyjaśnienie poruszonych kwestii.

Konkluzja: Komitet przyjął informację.
•

Wniosek o powołanie Zespołu Zadaniowego do spraw realizacji monitorowania
zagrożeń
w projektach informatycznych zakresu ochrony zdrowia wnioskodawca Ministerstwo
Zdrowia.
Konkluzja: Komitet podjął decyzję o przeniesieniu tego punktu na kolejne posiedzenie.
—

5. Zamknięcie posiedzenia.
Wiceprzewodnicząca KRMC zamknęła posiedzenie.

Sekretarz Komitetu

Wiceprzewodnicząca Komitetu

Rady Min,trów dspraw Cyfryzacji

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Pod kretarz Stanu
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Załącznik nr 1

AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTRÓW
DO SPRAW CYFRYZACJI
w dniu 30 maja 2012 r. o godzinie 1500
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3,
Sala Świetlikowa.

Agenda posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentów:
2.1. Projekt ustawy o zmianie ustawy
Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych
innych iistay wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji.
-

-

2.2. Projekt stanowiska Rządu w odniesieniu do dokumentu pozalegislacyjn ego UE
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komit
etu

-

Ekonomniczno-Społeczn ego i Komitetu Regionów: Ocena okresowa wieloletniego
unijnego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych
technologii komunikacyjnych COM(20012) 033
wnioskodawca Minister
Administracji i Cyfryzacj i
-

3. Informacja nt. przeglądu harmonogramów projektów realizowanych w ramach
7. osi priorytetowej PO IG:
3.1.

e—Cło

—

Ministerstwo Finansów.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie posiedzenia.
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