MINISTERSTWO

Warszawa, dnia

„

stycznia 2013 r.

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DSI-SOP-0021 -1-5/2012

PROTOKÓŁ
Dotyczy:

Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 8 sierpnia 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 Komitetu powitał Uczestników, następnie otworzył posiedzenie Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji przedstawiając agendę posiedzenia. Przyjęto porządek obrad zgodnie z agendą.
2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów:

2.1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych
ustaw wnioskodawca Minister Finansów.
—

Do projektu ustawy wniesiono uwagi (na posiedzeniu Komitetu):
Ministra Gospodarki, dokument z 7 sierpnia br., znak: DGE-I-022-l/15/12,
Generalnego łuspektora Ochrony Danych Osobowych z 8 sierpnia br., znak: Gl-035-1 1/12/48925.

Konkluzja: Komitet przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy, przy czym:
•

zalecił zmianę uzasadnienia do projektu poprzez wprowadzenie, w porozumieniu z MAC, zapisu
o możliwości publikowania w krajowym repozytorium interoperacyjności rekomendowanych
formatów faktur elektronicznych,

•

zobowiązał jednocześnie Ministra Finansów, Ministra Gospodarki i Ministra Administracji
i Cyfryzacji do ponownej analizy uwag Ministra Gospodarki,

•

zobowiązał Ministra Administracji i Cyfryzacji do przekazania Ministrowi Finansów uwag GIODO
i zobowiązał ME do ich rozpatrzenia.

2.2. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych wnioskodawca
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
—

Do projektu rozporządzenia nie zgłoszono uwag.

Konkluzja: Komitet przyjął projekt rozporządzenia.
2.3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa
Medycznego wraz z informacją nt. wyników analizy związanej z koniecznością przeprowadzenia
procedury notyfikacji w odniesieniu do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia wnioskodawca
Minister Zdrowia.
—
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Projekt skierowano pod obrady KRMC wraz z protokołem rozbieżności (uwagi RCL, GIODO, MAC,
MSZ, KPRM).
Do projektu rozporządzenia wplynęły uwagi:
•

Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, dokument z 31 lipca br., znak: RCL.DPS.542-553,554/12,

•

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (uwaga ogólna), dokument z 1 sierpnia br.,
Ministra Gospodarki, dokument z 8 sierpnia br., znak: DGE-I-022-1/16/12, dot. konieczności
notyfikacji KE projektu rozporządzenia.

Konkluzja: Komitet przyjął projekt rozporządzenia warunkowo, zobowiązując MZ do
przedstawienia na posiedzeniu KRMC w dn. 22 sierpnia br. informacji o wynikach uzgodnień uwag
ABW dot. obecnie rozpatrywanego projektu i odpowiednio, projektów rozporządzeń przyjętych na
poprzednich posiedzeniach. W przypadku istnienia rozbieżności z ABW projekt zostanie ponownie
skierowany pod obrady KRMC. Ponadto Komitet zobowiązał MZ do przedstawienia informacji nt.
notyfikacji niniejszego rozporządzenia. Uwagi złożone przez RCL zostaly uzgodnione zgodnie z pismem
MZ (z 7 sierpnia br., znak: MZ-OZZ-0212-28161-29/KM/12). Uwagi ujęte w protokole rozbieżności:
uwaga nr 1 RCL uwzględniona, uwaga nr 2 uzgodniona, uwaga MAC uwzględniono, uwagę MSZ
rozpatrzono (trwa analiza poddania projektu procedurze notyfikacji), uwagi GIODO, KPRM
odrzucono.
—

—

—

—

—

Przewodniczący KRMC zalecił zakończenie prac nad projektami MZ (rozpatrywanych przez Komitet)
do 22 sierpnia br.
3.

Informacja nt. wyników analizy związanej z koniecznością przeprowadzenia procedury notyfikacji
w odniesieniu do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomościach Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Główny Geodeta
Kraju.
—

Informację przedstawił Pan Kazimierz Bujakowski, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
Główny Geodeta Kraju.
Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem GUGiK projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.
Postanowiono o dodaniu do uzasadnienia projektu rozporządzenia zapisów wyjaśniających brak
wymogu poddania projektu procedurze notyfikacji Komisji Europejskiej.
Komitet przyjął informację.
4. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentacji projektów teleinformatycznych:

4.1. Krajowy system informatyczny monitoringu i kontroli Jinansowej funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w okresie 2014-2020 (SŁ 2014)
wnioskodawca Minister Rozwoju
Regionalnego.
—

Do dokumentacji wpłynęła uwaga Ministra Finansów, dokument z 7 sierpnia br., znak: DI-KP/03 10/45/WRK,CWKJ 12/3243.
Komitet pozytywnie zaopiniował dokumentację projektu teleinformatycznego. Uwagi MF
wyjaśniono, z zaleceniem współpracy MF i MRR w zakresie wspólnego wykorzystania gromadzonych
danych w systemie (metodologia MFW) oraz wyjaśnieniem sugestii MAC do opisu projektu.

5.

Sprawy różne (pkt 6 agendy, przeniesiony decyzją Przewodniczącego KRMC).

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

e-mail: krmc®mac.goy.pl
tel. kom 882 190 047, 694 444 295
2

6.1. Informacja ut. rejestracji domen goy.pI.

Informację pi-zedstawił Pan Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej
w Ministerstwie Gospodarki.
Komitet przyjąl przedstawioną informację. Komitet zarekomendował rozpatrzenie kwestii podmiotu
właściwego do rejestracji domen goy.pł przez Zespół do spraw ochrony portali rządowych i omówienie
jej na najbliższym posiedzeniu Zespołu, zalecając zwiększenie poziomu bezpieczeństwa domen goy.pl.
Ponadto Komitet zobowiązał Zespół do przedstawienia na posiedzeniu KRMC we wrześniu br.
informacji nt. procesu rejestracyjnego i związanych z tym procesem opłat.
6.

(Pkt 5 agendy) Przegląd stanu prac nad wdrażaniem dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę
informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

Informacje przedstawili:
•

Pan Janusz Wiśniewski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Przewodniczący Komitetu poinformował o zidentyfikowanym opóźnieniu pełnego wdrożenia projektu
ISOK, które nastąpi prawdopodobnie na przełomie roku 2014 i 2015 (z dwunastomiesięcznym
opóźnieniem w stosunku do planu wyjściowego).
•

Pan Kazimierz Bujakowski, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Główny Geodeta
Kraju.

Pozostałe informacje, decyzją Przewodniczącego Komitetu, zostały przeniesione na kolejne posiedzenie
w dn. 22 sierpnia br., z zaleceniem przedstawienia skrótowej wersji informacji zawierającej:
przedmiot i zakres realizacji zadań,
stan zaawansowania zadań,
zagrożenia i ryzyka, wskazania punktów krytycznych,
ewentualne problemy wymagające interwencji Komitetu,
możliwości (korzyści) wykorzystania uzyskanych wyników

—

map.

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

Sekretarz Komitetu

Przewodniczący Komitetu

Rady Ministrów dopraw Cyfryzacji

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

f
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Załącznik nr 1

AGENDA POSIEDZENIA
Komitetu Rady Ministrów
do Spraw Cyfryzacji
w dniu 8 sierpnia 2012 r. o godzinie 1300
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 zniianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie
niektórych innych ustaw wnioskodawca Minister Finansów.
2.2. Projekt rozporządzenia Min istra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów
kolejowych wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
—

2.3. Projekt

rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania
Ratownictwa Medycznego wraz z informacją nt. wyników analizy związanej
z koniecznością przeprowadzenia procedury notyfikacji w odniesieniu do projektów

rozporządzeń Ministra Zdrowia- wnioskodawca Minister Zdrowia.
3. Informacja nt. wyników analizy związanej z koniecznością przeprowadzenia procedury
notyfikacji w odniesieniu do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
zintegrowali ego systemu informacji o nieruchomościach Prezes Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii, Główny Geodeta Kraju.
—

4. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentacji projektów teleinformatycznych:
4.1. Krajowy system informatyczny monitoringu i kontroli Jinansowej funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 2014-2020 (SL 2014) wnioskodawca
Minister Rozwoju Regionalnego.
—

5. Przegląd stanu prac nad wdrażaniem dyrektywy ustanawiającej infrastrukturę informacji
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
6. Sprawy różne.
6.1.

Informacja nt. rejestracji domen goy.pl.

7. Zamknięcie posiedzenia.
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