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Obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (dalej KRMC) w dniu 22 sierpnia 2012 r.
przewodniczyła Wiceprzewodnicząca KRMC, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Iwona Wendel. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu oraz osoby zapraszane do udziału

—

w pracach KRMC.

1. Otwarcie posiedzenia.
Przyjęto porządek obrad zgodnie z agendą.

2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentów legislacyjnych:
2.1. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
wnioskodawca Minister Gospodarki.

—

Projekt dokumentu skierowano pod obrady KRMC wraz z protokołem rozbieżności (uwagi Ministerstwa
Sprawiedliwości, Rządowego Centrum Legislacji, Ministerstwa Finansów).
Do projektu założeń złożono uwagi:
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dokument z dnia 20 sierpnia 2012 r., znak: 991100/0220I 85/2012/KD,
•
Ministerstwa Finansów, dokument z dnia 21 sierpnia 2012 r., znak: Dł-KP/0310/362!WRK/12/3425,
•
Rządowego Centrum Legislacji, dokument z dnia 21 sierpnia 2012 r., znak: RCL.DPG.58-21!12,
oraz opinię Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgłoszoną ustnie w trakcie
posiedzenia Komitetu, do pkt 10 projektu założeń, dot. określenia podstawy prawnej w celu weryfikacji
danych w CEIDG przy wykorzystaniu rejestru PESEL.

Konkluzja: Komitet przyjąl projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy z następującymi
rozstrzygnięciami złożonych uwag:
1) pkt 5 projektu założeń:
uzgodniona z zastrzeżeniem dostosowania przez MS
•
uwaga MS z protokołu rozbieżności
przepisów prawa do wykorzystywania PKD w sądach karnych, w terminie od 1 stycznia
2014 r.,
•
uwaga RCL z protokołu rozbieżności dot. PKD została wyjaśniona jak wyżej,
•
uwaga nr 1 RCL oraz uwaga RCL z protokołu rozbieżności dot. stosowania NIP i PESEL
zostały skierowane do analizy przez MG i RCL;
2) pkt 6 projektu założeń: uwaga MF dot. pełnomocnictwa została przyjęta;
3) pkt 10 projektu założeń: uwaga ME z protokołu rozbieżności dot. wymiany danych pomiędzy systemami
CRP KEP i CEIDG została wyjaśniona;
—
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Wiceprzewodnicząca Komitetu zobowiązała Zespół Zadaniowy do spraw metod uwierzytelnienia
do jak najszybszego przedstawienia KRMC rekomendacji dot. określenia rejestrów referencyjnych.
4) pkt 11 projektu założeń: uwaga ZUS została przyjęta;
5) pkt 12 projektu założeń: uwaga MF została przyjęta;
6) pkt 13 projektu założeń: uwaga MF została uzgodniona;
7) pkt 19 projektu założeń: uwaga nr 2 RCL została wyjaśniona z zaleceniem uzgodnienia treści zapisów
między MG i RCL;
8) pkt 26 projektu założeń: uwaga MF z protokołu rozbieżności została przyjęta;
9) pkt 28 projektu założeń: uwaga nr 3 RCL została wyjaśniona z zaleceniem, aby w projekcie założeń
umieszczony został zapis, w jakim zakresie regulacje z ustawy o ochronie danych osobowych nie będą
stosowane w odniesieniu do CEIDG;
10) pkt 29 projektu założeń: uwaga nr 4 RCL
MF zobowiązał się do sformułowania zapisu
pkt 29 w projekcie założeń przed komitetem stałym RM.
Dodatkowo uwaga MF z protokoFu rozbieżności dot. przyjmowania i przekształcania wniosków o wpis
do CEIDG przez Urzędy Skarbowe została odrzucona.
—

2.2.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniu kontroli
podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia wnioskodawca Minister
Zdrowia.
—

Projekt rozporządzenia skierowano pod obrady KRMC wraz z protokołem rozbieżności (uwaga
Rządowego Centrum Legislacji).
Do projektu rozporządzenia wpłynęły uwagi Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, dokument
elektroniczny z dnia 20 sierpnia br., znak: DKN.008.1.2012.
Konkluzja: Komitet przyjąl projekt rozporządzenia z uwzględnieniem uwag RCL i NDAP.
2.3.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów
Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekoizoinicznej Podmiotów Leczniczych
wnioskodawca
Minister Zdrowia.
—

Projekt rozporządzenia skierowano pod obrady KRMC wraz z protokołem rozbieżności (uwaga
Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Do projektu rozporządzenia wpłynęły uwagi
z dnia 20 sierpnia br., znak: RCL.DPS.542-195/12.

Rządowego

Centrum

Legislacji,

dokument

Konkluzja: Komitet zdjął projekt rozporządzenia z porządku obrad z zaleceniem pilnego spotkania
ze wszystkimi zainteresowanymi w tej sprawie, w związku z uwagą RCL.
3.

Informacja izt. wypelnienia ustaleń KR!”IC w odniesieniu do projektów rozporządzeń Ministra
Zdrowia opiniowanych przez Komitet Minister Zdrowia.
—

Informację przedstawił Pan Marcin Kędzierski, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony
Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. Poinformował, że:
zapisy w projektach rozporządzeń dot. ochrony danych funkcjonariuszy ABW i innych służb
specjalnych zostaną uzgodnione na spotkaniu przedstawicieli MZ, RCL i ABW,
Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję dot. poddania procedurze notyfikacji Komisji
Europejskiej, w zalesie norm i przepisów technicznych, projektów rozporządzeń (poza jednym),
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stanowiących akty wykonawcze do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji
w ochronie zdrowia,
odbyło się spotkanie z GIODO dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
Wymagań dla Systemu Informacji Medycznej, w zakresie postępowania z elektroniczną dokumentacją
medyczną po zaprzestaniu funkcjonowania podmiotów leczniczych. Podkreślono, że projekt dotyczy
wyłącznie dokumentacji elektronicznej. W związku z tym, istnieje potrzeba uregulowania zapisów
dot. dokumentacji medycznej na poziomie ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta. Przedmiotową kwestią
powinny zająć się izby lekarskie. MZ stoi na stanowisku, że projekt rozporządzenia MZ w sprawie
Wymagań dla Systemu Informacji Medycznej pozostaje w zgodzie z delegacją, natomiast niezbędne
prace zostaną przeprowadzone na etapie nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta.
w kwestii wykorzystania profilu zaufanego, odbyło się spotkanie z CPI. W ramach projektu
ePUAP2, profil zaufany na platformie ePUAP zostanie dostosowany w sposób umożliwiający jego
powszechne wykorzystanie w rozwiązaniach tworzonych przez Ministra Zdrowia. Termin
zakończenia projektu ePUAP2 przypada na dzień 12 grudnia 2013 r., natomiast dane w Systemie
Informacji Medycznej będą przetwarzane od marca 2014 r.
Pan Wojciech R. Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, potwierdził,
że w przypadku danych medycznych istniejących w postaci elektronicznej, rozwiązanie, które znajduje
się w rozporządzeniu jest rozwiązaniem akceptowalnym. Jednocześnie zwrócił uwagę na dwie kwestie
dot. dokumentacji w postaci papierowej (kwestia ta nie mieści się w zadaniach KRMC) i dokumentacji
elektronicznej. Pierwsza może zaistnieć sytuacja, w której wystąpią odrębni administratorzy danych
ze względu na różne miej sce przechowywana dokumentacji papierowej oraz dokumentacji
elektronicznej. Druga dot. zapisów w przedmiotowym projekcie rozporządzenia, z których wynika
przejęcie przez Ministra Zdrowia obowiązków administratora danych osobowych nad wszystkimi
danymi elektronicznymi wprowadzonymi do systemu informacji medycznej. Minister ponosi również
odpowiedzialność, we wszystkich sytuacjach, za ich niezgodność z danymi zawartymi w dokumentacji
papierowej.
Pan Marcin Kędzierski, poinformował, że MZ liczy na współpracę w powyższej sprawie z GIODO.
Konkluzja: Komitet przyjął informację wraz z zaleceniem jak w pkt 2.3.
4.

Przegląd stanu prac nad wdrażaniem dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie Komitetu.

5.

Zamknięcie posiedzenia.
Sekretarz Komitetu

Wiceprzewodnicząca Komitetu

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

/ ona VVende/
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Załącznik Nr 1

AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTRÓW
DO SPRAW CYFRYZACJI
w dniu 22 sierpnia 2012 r. o godzinie 1300
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3,
Sala Kolumnowa

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:

2.1. Projekt założeń ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
wnioskodawca Minister Gospodarki.

—

2.2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia

—

wnioskodawca Minister Zdrowia.
2.3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowaizia Kosztów
Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podi;z iotów Leczniczych wnioskodawca
—

Minister Zdrowia.
3. Informacja nt. wypełnienia ustaleń KRMC w odniesieniu do projektów rozporządzeń
Ministra Zdrowia opiniowanych przez Komitet Minister Zdrowia.
—

4. Przegląd stanu prac nad wdrażaniem dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

5. Zamknięcie posiedzenia.
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