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MINISTERSTWO

Warszawa, dnia

OS. Q/1.

201 r.

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

PROTOKÓŁ
Dotyczy:

Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 28 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. Przyjęto porządek obrad zgodny z agendą.
2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:
2.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu
przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników
składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz
pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego
wnioskodawca Minister Zdrowia.
—

Dokument zostal skierowany pod obrady Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji wraz
z protokołem rozbieżności (uwagi Rządowego Centrum Legislacji).
Do projektu dokumentu złożono terminowe uwagi:
Prezesa Rządowego Centrum Legislacji,
znak: RCL.DPS.542-1 186/12.

dokument

z

28

listopada

2012

r.,

Konkluzja: Komitet przyjął projekt dokumentu, z zaleceniem rozstrzygnięcia przez MZ uwag RCL
na kolejnym etapie prac nad dokumentem oraz rekomendował projekt dokumentu do dalszych prac.
3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów pozalegisiacyjnych:
3.1. Projekt Planu Informatyzacji zamówień publicznych w Polsce
wnioskodawca Prezes Urzędu
Zamówień Publicznych.
Do projektu dokumentu złożono uwagi:
• terminowe: Ministra Finansów, dokument z 26 listopada 2012 r., znak: DI-KP/0310/403/WRK/1 2/,
• nieterminowe: Ministra Gospodarki, dokument z 27 listopada 2012 r., znak: DGE-I-02215/1/12,
• nieterminowe: Ministra Administracji i Cyfryzacji. dokument z 27 listopada 2012 r.
Konkluzja: Komitet przyjął projekt dokumentu, z następującym rozstrzygnięciem złożonych uwag:
—

1) uwagi MF:
• uwagę nr 1 skierowano do rozstrzygnięcia na posiedzeniu KRMC w dniu 19 grudnia 2012 r.
(lub w późniejszym terminie), po rozstrzygnięciach zapadłych w KE dot. nowej dyrektywy
o zamówieniach publicznych,
• uwaga nr 2 została uwzględniona,
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•

pozostałe uwagi zostały uzgodnione zgodnie ze stanowiskiem UZP wyrażonym w dokumencie
z 27 listopada 2012 r., znak: UZP/DP/L-DKO!12032!2012,

2) uwagi MAC zostały uzgodnione zgodnie ze stanowiskiem UZP wyrażonym w dokumencie
z 28 listopada br., znak: UZP/DP/L-DKO/12082/2012,
3) uwagi MG:
• uwaga nr 1 została uzgodniona; punkt 2 zawarty w uwadze nr 1 został odrzucony, pozostałe
punkty uwagi nr I wraz z uwagą nr 3 zostały skierowane do rozstrzygnięcia na dalszym etapie
procedowania dokumentu, po sporządzeniu studium wykonalności,
• uwaga nr 2 zostanie uwzględniona na etapie projektowania systemu,
• uwaga nr 4 została przyjęta, z zaleceniem dodania zapisu mówiącego o potrzebie uwzględnienia
na każdym etapie realizacji projektu aktualnego stanu wiedzy technicznej i informacji nt.
funkcjonowania systemów,
• uwaga nr 5 została uzgodniona, UZP zobowiązał się na dalszym etapie prac do współpracy nad
przedmiotową kwestią z MG, MAC, MSW,
• uwaga nr 6 została uzgodniona, UZP zobowiązał się do uspójnienia zapisów zprojektem założeń
projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw,
• uwaga nr 7 została odrzucona.
—

Ponadto Komitet zobowiązał UZP do ponownego rozpatrzenia projektu Planu, uzupełnionego o ww.
zalecenia, po rozstrzygnięciach zapadłych w KE dot. nowej dyrektywy o zamówieniach publicznych,
na posiedzeniu KRMC 19 grudnia 2012 r. lub w późniejszym terminie. Komitet rekomendował projekt
do dalszych prac.
3.2. Projekt Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej
wnioskodawca Minister
Administracji I Cyfryzacji.
Do projektu dokumentu złożono terminową opinię Ministerstwa Finansów, dokument z 27 listopada
2012 r., znak: Dł-KP/031 0/42-3/WDO/1 2/5 004.
—

Konkluzja: Komitet przyjąl projekt dokumentu. Opinia nr 1 została wyjaśniona, opinia nr 2 została
przyjęta. Komitet rekomendował projekt dokumentu do dalszych prac.
4.

Informacja nt. stanu zaawansowania prac, stanu absorpcji środków 7. osi priorytetowej PO IG
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacj i.

—

Informację przedstawił Pan Rafał Poździk, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Komitet przyjął informację, jednocześnie zalecając:
1) beneficjentom projektów informatycznych przegląd projektów pod kątem:
• stanu zaawansowania przekazywania środków, przekazywania dokumentów do certyfikacji
i kwalifikowania środków,
• zmniejszenia niebezpieczeństwa kumulacji przekazywanych dokumentów do certyfikacji
w czwartym kwartale danego roku,
• możliwości modyfikacji harmonogramu wydatkowania środków do końca okresu
programowania projektów;
2) Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji:
• kontakt z beneficjentami realizującymi projekty informatyczne, w celu:
aktualizacji fiszek projektowych (przedstawionych na KRMC 28 listopada 2012 r.),
-
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-

5.

cyklicznego przedstawiania (co 2 miesiące) na KRMC informacji nt. zmian w fiszkach
projektowych (od stanu na dzień 28 listopada 2012 r.), wraz z analizami oraz opisem
ryzyk niniejszych projektów.

Dyskusja nt. Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Głos w dyskusji zabrali: Przewodniczący Komitetu, Pan Minister Michał Boni, Pan Roman Dmowski,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Pan Marek Ujejski, Zastępca Dyrektora
Departamentu Informatyki w Narodowym Funduszu Zdrowią Pan Paweł Oracz, Dyrektor Departamentu
Informatyki w Ministerstwie Finansów.
Ponadto Przewodniczący KRMC:

6.

•

zalecił Przewodniczącemu Zespołu zadaniowego ds. metod uwierzytelnienia przedstawienie
informacji nt. rejestrów publicznych, na posiedzeniu KRMC 19 grudniu 2012 r. oraz
zintensyfikowanie prac nad tematyką uwierzytelniania,

•

zaproponował zorganizowanie warsztatu, pod wspólnym patronatem NFZ i KRMC, dotyczącego
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz innych systemów.

Sprawy różne (punkt omówiono przed pkt 5 agendy posiedzenia).
6.1. Informacja nt. rejestrowania nowych domen goy.pl
Wyższego.

—

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Informację przedstawił Pan Grzegorz Żbikowski, Dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pan Dyrektor poinformował, że problem związany z rejestracją domen goy.pl został rozwiązany.
Do końca listopada br. zostanie podpisana umowa pomiędzy Naukową i Akademicką Siecią
Komputerową (NASK) a Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
(IPPT PAN). Od 30 czerwca 2013 r. pełną obsługę w tej domenie będzie realizował NASK. Obecnie nie
powinno być już problemów z rejestracją nowych domen goy.pl. Do 30 czerwca 2013 r. IPPT PAN
będzie prowadziło rejestr nazw internetowych w domenie goy.pl.
Przewodniczący KRMC zalecił MNiSW monitorowanie przebiegu sprawy.
7.

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący KRMC poinformował o kolejnych terminach posiedzeń KRMC, które odbędą się w dniach:
12 grudnia 2012 r. o godz. 13.00 oraz 19 grudnia 2012 r. o godz. 13.00.

Sekretarz Komitetu

Przewodniczący Komitetu

Rady 1\,nispraw Cyfryzacji

Rady Ministrówp
wfrYzacJi
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Załącznik nr 1

AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTRÓW
DO SPRAW CYFRYZACJI
28 listopada 2012 r., godzina 13°
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27,
Sala 217

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:
2.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu
przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym
iplatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie
emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego
wnioskodawca Minister Zdrowia.
—

3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów pozalegisiacyj nych:
3.1. Projekt Planu Informatyzacji zamówień publicznych w Polsce
Urzędu Zamówień Publicznych.

3.2. Projekt Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni
wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji.

—

wnioskodawca Prezes

Rzeczypospolitej

Polskiej

—

4. Informacja nt. stanu zaawansowania prac, stanu absorpcji środków 7. osi priorytetowej
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
PO IG
—

5. Dyskusja nt. Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
6. Sprawy różne.
6.1. Informacja nt. rejestrowania nowych
i Szkolnictwa Wyższego.
7.

domen goy.pl

Ministerstwo Nauki

Zamknięcie posiedzenia.
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