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Informacja nt. ustaleń z posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
w dniu 17 października 2012 r.
1. Otwarcie posiedzenia.

Przyjęto porządek obrad.
2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:

2.1. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw wnioskodawca
Minister Administracji i Cyfryzacji.
—

Projekt dokumentu został skierowany pod obrady KRMC wraz z protokołem rozbieżności
(uwagi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Ministerstwa Gospodarki).
Do projektu założeń złożono:
terminowe uwagi: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dokument z 15 października
br., znak: 991100/0220-182/201 2/KD), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
(dokument z 15 października br., znak: DP-III-0232-479/12/MP),
nieterminowe

uwagi:

Ministerstwa

Wewnętrznych
Spraw
(dokument
z 16 października br., znak: DP-III-0232-479/12/MP), Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych (dokument z 16 października br., znak: DKN.008.1.2012), Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów (dokument z 16 października br., znak: DKRM-24329(4)/12), Ministerstwa Finansów (dokument z 16 października br., znak: DIKP/031 0/29-9/WRKJ 1 2/BMI9- 11539), Rządowego Centrum Legislacji (dokument
z 16 października br., znak: RCL.DPA-58-46/12), Ministerstwa Gospodarki
(dokument znak: DGE-I-079- 10/1/12).
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Komitet przyjął projekt założeń, zobowiązując MAC do uzgodnienia, przed skierowaniem
projektu pod obrady stałego komitetu RM, w trybie roboczym z MF, MS, NDAP, MTBiGM

zagadnienia dot. fikcji doręczeń oraz wszystkich jej aspektów.
Uwagę nr 1 MF wyjaśniono. Uwagi KPRM i ZUS, po wyjaśnieniach MAC zawartych
w dokumencie z 17 października br., zostały wycofane. Uwaga nr 3 MTBiGM zawarta
w protokole rozbieżności została wycofana. Uwaga nr 1 MSW (dokument z 15 października br.)
została przyjęta stosownie do stanowiska MAC zawartego w dokumencie z 17 października br.
Uwaga nr 2 MSW (dokument z 16 października br.) została przyjęta, w projekcie zostanie
dodany zapis dot. środków własnych instytucji jako źródła finansowania wzorów formularzy
oraz szacunkowy przedział tych kosztów. Uwaga nr 3 NDAP została uzgodniona, postanowiono
powrócić do uwagi podczas prac nad projektem ustawy. Uwaga nr 10 NDAP została przyjęta.
Pozostałe uwagi NDAP zostały uzgodnione zgodnie ze stanowiskiem MAC wyrażonym
w piśmie z 17 października br. Uwagi RCL przyjęto. MG podtrzymało uwagi zawarte
w protokole rozbieżności. Przewodniczący zobowiązał MAC do analizy nieterminowych uwag
MG i przygotowania wyjaśnienia do MG. Komitet rekomendował rozpatrzenie projektu wraz
ze zmodyfikowanym protokołem rozbieżności (uwagi NSA, MG) stałemu komitetowi Rady
Ministrów.
2.2. Projekt Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy

oraz niektórych innych ustaw

—

Kodeks postępowania cywilnego
wnioskodawca Minister Sprawiedliwości.
—

Projekt dokumentu został skierowany pod obrady KRMC wraz z protokołem rozbieżności
(uwagi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów).
Do projektu założeń złożono:
• terminowe uwagi: Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dokument z 15 października
br.),
• nieterminowe
uwagi:
Zakładu
Społecznych
Ubezpieczeń
(dokument
z 15 października br., znak: 991100/0220-21 l/2012/ŁJ).
Komitet przyjął projekt złożeń. Uwagi ZUS, UKE, po wyjaśnieniach MS (dokumenty

z 16 października br., znak:

DPrC-4190-4/12) zostały wycofane.

Uwaga MF zawarta

w protokole rozbieżności, dot. formy dokumentowej (pkt 1.2), została wycofana. Pozostałe
uwagi zawarte w protokole rozbieżności nieleżące w kompetencji KRMC, nie zostały
rozpatrzone. Komitet rekomendował rozpatrzenie projektu wraz ze zmodyfikowanym
protokołem rozbieżności stałemu komitetowi Rady Ministrów.
2.3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawca Minister Sprawiedliwości.
—

Do projektu założeń nie wniesiono uwag.
Komitet przyjął projekt założeń, rekomendował pilną pracę nad projektem oraz rozpatrzenie
dokumentu stałemu komitetowi Rady Ministrów.
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2.4. Projekt założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych
w gospodarce wnioskodawca Minister Gospodarki.
—

Projekt dokumentu został skierowany pod obrady KRMC wraz z protokołem rozbieżności
(uwagi Ministerstwa Finansów, Głównego Urzędu Statystycznego, Komisji Nadzoru
Finansowego,

Ministerstwa

Sprawiedliwości,

Ministerstwa

Budownictwa

Transportu

i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
Do projektu dokumentu złożono:
terminowe uwagi: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dokument z 11 października
br., znak: 991 lOO/0220-135/201215K), Głównego Urzędu Statystycznego (dokument
z 12 października br., znak: GP-09-0206-160(5)/2012.
Komitet przyjął projekt założeń. ZUS, po wyjaśnieniach MG (dokument z 16 października br.,
znak: DDR-II-4300-l07/12) wycofał uwagi. Uwagi GUS oraz uwagi zawarte w protokole

rozbieżności wykraczające poza kompetencje Komitetu, nie zostały rozpatrzone. Komitet
rekomendował pilną pracę nad projektem oraz rozpatrzenie dokumentu wraz z protokołem
rozbieżności stałemu komitetowi Rady Ministrów.
Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych
wnioskodawca Minister Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
2.5.

—

Do projektu dokumentu złożono:
terminowe uwagi:

Naczelnej

Dyrekcji

Archiwów Państwowych

(dokument

z 2”7 września br., znak: DKN.008.1.20l2), Rządowego Centrum Legislacji
(dokument z 27 września br., znak: RCL.DPŚiT-542-1540/1 1).
Pani Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, poinformowała, że w krajach Unii Europejskiej rejestry
LUN nie są prowadzone w systemach teleinformatycznych, nie świadczą usług na rzecz
podmiotów zewnętrznych oprócz podmiotów, które wprowadzają, rejestrują i użytkują lotnicze
urządzenia naziemne. Dane odnośnie kosztów utrzymania rejestrów nie są publikowane,
są to koszty ponoszone w ramach prowadzenia działalności organów nadzorujących przestrzeń
powietrzną.
Komitet przyjął projekt rozporządzenia. Uwagi NDAP i RCL zostały wyjaśnione zgodnie
ze stanowiskiem przedstawionym przez MTBiGM.
3. Przegląd stanu prac nad wdrażaniem dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę
informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
Ministerstwo
—

Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Informacje przedstawili:
Pani Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w MTBiGM,
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•

Pan Jerzy Kozłowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW.
Komitet przyjąl informacje.
Przewodniczący KRMC, podsumowując przegląd prac nad implementacją dyrektywy [NSPIRE,
zalecił:
•

GUGiK przygotowanie zbiorczej informacji nt. stanu zaawansowania realizacji
i wdrażania dyrektywy LNSPIRE oraz występujących problemów, barier i punktów
krytycznych,

•

GUGiK oraz organom pracującym nad wdrażaniem dyrektywy INSPIRE, w kontaktach
roboczych, dokonanie analizy potrzeb w następnym okresie programowania, w celu
osiągnięcia synergii efektów prac nad wdrażaniem dyrektywy INSPIRE.

4. Informacja nt. Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

—

Narodowy Fundusz Zdrowia,

Ministerstwo Zdrowia.
Komitet przyjął informację. Przewodniczący KRMC podjął decyzję, aby dyskusja na ww.
temat została przeprowadzona na kolejnym posiedzeniu KRMC.
5. Sprawy różne.
5.1. Informacja nt. rejestracji domen goy.pI.
Sekretarz Komitetu, Pan Maciej Groń, poinformował, że Naukowa i Akademicka Sieć
Komputerowa i Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT)
rozpoczęły wzajemne uzgodnienia dotyczące przekazania NASK obsługi administracyjnej

i technicznej domeny goy.pl. Przewidywany termin przekazania przez IPPT obsługi rejestru
to koniec czerwca 2013 r. Do tego czasu domeną goy.pl. zajmuje się IPPT.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komitetu zalecił:
MSW przedstawienie informacji nt. projektu pl.ID, na kolejnym posiedzeniu KRMC,
MAC dokonanie przeglądu 7. osi priorytetowej POIG oraz przedyskutowanie kwestii
tempa realizacji, stanu zaawansowania, wydatkowania pieniędzy, a także szybszych
decyzji dotyczących uruchomienia projektów z listy rezerwowej, na październikowym
lub listopadowym posiedzeniu.
Jednocześnie Przewodniczący poinformował o kolejnym posiedzeniu KRMC, które odbędzie się
31 października br.

Zahczniki:
1.

Dokumenty wymienione w tekście, zamieszczone na portalu KRMC.

Do wiadomości:
1. Pani Małgorzata Hirszel, Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów.
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