MINISTERSTWO

Warszawa, dnia

stycznia 2013 r.

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DSI-S OP-0021-1-3/2012

PROTOKÓŁ
Dotyczy:

Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 25 lipca 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.
Zmieniono porządek obrad. Punkt 5 agendy został omówiony, jako punkt 2.
Pan Andrzej Ręgowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, wyraził potrzebę
wskazania osób z poszczególnych resortów i instytucji do kontaktu, w związku z prowadzonymi pracami nad
Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Zadaniem tych osób będzie przekazanie informacji nt.
projektów realizowanych w ramach resortów i instytucji, które wpisują się w ww. Program. Informacja na
temat celów Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa zostanie przedstawiona na kolejnym
posiedzeniu KRMC, tj. 1 sierpnia br.

2. (Punkt 5. agendy) Informacja nt. szczególowych ram czasowych uruchamiania poszczególnych
elementów projektu System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego SI PR Centrum Projektów
Informatycznych.
—

Informację przedstawił Pan Dariusz Zakrzewski, Kierownik Projektu SIPR w Centrum Projektów
Informatycznych.
Wiceprzewodnicząca KRMC, Pani Iwona Wendel, poprosiła o przekazanie informacji odnośnie
harmonogramu realizacji projektu Budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego.
Poprosiła o przekazanie szczegółowej informacji odnośnie demarkacji pomiędzy CPR i WCPR na
potrzeby procedowania przed Komisją Europejską.

Komitet zapoznał się z zaprezentowaną informacją, jednocześnie zarekomendował wykonanie
następujących zadań:
•

przedstawienie MRR informacji w zakresie harmonogramu projektu CPR i demarkacji,

•

potrzebę rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem rozporządzenia w sprawie CPR!WCPR
w związku z nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej,

•

konieczności podjęcia ze strony MSW działań w obszarze integracji systemów SWD Policji i SWD
PSP z systemem WCPR,

•

podjęcia ustaleń z MSW odnośnie źródła finansowania kosztów podłączenia lokalizacji PSP do sieci
OST 112,

•

potrzeby włączenia dodatkowej funkcjonalności integracji telefonu 112 z alarmowymi połączeniami
SMS, w szczególności dla osób niepełnosprawnych.
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3.

(pkt 2 agendy) Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentów:
3.1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Cyfryzacj i.

—

wnioskodawca Minister Administracji i

Do projektu ustawy zgłoszono uwagi:
Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, dokument z dnia 24 lipca br., znak: RCL.DPA.50-76/12,
Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dokument z dnia 23 lipca br., znak: P-201 12/BK/W,
Ministra Kultury i
DWIM/1 264/1 2/KZ,

Dziedzictwa

Narodowego,

dokument

z

dnia

24

lipca

br.,

znak:

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dokument w postaci elektronicznej
z 20 lipca br.
Komitet przyjął projekt dokumentu z uwzględnieniem redakcyjnych uwag KRRiT i MKiDN. Uwaga RCL
oraz MKiDN, dotycząca doprecyzowania przepisów odsyłających do odpowiedniego stosowania przepisów
ustawy dot. usług na żądanie oraz dopracowania uzasadnienia projektu, została przyjęta do uwzględnienia na
etapie prac w Komisji Prawniczej. Nie zostały uwzględnione uwagi dotyczące konieczności wprowadzenia
wymogu zgłoszenia podmiotów rozpoczynających świadczenia usług na żądanie do wykazu prowadzonego
przez KRRiT i w tym zakresie pozostaje rozbieżność pomiędzy MAC a zgłaszającym uwagę MKiDN.
Nie zostały uwzględnione także uwagi KRRiT dotyczące zaostrzenia kar za niezłożenie sprawozdania oraz
MKiDN dotyczące usunięcia obowiązku uzgodnienia projektów rozporządzeń z ministrem właściwym do
spraw informatyzacji.

Komitet zalecił również, aby:
•

KRRiT, w ciągu 24 godzin, przedstawiła kalkulację kosztów dot. dokonywania monitoringu
podmiotów podejmujących audiowizualne usługi medialne na żądanie w przypadku braku
obowiązku zgłoszenia do wykazu,

•

MAC, RCL i CBA, na spotkaniu roboczym, dokonało ponownego rozważania uwagi CBA
dotyczącej usunięcia sformułowania „lub utrwalenia takiej audycji” z definicji publicznego
udostępniania audycji,

•

uwaga nr 4 KRRiT, dotycząca formy wprowadzenia mechanizmów korygujących, została
przeniesiona na stały komitet Rady Ministrów,

•

MAC, przed skierowaniem dokumentu na SKRM, rozważyło wprowadzenie rozwiązań dot.
dobrowolnego zgłoszenia drogą elektroniczną do KRRiT nowych podmiotów podejmujących
audiowizualne usługi medialne.

3.2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyjikacji danych i systemu kodów
w Systemie Informacji Medycznej wnioskodawca Minister Zdrowia.
—

Do projektu rozporządzenia wpłynęły uwagi:
•

Prezesa Rządowego Centrum Legislacyjnego z 10 lipca br.,
znak: RCL.DPS-542-l 13,1 14,115,195,198,290,292,375,485.486,522,555/12,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (uwaga ogólna), dokument z 10 lipca br.,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (uwaga ogólna), dokument z 24 lipca br.

Przewodniczący KRMC, nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Komitetu, poinformował
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o konieczności wg MG notyfikacji projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia, które były przedmiotem
obrad XV posiedzenia KRMC (pkt. od 2.1. do 2.3. agendy posiedzenia 18 lipca br.). Poprosił o dalsze
procedowanie tych projektów.
3.3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego,
y którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych,
Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych
i Zakładowych wnioskodawca Minister Zdrowia.
—

Do projektu rozporządzenia wpłynęły uwagi:
Prezesa Rządowego
Legislacji
Centrum
z
10
113,114,115,195,198,290,292,375,485.486,522,555/12,

lipca

br.,

znak:

RCL.DPS-542-

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokument z 10 lipca br.,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokument z 24 lipca br.
3.4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych
Narodowego Funduszu Zdrowia wnioskodawca Minister Zdrowia.
—

Do projektu rozporządzenia wpłynęły uwagi:
Rządowego
Prezesa
Legislacji
Centrum
z
10
113,114,1 15,195,198,290,292,375,485.486,522,555/12,.

lipca

br.,

znak:

RCL.DPS-542-

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (uwaga ogólna), dokument z 10 lipca br.,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (uwaga ogólna), dokument z 24 lipca br.
3.5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systenzu Statystyki w Ochronie Zdrowia
wnioskodawca Minister Zdrowia.

—

Do projektu rozporządzenia wpłynęły uwagi:
Prezesa Rządowego
Centrum
Legislacji
z
10
lipca br.,
znak:
RCL.DPS-542113,114,115,195,198,290,292,375,485.486,522,555/12,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (uwaga ogólna), dokument w postaci
elektronicznej z dnia 10 lipca br.,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (uwaga ogólna), dokument w postaci
elektronicznej z dnia 24 lipca br.
3.6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systenzu teleinformatycznego,
w którym prowadzony jest Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej
wnioskodawca Minister Zdrowia.

—

Do projektu rozporządzenia wpłynęły uwagi:
Prezesa Rządowego
Legislacji
Centrum
z
10
113,114,115,195,198,290,292,375,485.486,522,555/12,

lipca

br.,

znak:

RCL.DPS-542-

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokument z 10 lipca br.,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dokument z 24 lipca br.
3.7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systenzu Monitorowania Zagrożeń
wnioskodawca Minister Zdrowia.
—

Do projektu rozporządzenia wpłynęły uwagi:
Prezesa Rządowego
Centrum Legislacji
z
10
113,114,115,195,198,290,292,375,485.486,522,555/12,

lipca

br.,

znak:

RCL.DPS-542-

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (uwaga ogólna), dokument z 10 lipca br.,
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•

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (uwaga ogólna), dokument z 24 lipca br.

Podczas dyskusji nad uwagami złożonymi przez ABW, propozycje do projektów rozporządzeń złożył
Pan Marek Ujejski, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki w Narodowym Funduszu Zdrowia:
•

dot. konieczności doprecyzowania kwestii użycia profilu zaufanego ePUAP jako metody podpisu
dokumentów, wskazanie terminu zawitego, w którym ePUAP osiągnie odpowiedni poziom
bezpieczeństwa do podpisywania decyzji administracyjnych, bądź niewskazywanie tego narzędzia,

•

w przypadku wprowadzenia zapisów dotyczących zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony
danych funkcjonariuszy ABW, należałoby również wskazać wszystkie służby, które takiej regulacji
powinny podlegać.

Konkluzja do pkt. 3.2.

—

3.7. (pkt 2.2.

—

2.7. agendy):

Komitet zalecił:
• rozstrzygnięcie uwag RCŁ na Komisji Prawniczej,
• rozstrzygnięcie uwag ABW na spotkaniu MZ, CSIOZ i ABW (w ciągu tygodnia) i przedstawienie
informacji nt. tych rozstrzygnięć na kolejnym posiedzeniu KRMC, tj. 1 sierpnia br.,
• wyjaśnienie, na spotkaniu MZ, ABW i CPI, kwestii dot. ujęcia w rozporządzeniu terminu zawitego,
czyli momentu określonego czasowo, kiedy profil zaufany ePUAP uzyska odpowiedni poziom
bezpieczeństwa do podpisywania decyzji administracyjnych.
Ponadto Komitet zaproponował, aby:
• na spotkaniu MSZ, MG, MZ zostaly rozstrzygnięte kwestie dot. notyfikacji projektów rozporządzeń
Ministra Zdrowia, które były przedmiotem obrad KRMC na posiedzeniu 18 lipca br. (pkt. od 2.1.
do 2.3. agendy posiedzenia) i przedstawienie informacji nt. tych rozstrzygnięć na kolejnym
posiedzeniu Komitetu, tj. 1 sierpnia br.,
• MZ, w ciągu 24 godzin, dokonało wyjaśnienia kwestii audytu, podniesionej przez GIODO, zawartej
w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych
Narodowego Funduszu Zdrowia.
4.

(pkt 3 agendy) Informacja nt. przeglądu harmonogramów projektów realizowanych w ramach
7. osi priorytetowej PO IG:

4.1. ePUAP2

—

Centrum Projektów Informatycznych.

Informację przedstawił
Informatycznych.

Pan

Tomasz

Jeruzalski,

Zastępca

Dyrektora

Centrum

Projektów

Pan Marek Ujejski, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki w Narodowym Funduszu Zdrowia,
zgłosił uwagę dotyczącą kompletności listy działań naprawczych projektu ePUAP2, w której zabrakło
certyfikacji i poprawy bezpieczeństwa, jako brakujących elementów uwierzytelnienia.
Pan Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie
Gospodarki, zaproponował pomoc podczas prac nad poprawą ergonomii projektu ePUAP.
Pani Agnieszka Kręcisz-Borowiec, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami
Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, skierowała prośbę do CPI
i MAC o przesłanie informacji na temat ostatecznej koncepcji projektu ePUAP2, w związku
ze zobowiązaniem Komisji Europejskiej do przekazania takiego sprawozdania do 31 lipca br.
Komitet zapoznał się z przedstawioną informacją.
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Przewodniczący KRMC:

5.

•

zasugerował rozważenie powołania grupy roboczej w składzie: MS, RCL, MG, MAC, GIODO,
CPI, która dokonałaby, na bazie rozwiązań zastosowanych w ePUAP, przeglądu prawa pod kątem
możliwości wykorzystywania dokumentów elektronicznych w polskim obiegu dokumentów na
równi z dokumentami papierowymi,

•

zaproponował, aby CPI na jednym z posiedzeń KRMC we wrześniu, przedstawiło informacje nt.
realizowanego projektu pn. Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego z zastosowaniem
technologii przetwarzania w chmurze.

(pkt 4 agendy) Informacja nt. Poradnika antykorupcyjnego dla urzędników
Administracji i Cyfryzacji.

—

Ministerstwo

Informację przedstawiła Pani Monika Dołowiec, Zastępca Dyrektora w Departamencie Funduszy
Strukturalnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Komitet zalecił:

6.

•

stosowanie generalnych zasad wskazanych w Poradniku antykorupcyjnym dla urzędników,

•

powołanie grupy roboczej z przedstawicieli: CBA, RCL, MAC, MRR, MS, której zadaniem będzie,
w terminie do końca września, uaktualnienie ww. dokumentu, a następnie poddanie jego
rekomendacji pod ponowną dyskusję na posiedzeniu Komitetu.

Sprawy różne.
Nie wniesiono żadnego zagadnienia do tego punktu porządku posiedzenia

7.

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

Sekretarz Komitetu

Przewodniczący Komitetu

Rady 5
Minist
ó
w do spraw Cyfryzacji

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
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Załącznik nr 1

AGENDA POSIEDZENIA
Komitetu Rady Ministrów
do Spraw Cyfryzacji
w dniu 25 lipca 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:
2.1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Administracji i Cyfryzacji.

—

wnioskodawca Minister

2.2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie klasyjikacji danych i systemu
kodów ;y Systemie Informacji Medycznej wnioskodawca Minister Zdrowia.
—

2.3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego,
w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek
Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych
oraz Rejestr
Udzielonych Zgód
na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych wnioskodawca Minister Zdrowia.
—

2.4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług
Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia wnioskodawca Minister Zdrowia.
—

2.5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie
Zdrowia wnioskodawca Minister Zdrowia.
—

2.6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opisu systemu teleinformatycznego,
w którym prowadzony jest Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni
Farmaceutycznej wnioskodawca Minister Zdrowia.
—

2.7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń
wnioskodawca Minister Zdrowia.
-

3. Informacja nt. przeglądu harmonogramów projektów realizowanych w ramach 7.
PO IG:
ePUAP2 Centrum Projektów Informatycznych.
3.1.

osi

priorytetowej

—

4. Informacja nt. Poradnika antykorupcyjnego dla urzędników
i Cyfryzacj i.

—

Ministerstwo Administracji

5. Informacja nt. szczegółowych ram czasowych uruchamiania poszczególnych elementów
projektu System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego SI PR Centrum Projektów
Informatycznych.
—

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie posiedzenia.
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