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Organ
wnoszący
uwagi
MAC

Jednostka redakcyjna,
do której wnoszone są
uwagi
§3 ust. 1 pkt 3 lit c.
tiret 2
“– płyty CD-ROM,
dyskietki i podobne
nośniki fizyczne”
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MAC

§3 ust. 1 pkt 3 lit c.
tiret 4
„– płyty CD, kasety
magnetofonowe,”
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MAC

§3 ust. 1 pkt 3 lit c.
tiret 5
„– kasety wideo, płyty
DVD,”

Treść uwagi

Propozycja zmian zapisu

Treść jednostki wskazuje na przenośne
„informatyczne nośniki danych” w
rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji
podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) –
zwanej dalej „ustawą o informatyzacji”.
Nośnik „płyta CD” został juŜ
wymieniony w tiret 2, natomiast „płytę
magnetofonową” moŜna uznać za
„podobny nośnik fizyczny” o którym
mowa w tiret 2, więc jednostka wydaje
się być zbyteczną. Treść jednostki
pozwala przypuszczać, iŜ celem
projektodawcy było wskazanie na
nośniki słuŜące do zapisu nagrań
dźwiękowych.
Kasety wideo oraz płyty DVD moŜna
uznać za nośniki mieszczące się w
pojęciu „podobny nośnik fizyczny” o
którym mowa w tiret 2, więc jednostka
wydaje się być zbyteczną. Treść
jednostki pozwala przypuszczać, iŜ
celem projektodawcy było wskazanie na
nośniki słuŜące do zapisu nagrań audio1

Proponuje się nadanie jednostce
treści: „– przenośne informatyczne
nośniki danych,”

Stanowisko MRR
Uwaga uwzględniona

JeŜeli jest to zgodne z intencją
Uwaga uwzględniona
projektodawcy proponuje się nadanie
jednostce treści: „– nagrania
dźwiękowe na analogowych lub
informatycznych nośnikach danych,”

JeŜeli jest to zgodne z intencją
Uwaga uwzględniona
projektodawcy proponuje się nadanie
jednostce treści: „– nagrania audiowideo na analogowych lub
informatycznych nośnikach danych,”
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MAC

§3 ust. 1 pkt 3 lit c.
tiret 6
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MAC

§3 ust. 1 pkt 3 lit c.
tiret 7
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MAC

§3 ust. 1 pkt 3 lit c.
tiret 8

wizualnych.
Gry komputerowe rozpowszechniane są
na takich nośnikach jak: płyty: CD,
DVD, Blu-ray; nośniki typu
„cartridge”, niegdyś takŜe na:
dyskietkach 8, 5¼, 3½ cala oraz
dyskietkach typu ZIP. Czy celem
projektodawcy było ograniczenie się w
ramach przedmiotowej jednostki
wyłącznie do nośnika jakim jest płyta
CD?
Czy celem projektodawcy było
ograniczenie się w ramach
przedmiotowej jednostki wyłącznie do
usług świadczonych za pomocą poczty
elektronicznej? Proponuje rozwaŜenie
zmiany brzmienia jednostki ze
wskazaniem na wykorzystanie w
przedmiotowym zakresie środków
komunikacji elektronicznej – w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
Niezrozumiałym jest co projektodawca
w danym kontekście rozumie pod
pojęciem „sieci elektroniczne”.
Proponuje rozwaŜenie zmiany
brzmienia jednostki ze wskazaniem
na wykorzystanie w przedmiotowym
zakresie środków komunikacji
elektronicznej – w rozumieniu art. 2 pkt
5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
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JeŜeli jest to zgodne z intencją
Uwaga uwzględniona
projektodawcy proponuje się nadanie
jednostce treści: „– gry komputerowe
na informatycznych nośniki danych,”

JeŜeli jest to zgodne z intencją
projektodawcy proponuje się nadanie
jednostce treści: „– usługi
świadczone przez prawników albo
doradców finansowych, którzy
udzielają swoim klientom porad za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej,”

JeŜeli jest to zgodne z intencją
projektodawcy proponuje się nadanie
jednostce treści: „– usługi
edukacyjne, w ramach których treść
kursu przekazywana jest przez
nauczyciela za pomocą środków
komunikacji elektronicznej,”

Uwaga uwzględniona
Jednocześnie
doprecyzowano
brzmienie tiretu 7 do
bieŜącego zakresu
wykluczeń z e-usługi.
Tiret ten otrzymuje
brzmienie:„– usługi
świadczone przez
usługodawców za
pomocą środków
komunikacji
elektronicznej,”
Uwaga uwzględniona
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świadczeniu usług drogą elektroniczną,
Niezrozumiałym jest co projektodawca
§3 ust. 1 pkt 3 lit c.
rozumie pod pojęciem „usługi fizyczne
tiret 9
off-line”. Czy naprawa fizyczna sprzętu
komputerowego w opinii
projektodawcy moŜe nastąpić on-line?
Wydaje się, iŜ w sposób zdalny mogą
być dokonywane jedynie działania na
oprogramowaniu, czyli elemencie
nienaleŜącym do sfery fizycznej sprzętu
komputerowego.
Zgodnie z obecnym brzmieniem za e§3 ust. 1 pkt 3 lit c.
usługę nie będzie uznany dostęp do stron
tiret 16
“– dostęp do Internetu WWW świadczony za pośrednictwem
sieci Internet. Natomiast dostęp do
i stron World Wide
innych usług internetowych takich jak
Web”
poczta elektroniczna czy komunikatory
internetowe będzie stanowił e-usługę.
Zatem czy intencją projektodawcy było
uznanie, iŜ do katalogu e-usług nie
zalicza się świadczenia usługi: a)
dostępu do sieci Internet (czyli dostępu
do wszystkich usług internetowych),
b) dostępu do usługi internetowej
WWW?
§3 ust. 1 pkt 9
Celem zachowania jednolitości w
zakresie terminologii dotyczącej
informatyzacji administracji publicznej
sugeruje posłuŜenie się w ramach
przedmiotowej jednostki pojęciem
„dokument elektroniczny” , w
rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o
informatyzacji.
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Proponuje się doprecyzowanie treści
jednostki co do przedmiotu regulacji.

Uwaga uwzględniona
Dokonując aktualizacji
katalogu wykluczeń z
e-usługi projektodawca
postanowił usunąć tiret
9 „usługi fizyczne offline” i tiret 10
„hurtownie danych offline”.

Proponuje się doprecyzowanie treści
jednostki co do przedmiotu regulacji.

Uwaga uwzględniona
Tiret 16 otrzymuje
brzmienie
: dostęp do sieci
Internet

Proponuje się nadanie jednostce
treści: „9) produkcie cyfrowym naleŜy przez to rozumieć dokument
elektroniczny zawierający informację
będącą przedmiotem działalności
gospodarczej lub publicznej;”

Uwaga uwzględniona
W wyniku roboczych
wyjaśnień i ustaleń z
dnia 30 stycznia br,
oraz zaproponowaniu
przez MAC nowego
brzmienia definicji
produktu cyfrowego
rozumianego jako

„oprogramowanie lub
dokumenty
elektroniczne
stanowiące przedmiot
działalności
gospodarczej lub
publicznej”- uwaga ta
została uwzględniona.
Zgłoszona na KRMC
uwaga dotycząca
definiowania produktu
cyfrowego
rozumianego jako
dokument elektroniczny
zawęŜała kategorię
produktu cyfrowego,
bowiem produktami
cyfrowymi mogą być
np.: dokumenty,
pieniądze(instrumenty
finansowe),oprogramo
wanie lub utwory
autorskie (tekstowe,
głosowe i wizyjne).
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MAC

§3 ust. 1 pkt 13

Hosting to nie tyle udostępnienie sprzętu
informatycznego, co udostępnianie
zasobów sprzętu teleinformatycznego
(serwerów) przy jednoczesnym
zapewnieniu przez usługodawcę
prawidłowego funkcjonowania
wspomnianego sprzętu oraz jego dostępu
do sieci Internet.
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Proponuje się nadanie jednostce
treści: „13) usłudze hostingu - naleŜy
przez to rozumieć udostępnianie
klientowi zasobów sprzętu
teleinformatycznego za
pośrednictwem sieci Internet;”

Uwaga uwzględniona

Wprowadzono definicje
usługi hostingu
wypracowaną z NDAP
i MAC
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NDAP

§3 ust.1 pkt 3 lit. c

Określenie definicji e-usługi znajdujące Proponuję nadać punktowi
się w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c juŜ w
następujące brzmienie:
poprzedniej wersji rozporządzenia było „c) dostawy następujących
w części niekatulane. Wydając nowe
towarów i świadczenie
rozporządzenie mające na celu
następujących usług:
wprowadzenie zmian i uproszczeń
– towary, w przypadku których
zachęcających przedsiębiorców do
zamawianie i obsługa
podejmowania działań w zakresie
zamówienia odbywa się
rozwoju elektronicznej gospodarki
elektronicznie,
naleŜy takŜe zadbać by pojęcie e-usługi
– przenośne informatyczne
było adekwatne do tego co ono dziś
nośniki danych,
oznacza.
– treści zapisane na
Tym bardziej, Ŝe definicja ta określa
informatycznych nośnikach
zakres przedmiotowy wsparcia, jakie
danych takie jak gry,
moŜe być udzielone, a wspieranie
audiobooki, filmy, podręczniki
dostaw takich towarów jak dyskietki,
itp
kasety magnetofonowe, kasety wideo
– usługi świadczone przez
wydaje się niewłaściwe.
prawników albo doradców
Nie jest jasne dlaczego wsparcie ma być
finansowych, którzy udzielają
udzielane na przykład dostawom gier na
swoim klientom porad za
płytach CD, ale juŜ nie na innych
pomocą środków komunikacji
nośnikach?
elektronicznej,
Wątpliwości wzbudzać moŜe
– usługi edukacyjne, w ramach
ograniczenie wsparcia do usług
których treść kursu
doradztwa świadczonych przez
przekazywana jest przez
prawników albo doradców finansowych
nauczyciela za pomocą środków
za pomocą poczty elektronicznej, ale
komunikacji elektronicznej,
juŜ nie za pomocą innych środków
– usługi fizyczne off-line naprawy
komunikacji elektronicznej.
sprzętu komputerowego,
Wydaje się takŜe, Ŝe ograniczenie
– hurtownie danych,
pojęcia e-usługi tylko do hurtowni
– usługi reklamowe,
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Uwaga częściowo
uwzględniona

W odniesieniu do
uwagi dotyczącej
zaktualizowania
definicji e-usługi
określonej w § 3 ust. 1
pkt 3, a w
szczególności
zaktualizowania
i uporządkowania
katalogu określonego w
lit. c, naleŜy zauwaŜyć,
iŜ lit. c wskazuje
katalog usług
niezaliczanych zgodnie
z rozporządzeniem do
e-usług objętych
wsparciem w ramach
działania 8.1 PO IG.
Zatem uwaga w tej
części nie jest zasadna.
Jednocześnie zgodnie z
uwagą NDAP
uporządkowano katalog
określony w § 3 ust. 1
pkt 3 lit. c., w
brzmieniu
zaproponowanym przez
MAC.
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§ 3 ust.1 pkt 13

danych off-line (dlaczego nie on-line?)
nie jest zasadne.
Dostęp do Internetu oznacza oczywiście
jednoczesny dostęp do stron World
Wide Web, więc nie ma potrzeby tego
odrębnie podkreślać.
Być moŜe naleŜy wyłączyć z pojęcia „eusługi”, usługi świadczone
korespondencyjnie za pośrednictwem
poczty oraz dostawy materiałów
drukowanych, takich jak ksiąŜki,
biuletyny, gazety i czasopisma, a takŜe
usługi reklamowe świadczone w
szczególności w gazetach, na plakatach
i w telewizji.
Niezrozumiały jest równieŜ punkt
„konwencjonalne usługi aukcyjne, przy
których
niezbędny
jest
udział
człowieka, niezaleŜnie od sposobu
składania
ofert”,
zwłaszcza
w odniesieniu do celu rozporządzenia.
W związku z powyŜszym przedkładamy
propozycję nowego brzmienia całego §
3 ust.1 pkt 3 lit. c.
UŜyta w projekcie definicja hostingu
moŜe być niejasna.
Usługa hostingu moŜe polegać na
oddaniu do dyspozycji przez Internet
określonych zasobów sprzętowych (nie
sprzętu, jak się to proponuje w
projekcie tylko raczej jego zasobów),
ale moŜe być takŜe powiązana z
oddaniem do dyspozycji jednocześnie
oprogramowania.
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– centra wsparcia telefonicznego,
– usługi telefoniczne z elementem
wideo,
– usługi dostępu do Internetu
–
usługi telefoniczne
świadczone za pośrednictwem
Internetu;

Proponuję wykreślić pkt 13 w § 3
ust.1 lub nadać mu nowe brzmienie:
„13) usłudze hostingu - naleŜy przez
to rozumieć udostępnianie klientowi
do wykorzystania za pośrednictwem
Internetu określonych zasobów
sprzętu informatycznego lub sprzętu
i oprogramowania;”

Uwaga uwzględniona

W wyniku roboczych
ustaleń do projektu
rozporządzenia
wprowadzono definicję
hostingu w brzmieniu
wypracowanym z
NDAP i MAC tj. 13)
usłudze hostingu -

W związku z tym jednak, Ŝe pojęcie
usługi hostingu jest dziś równie jasne
jak pojęcie poczty elektronicznej, a
takŜe dlatego, Ŝe pojęcie hostingu jest
uŜywane w rozporządzeniu tylko raz (w
§ 5 ust. 2 pkt 2 gdzie znaczenie tego
terminu jest jasne), proponuje się
rozwaŜenie wykreślenia tej definicji.
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naleŜy przez to
rozumieć udostępnianie
klientowi zasobów
sprzętu
teleinformatycznego za
pośrednictwem sieci
Internet;”.

