MINISTERSTWO

Warszawa, dnia

„1

marca 2013 r.

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DSI-SOP-002 1-2-4/2013

PROTOKÓŁ
Dotyczy:

Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 23 stycznia 2013 r.
Obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (dalej: KRMC) przewodnicz
ył 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,
według listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do oryginału protokołu.
—

1.

Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący powitał Uczestników, następnie otworzył posiedzenie. Przyjęto porządek obrad
zgodny
z agendą, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2. Informacja nt. projektu dokumentu Koncepcja budowy Systemu Powiadamiani Ratunk
a
owego
(SPR) w Polsce
Ministerstwo Administracji i Cyńyzacji.
—

Informację przedstawiła Pani Edyta Szafran, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania
Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacj
i.
Konkluzja: Komitet przyjąl projekt dokumentu.
Przewodniczący Komitetu zalecił, aby MSW, na przyszlym posiedzeniu KRMC, przedstawiło
dokument dot.
wykorzystania sieci OST 112.
3. Informacja nt. projektu Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji
publicznej
narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji
Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji.

—

—

Informację przedstawił Pan Włodzimierz Marciński, Pełnomocnik Ministra Administracji Cyfryzacji
i
ds. Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Administracji.
Konkluzja: Komitet przyjął informację, zalecając MAC informowanie KRMC, co 3 miesiące,
o przebiegu
realizacji ww. projektu.
Ponadto Przewodniczący KRMC zobowiązał MAC do wystosowania pisma do kierownictwa
resortów
i urzędów, informującego o realizowanym projekcie, zachęcającego jednocześnie
do udziału
w przedsięwzięciu oraz udzielenia wsparcia uczestnikom przedstawionego projektu.
4.

Informacji nt. stanu zaawansowania prac związanych
i usługami zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych

z
—

identyfikacją elektroniczną
Ministerstwo Gospodarki..

Informację przedstawił Pan Marcin Fijałkowski, Radca Ministra w Departamencie
Gospodarki
Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki.
Konkluzja: Komitet przyjął informację rekomendując:
szczegółową dyskusję nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie
idenlyjikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku
wewnętrznym (ełDAS), w ramach Zespołu Zadaniowego do spraw metod uwierzytelnienia
przy udziale
ekspertów krajowej administracji publicznej zgłoszonych do współpracy przy eIDAS,

—
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—

szczegółową dyskusję nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
identyjikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym (eIDAS), w ramach Międzyinstytucjonalnego Zespołu Wykonawczego do spraw
Gospodarki Elektronicznej przy udziale izb gospodarczych oraz branży usług certyfikacyjnych.

Przewodniczący KRMC zalecił:
• przedstawienie w marcu br., na posiedzeniu KRIyIC, wyników dyskusji przeprowadzonej przez
wymienione powyżej Zespoły, zawierającej polskie oczekiwania wobec rozwiązań zawartych w ww.
projekcie rozporządzenia,
• zharmonizowanie prac europejskich z kalendarzem polskim nad przygotowaniem rozwiązań na rzecz
identyfikacji i podpisu,
• aktywność na forum europejskim.
5. Informacja nt. wyników spotkania doi. osiągnięcia synergii efektów prac nad wdrażaniem
dyrektywy INSPIRE
Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
Informację przedstawił Pan Kazimierz Bujakowski, Główny Geolog Kraju, Prezes Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii.
Konkluzja: Komitet przyjął informację. Przewodniczący Komitetu zalecił GUGiK:
• dalsze pełnienie roli koordynatora wdrażania dyrektywy INSPIRE,
• przedstawienie na posiedzeniu KRMC informacji nt. potencjalnych korzyści dla organów
i instytucji, wynikających z propozycji GUGiK dot. przedsięwzięć wspomagających działania we
wdrażaniu dyrektywy INSPIRE.
6. Informacja nt. rejestrów publicznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Pan Roman Dmowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, powiadomił, że
informacja nt. rejestrów zostanie przedstawiona wspól.nie z Panem Andrzejem Ręgowskim,
Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, w terminie późniejszym.
Konkluzja: Przewodniczący Komitetu zalecił, aby tematyka rejestrów publicznych została omówiona na
posiedzeniu KRMC za ok. 2,5 miesiąca.
7.

Sprawozdania z realizacji zadań zespołów zadaniowych oraz międzyinstytucjonalnych w 2012 r.
Zespól zadaniowy do spraw ochrony portali rządowych.
Informację przedstawił Przewodniczący Zespołu
i Cyfryzacji.

—

Pan Michał Boni, Minister Administracji

Przewodniczący Komitetu zalecił MAC zorganizowanie spotkania Pełnomocnika Ministra
Administracji i Cyfryzacji ds. Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Administracji i członków
Zespołu zadaniowego do spraw ochrony portali rządowych z Dyrektorami Generalnymi ministerstw.
Spotkanie będzie poświęcone tematom związanym z ochroną portali rządowych oraz kompetencjami
cyńowymi w administracji.
Międzyinstytucjonalny Zespól Wykonawczy do spraw wdrożenia w Polsce Single Window
w obrocie towarowym z zagranicą.
Informację przedstawił Sekretarz Zespołu
Celnej w Ministerstwie Finansów.

-

Pan Tomasz Michalak, Dyrektor Departamentu Polityki

Przewodniczący Komitetu zalecił przedstawienie na posiedzeniu KRMC w terminie marzec—
kwiecień br. wyników prac Zespołu oraz tematów wymagających rozstrzygnięć.
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•

Międzyinstytucjonalny Zespól Wykonawczy
Powiadamiania Ratunkowego SI PR”.

dla

Projektu

„System

Informatyczny

Informację przedstawiła Pani Agnieszka Boboli, Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych.
Konkluzja: Komitet przyjął przedstawione informacje zobowiązując Przewodniczących zespołów
do złożenia brakujących sprawozdań do Sekretariatu KRMC w terminie do 25 stycznia br. Przewodniczący
Komitetu zalecił pełniejsze uwzględnienie w sprawozdaniach wątków problemowych. Poinformował,
że informacje z prac zespołów będą uwzględnione w sprawozdaniu z działalności KRIyIC za rok 2012,
składanego Prezesowi Rady Ministrów.
Komitet podjął decyzję o harmonogramie przedstawienia pozostałych sprawozdań na kolejnych
posiedzeniach KRMC:
6 lutego br.:
•
•

Między instytucjonalny Zespół Wykonawczy do spraw Gospodarki Elektronicznej,
Zespół zadaniowy do spraw metod uwierzytelnienia,

•

Zespół zadaniowy do spraw publicznych portali edukacyjnych.

20 lutego br.:

8.

•

Zespół zadaniowy do spraw opracowania rekomendacji w zakresie zarządzania, zatrudniania oraz
wynagradzania osób zaangażowanych w administracji publicznej w realizację projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

•

Zespół zadaniowy do spraw monitorowania realizacji projektów informatycznych z zakresu ochrony
zdrowia,

•

Zespół zadaniowy do spraw otwartych danych i zasobów.

Projekt Planu pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji na okres styczeń
czerwiec 2013 r.

—

Przewodniczący KRMC podjął decyzję o przeniesieniu tego punktu porządku obrad na następne posiedzenie
Komitetu, jednocześnie zalecając:
•

na podstawie 3 ust. 2 zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie
Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M. P. 2012, poz. 1) przekazanie wykazu wszystkich
projektów teleinformatycznych o wartości powyżej 5 mln zł, realizowanych w 2013 r. przez właściwe
podmioty w ramach środków własnych,

•

włączenie do planu pracy KRMC styczeń
czerwiec 2013 r. informacji nt. stanu zaawansowania
udostępniania przez urzędy e-usług dla przedsiębiorców, związanych z realizacją przepisów rozdziału 2a
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447
z późn. zm) oraz przeanalizowanie przedmiotowej kwestii na jednym z posiedzeń Komitetu,

•

włączenie do planu pracy KRMC: stałych przeglądów projektów 7. I 8. osi priorytetowej PO IG,
informacji nt. prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych
(GDPR).

9.

Sprawy różne.

—

Nie wniesiono żadnego tematu do tego punktu porządku posiedzenia.
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10. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący KRMC podziękował Uczestnikom za udział i zamknął posiedzenie. Następne posiedzenie
odbędzie się 6 lutego 2013 r. o godz. 13.00.

Sekretarz Komitetu

Przewodniczący Komitetu

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

O
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Załącznik nr 1

AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTRÓW
do Spraw Cyfryzacji
23 stycznia 2013 r., godzina 1000
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27,
Sala 217

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Informacja

nt.

projektu

Ratunkowego (SPR) w Polsce

dokumentu
—

Koncepcja

budowy

Systemu

Powiadamiania

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

3. Informacja nt. projektu Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej
narzędzia wymiany doświadczeń i podnoszenia kompetencji
Ministerstwo Administracji
—

i Cyfryzacji.
4. Informacji nt. stanu zaawansowania prac związanych z identyfikacją elektroniczną
i usługami zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
Ministerstwo
Gospodarki.
—

5. Informacja nt. wyników spotkania dot. osiągnięcia synergii efektów prac nad wdrażaniem
dyrektywy INSPIRE
Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
—

6. Informacja nt. rejestrów publicznych

—

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

7. Sprawozdania z realizacji zadań zespołów zadaniowych oraz międzyinstytucjonalnych
w 2012 r.
8. Projekt Planu pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji na okres styczeń
czerwiec 2013 r.

—

9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Sekretariat Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
00-060 Warszawa, ul. Królewska 27

e-mail: krmcmac.goypl
tel. 22 645 55 48
tel. kom 882 190 047, 694 444 295

5

