Warszawa, dnia (2 Q” 201 r.

MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DSI-SOP-0021 -1-9/2012

PROTOKÓŁ
Dotyczy:

Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 31 października 2012 r.

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 i otworzył posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw
Cyfryzacji. Porządek obrad został zmieniony
punkt 8. agendy przeniesiono na następne posiedzenie
Komitetu. Przyjęto porządek obrad.
—

2.

Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:
2.1. Projekt założeń projektu ustawy o zasadach
wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji.

prowadzenia

zbiórek

publicznych

—

Projekt dokumentu został skierowany pod obrady KRMC wraz z protokołem rozbieżności (uwagi
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Finansów
i Ministerstwa Sprawiedliwości).
Do projektu dokumentu, na etapie KRMC, nie złożono uwag.
Konkluzja: Komitet przyjął projekt założeń, zobowiązując MAC do wyjaśnienia uwag MF i MS
zawartych w protokole rozbieżności, przed skierowaniem projektu pod obrady stałego komitetu Rady
Ministrów. Pozostałe uwagi MPiPS, MON, po wyjaśnieniach MAC, zostaly wycofane. Komitet
rekomendował rozpatrzenie projektu stałemu komitetowi Rady Ministrów.
2.2. Projekt założeń projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach
administracyjnych wnioskodawca Minister Gospodarki.
—

Projekt dokumentu został skierowany pod obrady KRMC wraz z protokołem rozbieżności (uwagi
Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych)
Do projektu dokumentu złożono uwagi:
Ministra Rozwoju Regionalnego, dokument z 24 października 2012 r., znak: DPP-yII-0723-172PJ/12,
Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, dokument z 25 października 2012 r., znak: RCL.DPG-5824/12.
Konkluzja: Komitet przyjął projekt złożeń. Uwaga MRR, po wyjaśnieniach MG (dokument
z 29 października 2012 r., znak: DDR-11-4300-1 19/12), została wycofana (zgodnie z dokumentem
z 30 października 2012 r.).
Uwaga nr 1 RCL została uzgodniona. Zgodnie ze stanowiskiem MG wyrażonym w dokumencie
z 29 października 2012 r., znak: DDR-II-4300-119/12: uwaga nr 2 RCL została przyjęta, uwaga nr 3
RCL została wyjaśniona, uwaga nr 4 RCL została odrzucona.
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Uwagi MSW zawarte w protokole rozbieżności, po wyjaśnieniach MG, zostały wycofane. Komitet
zobowiązał MG i MŚ do wyjaśnienia uwag MŚ zamieszczonych w protokole rozbieżności. Komitet
odrzucił uwagi MTBiGM z protokołu rozbieżności, natomiast MTBiGM podtrzymało uwagi.
Komitet przyjął autopoprawkę MG dot. wprowadzenia przepisów, w przedmiotowej ustawie lub
w projekcie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
mówiących o nałożeniu na dany organ (MG lub MAC albo inny organ) obowiązku określenia ogólnego
wzorów dokumentów elektronicznych, w przypadku gdy organ zobowiązany na podstawie przepisów
szczegółowych nie zrealizował tego obowiązku oraz nie zgłosił w określonym terminie wzoru
dokumentu elektronicznego do centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.
Jednocześnie zobowiązując MG i MAC, na roboczo, do doprecyzowania przepisów. MG zwróciło się
z prośbą, aby w przypadku procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określenie
elektronicznego wzoru dokumentu elektronicznego należało do resoru gospodarki.
Komitet rekomendował rozpatrzenie projektu stałemu komitetowi Rady Ministrów wraz
ze zmodyfikowanym protokołem rozbieżności.
2.3. Projekt założeń projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych wnioskodawca Minister Środowiska.
—

Projekt dokumentu został skierowany pod obrady KRMC wraz z protokołem rozbieżności (uwagi
Ministerstwa Finansów i Rządowego Centrum Legislacji).
Do projektu dokumentu wniesiono uwagi:
•
Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, dokument z 29 października 2012 r., znak: RCL.DPŚiI.5847/12,
•

Ministra Gospodarki, dokument z 30 października 2012 r., znak: DDR-II-022-102/12).

Konkluzja: Komitet przyjął projekt zalożeń z uwzględnieniem uwag RCL oraz z zaleceniem
uzupełnienia projektu dokumentu o przepis mówiący, iż proponowane rejestry będą prowadzone
w systemie teleinformatycznym, z zobowiązaniem do uszczegółowienia tego przepisu na etapie prac nad
projektem ustawy. Po wyjaśnieniach, uwaga MG została wycofana. Uwagi zawarte w protokole
rozbieżności wykraczające poza kompetencje Komitetu, nie zostały rozpatrzone. Komitet rekomendował
rozpatrzenie projektu stałemu komitetowi Rady Ministrów wraz z protokołem rozbieżności.
2.4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Sprawiedliwości.

—

wnioskodawca Minister

Do projektu dokumentu złożono uwagi:
Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dokument z 30 października 2012 r., znak: PL
024 1-276e/10-12/1523),
•

Szefa ABW, dokument z 30 października 2012 r.,
opinia ustna Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych złożona na posiedzeniu
Komitetu.

Konkluzja: Komitet zdjął projekt ustawy z porządku obrad. Zobowiązano MS do przeprowadzenia
konsultacji projektu z udziałem przedstawicieli GIODO, GUGiK, ABW i RCL oraz przedstawienia
wyników prac na kolejnym posiedzeniu KRMC.
3.

Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentacji projektów teleinformatycznych:
3.1. ZSIN- Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
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Konkluzja: Komitet pozytywnie rozpatrzył ww. dokumentację projektu teleinformatycznego.

3.2. Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej

—

etap I (MSW).

Na wniosek MSW, niniejszy punkt został zdjęty z porządku obrad.
3.3. Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów

—

eKatalogi (UZP).

Konkluzja: Komitet pozytywnie rozpatrzyi ww. dokumentację projektu teleinformatycznego.
3.4. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu telekomunikacyjnego umożliwiającego włączenie starostw
powiatowych oraz terenowych jednostek organizacjjnych Państwowej Straży Pożarnej (PSP)
i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) do Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na
potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112)
Ogólnopolska Sieć Administracji
Publicznej Ogólnopolska Sieć Ratownictwa OSAP-OSR (MAC).
-

—

Do dokumentacji projektu złożono uwagi:
•

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dokument z 31 października 2012 r.,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokument z 30 października 2012 r.

Konkluzja: Komitet pozytywnie rozpatrzył ww. dokumentację projektu teleinformatycznego,
jednocześnie zobowiązał MAC do wyjaśnienia, na piśmie, uwag UKE. Uwaga ABW została przyjęta.
4.

Informacja nt. stanu przygotowań zmodyfikowanej dokumentacji projektu pl.ID —polska ID karta
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

—

Informację przedstawił Pan
Wewnętrznych.

Roman

Dmowski,

Podsekretarz

Stanu

w

Ministerstwie

Spraw

Konkluzja: Komitet przyjął informację. Przewodniczący KRMC zalecił MSW, aby raz lub dwa razy
w miesiącu przedstawiało na posiedzeniach KRMC aktualną informację nt. prac nad przedmiotowym
projektem.
Jednocześnie Przewodniczący KRMC zalecił, aby zespół pracujący nad Planem Działań Naprawczych
(Remedial Action Plan), w perspektywie dwóch tygodni dokonał analizy realizacji zobowiązań
zawartych w ww. planie.
5.

Informacja nt. rekomendacji Zespołu zadaniowego do spraw opracowania rekomendacji
w zakresie zarządzania, zatrudniania oraz wynagradzania osób zaangażowanych w administracji
publicznej w realizację projektów wspólfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
—

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Informację przedstawił Pan Rafał Poździk, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacj I.
Do dokumentu złożono uwagi Ministra Finansów (dokument z 30 października 2012 r., znak: DIKP/03 10/45-2/WRK!12/4594) —MAC przyjęło siedem z dziesięciu zgłoszonych uwag.
Konkluzja: Komitet przyjął informację. Jednocześnie Przewodniczący Komitetu zalecił:
•

MAC rozdysponowanie ww. rekomendacji do Prezesa Rady Ministrów, wszystkich ministrów, osób
odpowiedzialnych w resortach za projekty unijne, za sprawy cyfryzacyjne,

•

opracowanie dodatkowej analizy przez Zespół zadaniowy, sporządzający ww. raport, dot.
utrzymania obecnych zasobów kadrowych, kompetencyjnych, zespołów zadaniowych podczas
inicjowania projektów w roku 2014 i 2015 następnego okresu programowania,
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•

Ministrowi Rozwoju Regionalnego uwzględnienie ww. wątku w dokumentach, które będą
inicjowały, na poziomie komitetów i Rady Ministrów, przygotowania do nowego okresu
programowania,

•

Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej i Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, szczególną
sumienność w latach 2013—2014 w związku z kumulacją kończonych i rozliczanych projektów,

•

MAC przeprowadzenie analizy ewentualnych możliwości zmian przepisów, dot. pracowników
zatrudnionych przy projektach UE, w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad
wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych
w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

6. Informacja nt. stanu realizacji programu „Cyfrowa szkoła”

—

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Informację przedstawiła Pani Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Konkluzja: Komitet przyjął informację, zobowiązał, MEN, MAC i UZP do zorganizowania
roboczego spotkania, na którym zostanie omówiona i wyjaśniona kwestia dot. przetargów w ramach ww.
projektu, m.in. w celu uniknięcia w przyszłości unieważnień przetargów. Ponadto Komitet
zaproponował, aby MEN, z odpowiednimi instytucjami, m.in. z CBA, dokonało analizy działań w ww.
zakresie.
7. Dyskusja nt. Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Punkt przeniesiony na kolejne posiedzenie KRMC.

8. Informacja nt. Implementacji Dyrektywy Usługowej

—

Ministerstwo Gospodarki.

Punkt przeniesiony na kolejne posiedzenie KRMC.

9.

Sprawy różne.
Nie zgłoszono tematów do tego punktu.

10. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący poinformował o kolejnym posiedzeniu KRMC, które odbędzie się 15 listopada 2012 r.
o godz. 15:00, podziękował Uczestnikom i zamknął posiedzenie.

Sekretarz Komitetu

Przewodniczący Komitetu

Rady Mintr”dosawCyfryzacji

Rady Ministrraw Cyfryzacji
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Załącznik nr 1

AGENDA POSIEDZENIA
Komitetu Rady Ministrów
do Spraw Cyfryzacji
w dniu 31 października 2012 r. o godzinie 1300
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3,
Sala Świetlikowa
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:
2.1. Projekt założeń projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji.
-

2.2. Projekt założeń projektu ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach
administracyjnych wnioskodawca Minister Gospodarki.
—

2.3. Projekt założeń projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych Jluorowanych gazach cieplarnianych wnioskodawca Minister Środowiska.
—

2.4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Minister Sprawiedliwości.

—

wnioskodawca

3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentacji projektów teleinformatycznych:

3.1. ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
(GUGiK).
-

3.2. Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej
3.3. Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów

—

—

—

Faza I

etap I (MSW).

eKatalogi (UZP).

3.4. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu telekomunikacyjnego umożliwiającego włączenie
starostw powiatowych oraz terenowych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej (PSP) i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) do Ogólnopolskiej Sieci
Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112)
Ogólnopolska Sieć Administracji Publicznej Ogólnopolska Sieć Ratownictwa OSAP
OSR (MAC).
-

—

—

wnioskodawca Instytucja pośrednicząca dla 7. osi PO IG.

4. Informacja nt. stanu przygotowań zmodyfikowanej dokumentacji projektu pl.ID —polska
ID karta Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.
—

5. Informacja nt. rekomendacji Zespolu zadaniowego do spraw opracowania rekomendacji

w zakresie zarządzania, zatrudniania oraz wynagradzania osób zaangażowanych
w administracji publicznej w realizację projektów wspólfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
—
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6. Informacja nt. stanu realizacji programu „Cyfrowa szkoła”
Narodowej.

—

Ministerstwo Edukacji

7. Dyskusja nt. Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
8. Informacja nt. Implementacji Dyrektywy Usługowej

—

Ministerstwo Gospodarki.

9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Sekretariat Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzaeji
OO-060 Warszawa. ul. Królewska 27

e-mail: krmcmac.goy.pl
tel. kom 882 190 047, 694 444 295
6

