MINISTERSTWO

Warszawa, dnia

stycznia 2013 r.

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

PROTOKÓŁ
Dotyczy:

Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 4 lipca 2012 r.

Obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyńyzacji (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 powitał Uczestników, następnie otworzył posiedzenie Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji przedstawiając agendę posiedzenia (załącznik nr 1). Punkt 3.3 agendy posiedzenia
przełożono na kolejne posiedzenie KRMC. Przyjęto zmieniony porządek obrad.

2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów:
2.1. Plan działań. Informacja w sprawie działań niezbędnych do podjęcia przez Radę Ministrów i inne
podmioty publiczne, zapewniających wdrożenie przyjętej przez Radę Ministrów w dii. 13 grudnia
2011 r. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
wnioskodawca Minister
Rozwoju Regionalnego.
—

Do projektu rozporządzenia zgłoszono uwagę:
Rządowego Centrum Legislacji, dokument z dnia 2 lipca 2012 r., znak: RCL.DPŚiI-614-194!12.

Komitet przyjął projekt dokumentu, uwaga RCL została wyjaśniona. Uwagi zawarte w protokole
rozbieżności uzgodniono na wcześniejszym etapie prac pomiędzy MRR i RCL (zgodnie ze stanowiskiem
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dokument z dnia 3 lipca br., znak: DPP-yII-0723-78-MO/12).
Przewodniczący KRMC podjął decyzję, aby na posiedzeniu Komitetu w sierpniu br. dokonać przeglądu
stanu prac nad wdrażaniem dyrektywy INSPIRE. Ponadto, zaproponował MRR i MG poddanie pod rozwagę
przygotowanie mapy zagrożeń związanych z dostępnością energii oraz omówienie tej tematyki na KRMC.

2.2. Projekt uchwały Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfiyzacji w przedmiocie powołania
Międzyinstytucjonalnego Zespołu Wykonawczego do spraw wdrożenia w Polsce Singie
Window w obrocie towarowym z zagranicą wnioskodawca Minister Finansów.
—

Do projektu dokumentu zgłoszono uwagi:
•

Rządowego Centrum Legislacji, dokument z dnia 2 lipca 2012 r., znak: RCL.DPG.614-109/H dot.
PC5/065/427/1 973/KK/2012.

Komitet przyjął projekt uchwały, uwagi RCL zostały wyjaśnione. Jednocześnie Komitet przyjął
następujące ustalenia:
• zadecydowano o zmianie treści 1 ust. 4, który otrzymał brzmienie: „Do zadań Zespołu należy
koordynacja działań wdrożenia Single Window w obrocie towarowym z zagranicą
w szczególności: „ (punkty a, b, c nie uległy zmianie),
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•

zadecydowano o dodaniu do projektu uchwały zapisu dotyczącego nałożenia na Zespół obowiązku
przedkładania Komitetowi Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji sprawozdania ze swojej
działalności,

•

zadecydowano o dodaniu do uzasadnienia do projektu uchwały zapisów odwołujących się do
Europejskiej Agendy Cyfrowej,
powołanie Zespołu nastąpi w drodze uchwały KRMC.

•
3.

Informacja nt. przeglądu
priorytetowej PO IG:

harmonogramów

projektów

realizowanych

w

ramach

7.

osi

Przewodniczący KRMC poinformował, iż w związku ze zobowiązaniem wobec Komisji Europejskiej
dotyczącym dokonania przez KRMC przeglądu harmonogramów pozostałych projektów realizowanych
w ramach 7. osi PO IG, posiedzenia Komitetu w lipcu br. odbywać się będą raz w tygodniu.
3.1. Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych Ministerstwo Finansów.
Informację przedstawił Pan Paweł Oracz, Dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie
Finansów.
—

Komitet zobowiązał:

•
•

MF do wyjaśnienia z MRR wszystkich kwestii związanych z aktualnym stanem realizacji projektu,
MF do przygotowania ścieżki finansowania przy różnych ryzykach na użytek wewnętrzny, także
Instytucji Pośredniczącej i Zarządzającej,

•

beneficjentów do przestrzegania harmonogramów projektów, ostrożności
wszystkich
w dokonywaniu zmian w harmonogramach, odpowiednio wczesnego sygnalizowania Instytucji
Zarządzającej i Pośredniczącej o możliwych zmianach.

Przewodniczący KRMC, zadecydował, aby w terminie do września br., na posiedzeniu KRMC z udziałem
Pana Jacka Sadowego, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, poddać pod dyskusję problematykę prawa
zamówień publicznych.
3.2. Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów Ministerstwo Finansów.
Informację przedstawił Pan Paweł Oracz, Dyrektor Departamentu Informatyki w Ministerstwie
Finansów.
—

Komitet zobowiązał MF:

•
•

do przedyskutowania kwestii kamieni milowych z Instytucją Zarządzającą i Pośrednicząca
przestrzegania harmonogramów projektów.

3.3. Budowa Platformy e-usług UKE (EPL,)

—

Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Informację przedstawiła Pani Lidia Kozłowska, Wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Komitet zobowiązał:

•

•

UKE i CPI do wyjaśnienia kwestii dot. harmonogramu projektu w kontekście synchronizacji
z rozwojem różnych systemów w obrębie OST 112 i CPR oraz systemów wsparcia dowodzenia,
identyfikacji i budowania map lokalizacyjnych,
UKE do przeprowadzenia roboczego spotkania z MRR w sprawie funkcjonalności projektu.

3.4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

—

Ministerstwo Gospodarki.

Punkt został zdjęty z porządku obrad.
3.5. System Informacyjny Statystyki Publicznej Główny Urząd Statystyczny.
Informację przedstawił Pan Krzysztof Kurkowski, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego.
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Komitet zobowiązał GUS:

•

do przeprowadzenia spotkania z MRR w sprawie harmonogramu projektu, jasnego sformułowania
kamieni milowych dla tego projektu,

•

do konsultacji z CPI w sprawie integracji usług na e-PUAP.

Przewodniczący zaproponował, aby GUS włączył się w proces przygotowywania rozwiązań dotyczących
otwartych zasobów.
Przewodniczący KRMC podsumowując punkt dot. przeglądu harmonogramów projektów podkreślił,
aby prezentacje/fiszki poszczególnych projektów zawierały przede wszystkim informacje w zakresie:
•

występujących opóźnień,

•

zmian w harmonogramach,

•

korzyści dla obywatela,

•

sekwencji czasowych, zadaniowych i finansowych.

4. Informacja nt. przebiegu opiniowania projektu stanowiska RP w odniesieniu do dokumentu UE:
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie idenzyJikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
COM(2012)238 wnioskodawca Ministerstwo Gospodarki.
—

Informację przedstawił Pan Mieczysław Kasprzak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Komitet przyjął projekt stanowiska RP w odniesieniu do dokumentu UE, ze zmianami zawartymi
w rekomendacjach Zespołu Zadaniowego do spraw metod uwierzytelniania.
5.

Informacja nt. implementacji dyrektywy o audiowizualnych usiugach medialnych
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacj i.

-

wnioskodawca

Informację przedstawił Pan Igor Ostrowski, Podsekretarz Stanu w MAC.
Projekt ustawy o radiofonii i telewizji w najbliższym czasie zostanie skierowany pod obrady KSE,
w kolejnym etapie zostanie poddany opinii KRMC.
6.

Przyjęcie Planu Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji na okres lipiec
2012 r.

-

grudzień

Przewodniczący KRMC poinformował, iż ze względu na brak zgłoszeń do Planu Pracy Komitetu na okres
lipiec grudzień br. ze strony MNiSW, MKiDN, MG, MSW, MS, KPRM, termin zgłaszania propozycji
do Planu został wydłużony do 6 lipca br.
—

Punkt ten zostanie włączony do agendy kolejnego posiedzenia KRMC.
7.

Przegląd zobowiązań podejmowanych na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw
Cyfryzacji wraz ze stanem realizacji.

Sekretarz KRMC poinformował, iż w pierwszym półroczu 2012 r. działalności KRMC wyznaczono
48 zadań do wykonania. Zrealizowane zostały 33 zadania. Pozostało 15 zadań do wykonania, w tym 5, które
zostaną zrealizowane w najbliższym czasie, natomiast 10 zadań przesunięto do realizacji na II półrocze
2012 r.
8.

Sprawy różne.

Przewodniczący KRMC podjął decyzję, aby Członkowie Komitetu i osoby stałe uczestniczące w pracach
Komitetu, w terminie do dnia 6 lipca br., zaopiniowali:
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•

projekt uchwały Komitetu Rady Ministrów do spraw CyJiyzacji w sprawie powołania
Międzyinslytucjonalnego Zespołu wykonawczego do spraw Gospodarki Elektronicznej,

•

projekt decyzji Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyyzacji w przedmiocie
powołania Zespołu Zadaniowego do spraw realizacji i monitorowania zagrożeń w projektach
informatycznych z zakresu ochrony zdrowia.

Przewodniczący KRMC podkreślił, że na kolejnym posiedzeniu Komitetu dokonany zostanie przegląd
kolejnych projektów realizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG. Ponadto poinformował
o najbliższych terminach posiedzeń KRMC: 11.07., 18.07., 25.07., 01.08., 08.08.

9. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komitetu podziękował wszystkim za udział w spotkaniu, po czym zamknął posiedzenie
Komitetu.

Sekretarz Komitetu
Rady Ministrów do s

Przewodniczący Komitetu

aw Cyfryzacji

Rady Ministrów

s raw Cyfryzacji

Jy
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Załącznik nr 1
AGENDA POSIEDZENIA
Komitetu Rady Ministrów
do Spraw Cyfryzacji
w dniu 4 lipca 2012 r. o godzinie 13°°
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3,
Sala Kolumnowa
1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów:
2.1. Plan działań. Informacja w sprawie działań niezbędnych do podjęcia przez Radę
Ministrów i inne podmioty publiczne, zapewniających wdrożenie przyjętej przez Radę
Ministrów w dii. 13 grudnia 2011 r. Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
2030 wnioskodawca Minister Rozwoju Regionalnego.
—

2.2. Projekt uchwały Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w przedmiocie powołania
Międzyinstytucjonalnego Zespołu Wykonawczego do spraw wdrożenia w Polsce Single
Window w obrocie towarowym z zagranicą wnioskodawca Minister Finansów.
—

3. Informacja nt. przeglądu harmonogramów projektów realizowanych w ramach 7. osi
priorytetowej PO IG:
3.1. Konsolidacja i centralizacja systemów celnych ipodatkowych
3.2. Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów

3.3. Budowa Platformy e-usług UKE (EPL)

—

—

—

Ministerstwo Finansów,

Ministerstwo Finansów,

Urząd Komunikacji Elektronicznej,

3.4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Gospodarki,
3.5. System Informacyjny Statystyki Publicznej

—

—

Ministerstwo

Główny Urząd Statystyczny.

4. Informacja nt. przebiegu opiniowania projektu stanowiska RP w odniesieniu do dokumentu
UE: Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY iy sprawie
identyjikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym COM(2012)238 wnioskodawca Ministerstwo Gospodarki.
—

5. Informacja nt. implementacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych
wnioskodawca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacj i.
-

6. Przyjęcie Planu Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji na okres lipiec
grudzień 2012 r.
-

7. Przegląd zobowiązań podejmowanych na posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji wraz ze stanem realizacji.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.
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