MINISTERSTWO

Warszawa, dnia

20”?i r.

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DSI-SOP-002 1-1-6/2012

PROTOKÓŁ
Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji dn. 12 września 2012 r.

Dotyczy:

Obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (dalej: KRMC) przewodniczył Minister
Administracji i Cyfryzacji, Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Michał Boni.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu oraz osoby zapraszane do udziału w pracach Komitetu.
—

1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komitetu powitał Uczestników, następnie otworzył posiedzenie Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji przedstawiając agendę posiedzenia. Przyjęto porządek obrad zgodnie z agendą.

2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:
2.1. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie
wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

drogowym

—

Do projektu ustawy wniesiono uwagi:
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dokument z 5 września 2012 r., znak: GP-09-0206222/2012,
•

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokument z 4 września 2012 r.,
Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, dokument z 5 września 2012 r., znak: RCL.DPŚiI.58-35/12,

•

Ministra Gospodarki, dokument z 10 września 2012 r., znak: DGE-I-022-7/1/12.

Pan Michał Boni, Przewodniczący KRMC zwrócił się z pytaniem dot. dostępności, z punktu widzenia
przejrzystosci obywatelskiej, rejestru elektronicznego przedsiębiorcow transportu drogowego
Pani Patrycja Wolinska-Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w MTBiGM poinformowała, ze rejestr ten
nie będzie otwarty dla wszystkich.
Przewodniczący KRMC zalecił, aby MTBiGM sprawdziło otwartość dla obywateli tego typu rejestrów
w krajach europejskich
Konkluzja: Komitet przyjął projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy, z uwzględnieniem uwag
ABW oraz uwagi nr I GUS (dokument MTBiGM z 11 września 2012 r., znak: TD-3s-020-”732/2012).
Uwaga nr 2 GUS została uzgodniona zgodnie ze stanowiskiem RCL. Uwagi MG i RCL uzgodniono,
stosownie do stanowiska MTBiGM (wyrażonym w dokumentach z 11 września 2012 r., znak: TD-3s-020753/2012. TD-3s-020-732/2012). Komitet rekomendował rozpatrzenie projektu założeń projektu ustawy
stałemu komitetowi Rady Ministrów.

2.2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
wnioskodawca Minister Finansów.
—

Projekt skierowano pod obrady KRMC wraz z protokołem rozbieżności (uwagi KNF, KKPC, GIODO,
NBP, MG).
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Do projektu ustawy złożono:
uwagę Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dokument z 10 sierpnia 2012 r., znak:
991 100/0220-179/2012/SK,
opinię ustną, wniesioną na posiedzeniu Komitetu przez Pana Macieja Gronia, Sekretarza Komitetu,
dotyczącą istniejących w ustawie o usługach płatniczych zakazów ograniczenia odpowiedzialności
dla dostawców usług informatycznych.
Konkluzja: Komitet przyjął projekt ustawy z uwzględnieniem uzgodnionych uwag ZUS (zgodnie
z dokumentami: z 3 września 2012 r., 7 września 2012 r., znak: 991 100/0220-179/2012, z 27 sierpnia 2012
r., znak: FN/FN-7/0310/19/DZZ/2011/451, z 5 września 2012 r., znak: FN/FN-7/0310/21/DZZ/2011/451,
z 11 września 2012 r., znak: FN/FN-7/03 10/22/BLG/201 1/451). Opinia Sekretarza Komitetu zostanie
skierowana do MF w formie pisemnej. Przewodniczący KRMC zalecił, aby kwestia ta została wyjaśniona
przed posiedzeniem stałego komitetu Rady Ministrów. KRMC rekomendował rozpatrzenie projektu ustawy
stałemu komitetowi Rady Ministrów wraz z protokołem rozbieżności.
2.3. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu
przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być
opatrzone wnioskodawca Minister Finansów.
—

Do projektu rozporządzenia nie wpłynęły uwagi.
Konkluzja: Komitet przyjął projekt rozporządzenia.

2.4. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograjicznych oraz mapy zasadniczej
wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji.
—

Projekt rozporządzenia skierowano pod obrady KRMC wraz z protokołem rozbieżności (uwagi MŚ,
MKiDN, MRiRW).
Do projektu rozporządzenia zgłoszono uwagi:
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dokument z 4 września 2012 r., znak:
DKN.008.1 .2012,
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dokument z 5 września 2012 r., znak: BDGbip-0220/218/12(l).
Konkluzja: Komitet przyjął projekt rozporządzenia z uwzględnieniem uzgodnionych uwag NDAP
i MRiRW, zgodnie ze stanowiskiem MAC wyrażonym w piśmie z 7 września 2012 r., znak: PL-0242-5/lO12/1235, PL-0242-5/10-12/1246. Uwagi zawarte w protokole rozbieżności zostały wycofane.
3.

Informacja nt. wdrażania jednolitego szablonu dla projektów aktów normatywnych w celu
ujednolicenia formatowania dokumentów Rządowe Centrum Legislacji.
—

Informację przedstawił Pan Piotr Gryska, Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji.
Pan Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, zwrócił uwagę na standaryzację
nazw plików.
Konkluzja: Komitet przyjął informację. Przewodniczący KRMC:
• zobowiązał członków Komitetu oraz osoby stale uczestniczące w pracach do przekazania
kierownictwu resortów i instytucji informacji nt. wdrażania jednolitego szablonu,
• poddał pod rozwagę RCL zaprezentowanie przedmiotowej informacji na posiedzeniu Rady
Ministrów,
• zalecił RCL przekazanie instrukcji użytkowania szablonu projektów aktów prawnych,
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•

poddał pod rozwagę, do czasu planowanego pełnego wdrożenia schematu, analizę stopnia
dostosowania resortów do wprowadzenia zaprezentowanych rozwiązań.

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

Pan Marcin Kędzierski. Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
Ministerstwo Zdrowia.

•
•

Pan Bartosz Skaldawski, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Pan Krzysztof Kurkowski, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego,

•
•

Pan Marcin Rossa, Dyrektor Centrum Informacji o Środowisku, Ministerstwo Środowiska,
Pan Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Konkluzja: Komitet przyjął informację nt. stanu prac poszczególnych resortów. Ponadto Przewodniczący
KRMC:
•

zobowiązał MZ do przekazania GUGiK informacji nt. sposobu prowadzenia rejestrów, otwartości
rejestru, możliwości uzyskania danych z tych rejestrów poprzez aplikacje do pobierania danych,

•

zalecił GUGiK zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska w sprawie
wyjaśnienia wszelkich kwestii krytycznych, które zostaly zidentyfikowane przez MŚ,

•

zalecił GUGiK przygotowanie notatki dla Przewodniczącego KRMC dotyczącej najbardziej
krytycznych kwestii podniesionych przez przedstawiciela MŚ,

•

zwrócił się z prośbą do organów wiodących w pracach nad wdrażaniem dyrektywy [NSPIRE
o analizę, które z funkcji, zadań nie zostaną w pełni wykonane w obecnym okresie programowania
środków finansowych UE z uwagi na ewentualne dostosowanie do przyszłych (spóźnionych)
rozwiązań wprowadzanych przez UE,

•

zwrócił się z prośbą do organów wiodących w pracach nad wdrażaniem dyrektywy 1JSPIRE
o analizę, które z funkcji, zadań będą wymagaly kontynuacji w przyszłym okresie programowania
środków finansowych UE,

•

zalecił GUGiK przekazanie programu budowy infrastruktury informacji przestrzennej w latach
2012-13 do zapoznania się przez członków Komitetu oraz osoby stale uczestniczące w pracach
Komitetu, a także o przekazanie wniosków nt. ewentualnych potrzebnych zmian legislacyjnych,

•

zalecił spotkanie dot. stworzenia, w nowym okresie programowania środków finansowych UE,
ogólnokrajowego projektu ostrzegawczego (przed różnymi zdarzeniami m.in. epidemie,
zanieczyszczenia,
pożary)
umożliwiającego
obywatelom
przekazywanie
znajdującym
się na określonym terenie informacji o zagrożeniach, np. poprzez kanały radiowe, telefony
komórkowe; ponadto zwrócił się z prośbą do UKE o współpracę z operatorami sieci w ww. zakresie,

•

podjął decyzję obligującą MRiRW oraz MTBiGM do przedstawienia na kolejnym posiedzeniu
KRMC informacji nt. wdrażania dyrektywy FNSPIRE.
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5. Zamknięcie posiedzenia
Przewodniczący Komitetu poinformował o kolejnych datach posiedzeń KRMC, tj.: 19 września 2012 r.,
3 i 17 października 2012 r., podziękował Uczestnikom i zamknął posiedzenie.

Sekretarz Komitetu

Przewodniczący

Rady

mitetu

Rady MinistróaCyfryzacji
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Załącznik nr 1

AGENDA POSIEDZENIA
Komitetu Rady Ministrów
do Spraw Cyfryzacji
w dniu 12 września 2012 r. o godzinie 15°°
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, AI. Ujazdowskie 1/3,
Sala 202
1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:
2.1. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
2.2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw
wnioskodawca Minister Finansów.

2.3. Projekt
w

rozporządzenia

sprawie

Ministra

sposobu przesyłania

Finansów
deklaracji

elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

zmieniającego

—

-

rozporządzenie

i podań
—

oraz rodzajów podpisu
wnioskodawca Minister Finansów.

2.4. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograjicznych
oraz mapy zasadniczej wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji.
—

3. Informacja nt. wdrażania jednolitego szablonu dla projektów aktów normatywnych w celu
ujednolicenia formatowania dokumentów— Rządowe Centrum Legislacji.

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