Warszawa, dnia Q. (24. 201 .? r.

MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DSI-SOP-0021 -1-10/2012

PROTOKÓŁ
Dotyczy:

Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 15 listopada 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 3.2. agendy omówiono jako pierwszy. Przyjęto
porządek obrad.
—

2.

(punkt 3.2. agendy posiedzenia) Projekt Programu „Lepsze Regulacje” na lata 2012-2015
wnioskodawca Minister Gospodarki.
—

Dokument został skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji wraz
z protokołem rozbieżności (uwagi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
Do projektu dokumentu złożono uwagi:
•

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, dokument z 14 listopada 2012 r., znak: DAiKP-381/12/TT,

•

Ministerstwa Finansów, dokument z 14 listopada 2012 r., znak: Dł-KP/03 10/48/WRK/12/4803.

Konkluzja: Komitet przyjął projekt dokumentu. Uwagi MAC i MF zostaly uzgodnione, zgodnie
ze stanowiskiem MG wyrażonym w dokumentach: z 14 listopada 2012 r., znak: DDR-W-4071-9/2/12,
z 15 listopada 2012 r., znak: DDR-1V-4071-9/3/12. Uwagi MKiDN z protokołu rozbieżności: uwaga
nr 1 zostanie wyjaśniona na etapie szczegółowych prac nad rządowym systemem e-legislacji, uwaga
nr 2, po wyjaśnieniach MG, została wycofana. Komitet rekomendował projekt dokumentu do dalszych
prac.

3.

(punkt 2 agendy posiedzenia) Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów
legislacyjnych:

3.1. (punkt 2.1. agendy posiedzenia) Projekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych
i hipotece wnioskodawca Minister Sprawiedliwości.
—

Konkluzja: Komitet przyjął projekt ustawy. Uwagi zgłoszone na posiedzeniu KRMC w dniu
31 października 2012 r. zostały wyjaśnione, zgodnie ze stanowiskiem MS wyrażonym w dokumencie
z 12 listopada 2012 r., znak: DPrC-ł-412-5/12. Jednocześnie Przewodniczący KRMC zalecił
przeprowadzenie dyskusji na forum KRMC dot. przeglądu prawa pod kątem ujednolicenia terminologii
informatycznej, inicjującej prace w ww. zakresie.
Komitet rekomendował rozpatrzenie projektu stałemu komitetowi Rady Ministrów.
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4. (punkt 3 agendy posiedzenia) Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów
pozalegisiacyjnych:
4.1. (punkt 3.1. agendy posiedzenia) Projekt Policy paper dotyczący cyfrowego rozwoju Polski do
2020 r. wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji.
—

Do projektu dokumentu złożono uwagi:
• Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dokument z 14 listopada 2012 r.,
• Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dokument z 14 listopada 2012 r., znak: PL-0241-.
283/12/15 87,
• Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dokument z 14 listopada 2012 r., znak:
DKN.008. 1.2012,
• Ministra Gospodarki, dokument z 15 listopada 2012 r., znak: DGE-I-022-1 1/1/12,
• ustne uzupełnienie uwagi nr 2 NDAP, złożone na posiedzeniu KRMC przez przedstawiciela NDAP,
dotyczące traktowania problematyki bezpieczeństwa dokumentacji elektronicznej jako elementu
otwartych zasobów lub elementu budowy e-administracji. Pani Ewa Perłakowska, Dyrektor
Departamentu Ksztaltowania Narodowego Zasobu Archiwalnego NDAP, podkreśliła, że podjęcie
działań zmierzających do zagwarantowania wiarygodności i przejrzystości oraz bezpieczeństwa
dokumentacji elektronicznej odzwierciedlającej działania państwa jest dopełnieniem idei rozwoju
e-administracji. Problematyka zabezpieczania dokumentacji nie zawsze dotyczy wyłącznie
otwartych zasobów. Po pewnym czasie dokumentacja staje się zasobami kultury, natomiast przez
pewien okres, liczony w dziesiątkach lat, stanowi pewne zabezpieczenie dla administracji.
Konkluzja: Komitet przyjął projekt dokumentu z uwzględnieniem uwag UKE, GUGIK. Uwagi
ogólne nr 1, 3 MG zostały odrzucone, uwaga ogólna nr 2 oraz uwagi szczegółowe MG zostały
uwzględnione. Uwagę nr I NDAP odrzucono, uwagę nr 3 NDAP uwzględniono. Uwagę nr 2 NDAP
uzgodniono, ponadto Komitet zalecił rozważanie uwzględnienia tej uwagi wraz z uzupełnieniem podczas
prac nad tematyką dot. otwartych zasobów.
Komitet rekomendował projekt dokumentu do dalszych prac.
4.2. (punkt 3.3. agendy posiedzenia) Projekt „Założeń Umowy Partnerstwa
Programowanie
r
20142020
perspektywyJinansowej
wnioskodawca Minister Rozwoju Regionalnego.
-

—

Projekt dokumentu został skierowany pod obrady KRMC wraz z:
• protokołem rozbieżności (uwagi Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej),
• tabelą uwag do przesądzenia na etapie SKRM/RM,
• tabelą uwag związanych z dalszymi etapami prac nad dokumentami związanymi z perspektywą
finansową UE 2014-2020.
Do projektu dokumentu złożono nieterminowe uwagi:
• Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dokument z 14 listopada 2012 r., znak: ZONzbi-0220-27/12(w1474),
• Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, dokument z 14 listopada 2012 r., znak: RCL.DPŚiI.624357-12,
• Ministra Finansów, dokument z 14 listopada 2012 r., znak: DI-KP/0310/46-2/WRKj”12/4814,
• Ministra Gospodarki, dokument z 15 listopada 2012 r., znak: DGE-1-022/12/1/12 (dokument
przedłożony na posiedzeniu KRMC, uwagi nie zostały zreferowane przez przedstawiciela MG).
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Konkluzja: Komitet przyjął projekt dokumentu wraz z rekomendacją Komitetu nt. opracowania, na
dalszym etapie prac nad dokumentem, dwufunduszowego programu operacyjnego dotyczącego rozwoju
cyfrowego. Przewodniczący KRMC zobowiązał MAC i MG do przygotowania uzasadnienia do
rekomendacji. Uwagi MRiRW, RCL, MF, skierowano do rozstrzygnięcia na kolejnych etapach prac nad
projektem dokumentu, zgodnie ze stanowiskiem MRR wyrażonym w dokumencie z 15 listopada 2012 r.,
znak: DPP-yłI-0723-183-PJ/12. Uwagi wykraczające poza kompetencje Komitetu zawarte w protokole
rozbieżności, oraz uwagi MG (niezreferowane przez przedstawiciela MG), nie zostały rozpatrzone.

Komitet rekomendował rozpatrzenie projektu stałemu komitetowi Rady Ministrów wraz z protokołem
rozbieżności, tabelą uwag do przesądzenia na etapie SKRM!RM. tabelą uwag związanych z dalszymi
etapami prac nad dokumentami związanymi z perspektywą finansową UE 2014-2020.
5. (punkt 4 agendy posiedzenia) Informacja nt. Implementacji Dyrektywy Usługowej
Gospodarki.

—

Ministerstwo

Informację przedstawił Pan Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej
w Ministerstwie Gospodarki.
Konkluzja: Komitet przyjąl informację.

6. (punkt 5 agendy posiedzenia) Sprawy różne.
Pan Maciej Groń, Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, zwrócił się z prośbą do
członków Komitetu oraz osób stale uczestniczących w pracach KRMC. aby zgodnie z 9 ust. I
zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,
projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Komitet oraz wszelkie dokumenty dotyczące
prac nad tymi projektami kierowane były za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Sekretarz KRMC jednocześnie podkreślił, aby uwagi do projektów dokumentów rozpatrywanych na
etapie KRMC, były wnoszone w formie tabeli, zgodnie z Zasadami działania Komitetu Rady
Ministrów do spraw CyJl-yzacji.
Pan Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie
Gospodarki, poruszył temat dotyczący braku możliwości zarejestrowania nowych domen goy.pl oraz
poprosił o wsparcie w tym zakresie.
Sekretarz KRMC, odpowiadając poinformował, że kwestia ta była przedmiotem spotkania
z przedstawicielami MNiSW w ubiegłym tygodniu, którzy zapewnili, iż MNiSW podejmie
inicjatywę pisemnego kontaktu z IPPT PAN.
Przewodniczący KRMC poinformował, że tematyka domen goy.pl będzie przedmiotem wyjaśnień
i na kolejnym posiedzeniu KRMC zostanie przedstawiona informacja w tym zakresie.
7. (punkt 6 agendy posiedzenia) Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący KRMC zalecił, aby na kolejnym posiedzeniu Komitetu:
•

omówiono stan absorpcji środków 7. osi priorytetowej PO IG,

•

przedstawiono informację nt. projektów teleinformatycznych zapewniających dostęp do Internetu,
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwój Polski
Wschodniej.

Przewodniczący KRMC poinformował, że w najbliższym czasie zostaną skierowane pod obrady
Komitetu projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia, związane z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych.
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Przewodniczący KRMC zalecił, aby na posiedzeniu KRMC w dniu 19 grudnia 2012 r. NFZ lub MZ
przedstawiło informację nt. akcji informacyjnej związanej z funkcjonowaniem systemu ochrony
zdrowia.
Przewodniczący KRMC poinformował o kolejnych terminach posiedzeń KRMC, które odbędą się
w dniach: 28 listopada 2012 r. o godz. 13.30, 12 grudnia 2012 r. o godz. 13.00 oraz 19 grudnia 2012 r.
o godz. 13.00.

Sekretarz Komitetu

Przewodniczący Komitetu

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Rady MinistrJaw Cyfryzacji
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Załącznik nr 1

AGENDA POSIEDZENIA
Komitetu Rady Ministrów
do Spraw Cyfryzacji
w dniu 15 listopada 2012 r. o godzinie 1500
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 ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Minister Sprawiedliwości.

—

wnioskodawca

3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów pozalegisiacyjnych:
3.1. Projekt Policy paper dotyczący cyfrowego rozwoju Polski do 2020 r.
Minister Administracji i Cyfryzacj i.

3.2. Projekt Programu „Lepsze Regulacje” na lata 2012-2015
Gospodarki.

—

-

wnioskodawca

wnioskodawca Minister

3.3. Projekt „Założeń Umowy Partnerstwa
Programowanie perspektywy Jinansowej
2014-2020” wnioskodawca Minister Rozwoju Regionalnego.
-

—

4. Informacja nt. Implementacji Dyrektywy Usługowej

—

Ministerstwo Gospodarki.

5. Sprawy różne.
6.

Zamknięcie posiedzenia.
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