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MINISTERSTWO

czerwca 2013 r.

ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DS1-SOP-0021 -2-6/2013

PROTOKÓŁ
Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfrzacji 6 niarca 2013 r.

Dotyczy:

Obiadom Komitetu Rady Ministrów do spi-a Cyfr\ zacj (dalej: KRMC) przewodniczyl Minister
Michał Boni.
Administncji i Cyfryzacji, Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
—

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu oraz osoby zapraszane do tidzialti w pracach Komitetu.
według lisiy obecności stanow iącej załącznik nr 2 do ol3ginałti protokołu.
1.

Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząc\ pw itał Uczestników, następnie otw orzy I posiedzenie. Przjęto porządek obrad zgodin\
z agendą, która stanow i zalącznik nr I do protokołu. Pi”zewodniezący pointormowal o kolejn\ In
posiedzeniti Komitetu. które odbędzie się 13 marca br.
2.

Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów kgislacyjnych:

2.1. Projekt ustawy
innych lis/uw

O zmianie ustuwj” 1) organizmach genetycznie znwdijikowani”ch oraz niektór jch

—

w n ioskodaw ca Minister Środowiska.

Projekt dokumentu zosiał skierowany pod obrady KRMC wraz z proiokolem rozbieżności
MRIRW, MS, UOKiK. ME RCL. KPRM).

(tiw agi

Do projektu dokunieritn złożono:
Uw agi Ministra Adminktracj i i C fi”yzacj L dokument z 28 lutego br.. znak: Dł—WPA—0 i 58—36 2013.
•
Konkluzja: Komitet przyjął projekt ustawy. Uwagi MAC został\ prz\jęte. zgodnie ze stant)w iskiem MS
813\IG. [„wagi zawarte w protokole
zawartym w dokumencie z 5 marca hr.. znak:
rozbieżności. nieleżące w kompetencji Komiwtu. skiei”ow ano do rozpatrzenia pi koni itd stał) Rady
Ministrów.
KRMC rekomendował rozpatrzenie projektu tistawy staleniti komitetowi Rady \linistrów w raz z protokołem
rozbieżności.
2.2. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra

Rozwoju

Regionalizego

ii

sprawie

wymaganego

przestrzennego polskich obszarów morskich

—

zakresu

phinow

zagospodarowania

wnioskodawca Min ster Transportti. Stidow nictw J

i Gospodarki Morskiei.

Projekt doktimentti zosiał skierowany pod obrady K R\IC wraz z protokołem rozbieżiiosci (uw aga
\IAGGUGiK),
Do projektu dokumentu z łożo no:
Uw agę Ministra Administracji i Cyfry zaej i. dokument z 5 marca hr. znak: DI—WPA—0 158—11/2013.
•
Konkluzja: Komitet przyjął projekt rozporządzenia. Uwaga MAC została uwzględniona. zgodnie
ze stanowiskiem MTBiGM zawartym w dokumencie z 6 marca br.. znak: DR—ów —020—I 6” II Uw aga
MAC/GUGiK. zawarta u protokole rozbieżności. została w\jaśniona zgodnie ze stanowiskiem MTBiGM.
.

KRMC rekomendował projekt ruzporządzenia do dalszy cli prac.
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Ponadto Przew odniczący KRMC poinforiuow ał o ustaleniach dokonanych z Minktrem TRiC M dot. braku
konieczności przedkładania przez MTBiGM do zaopiniowania przez KRMC. z uwagi na pilność sprawy.
s\stemow
awarii
prz\padku
w
XX
umożliwiając\ch
rozporządzeń
projektów
teleinforinal\ cznych.
XX

altemat\w nej

metod\

papierowej)

(drogi

obsługi

kandydatów

na kierowców

procesie ubiegania się o uprawnienia do kierow ania pojazdami Jednocześnie Przew odniczący zobow iązal

\ITBiGNI do przedstaw icnia XV polowie kwietnia br. na posiedzeniu KR\IC informacji o stanie prac nad
wdrożeniem 5% stemów teleiilthrmatyczn% cit w\ korz\styw an\ ch w procesie ubiegania się o upraw nicnia
do kierow ania pojazdami. Komitet zaakceptow al powyższe ustalenia.
2.3. Projekt rozporządzeniu .llinistra SpruIIiedIiHOci zmieniającego rozjorządzenw II, SJ)fli)tW
szczególowego trybu i sposobią doręczaniu pisną .lądOII1”cIt It” postępowaniu cywdnini
wnioskodawca M in ster Sprawied I iw ośc L

—

Do projektu dokumentu zlożono:
uwagę Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. dokument z 4 marea br..
•
• uwacę Naczelnego D\ rektora Arch iw ów Państw ow ch. doktunent z

4 marea

znak:

br..

[)KN008. 1.2013.

uwagę Ministra Administracji i C\ tryzacji. dokument z 5 marca hr, znak: DI-WPA-0 ISS-12 2013.
wagi UKF i \DAP zostały uwzględnione
Konkluzja: Komitet przyjął projekt rozporządzenia.
spońh okrcślon\ przez MS w dokumencie z 6 marca hr.. znak DPrC-l-4 0-33. L wagę MAC
wXjaśniono. zalecając dodanie do uzasadnienia rozporządzenia inroriiiacji o rodzaju podpisu
elektronicznego, jaki będzie Fuitkejonow al w s sternic teleinforiuayczn%m sądu.
•

Przewodniczący zalecił przeprowadzenie roboczego spotkania z przedstawicielami MAC i MS. w terminie
II—15 marca hr.. XV sprawie wdrożenia rozwiązań objętych projektem rozporządzenia.
KRMC rekomendowal projekt rozporządzenia do dalsz ch prac.
3.

Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów pozalegislacyjnych:
3.1. Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

wnioskodawca Minister Prac%

i

Polit\ki

Spolecznej.
Projeki dokumentu zostal skierowany pod obrady KR\IC XX raz z protokołem rozbieżności (uw agi NI F).
Do p roj ektu doku memu zb żono:
• uwagi Ministra Rozwoju Regionalnego. dokument z 5 marca br.. znak: DRC—I t—8261 9—22-M D/1 3.
• uwagi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. dokument z 15 lutego br.. znak: UFM—str—Ip—07—
1/13(239),
•

•

uwagi MinistraNauki i Szkolnictwa Wyższego. dokument znak: DIN.56125.20l3.3.WM.
uwagę Ministra Ldrow ia. dokument z 5 marca hr. znak: MZ-FESP—073—2490- I 2 „KC! 13

Konkluzja: Konutet przyjął projekt dokumentu z następti ącun rozstrz\gnięcieitt złożon\clt uwag:
•

uwaga MZ została prz\jęta.
uwagi nr t-6 \IRR zostal\ piz%jęte. uwaga nr 7 \IRR została odrzucona.

•

uwagą \l\iSW zostal\ prz\jęte.

•

uwaga MRiRW została odrzucona.

•

Uwagi MRiRW i uwagę nr 7 MRR skierowano do rozpatrzenia przez stal% komitet Rad\ Ministrów.
Ministrów
Rady
komitetowi
stałemu
rozpatrzenie
projektu
rekomendow nI
KRMC

wraz ze zmodytikowanym protokołem rozbieżności (uwaga nr 7 MRR. MRiRW. MF).
4.

Sprawozdania z realizacji zadań zespołów zadaniowych oraz międzyinslytucjonalnych w 2012 r.
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4.1. Zespól zadaniowy (10 spraw opracowania rekomendacji iy zakresie zarządzania, zatrudniania
oraz wynagradzania osób zaangażowanych w administracji publicznej iy realizację projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Sprawozdanie przedstawił Pan Raflsł Poździk. D} rektor Departamentu Funduszy Strukturaln\ch
w Ministerstw je Administracji Cyfr\ zacp.
Konkluzja: Komitet przyjął sprawozdanie.
Przewodnicząc\ Komitetu zalecil \\UPE OpracO\ anie. do końca drugieao kw artalu br.. poi.tlebioncj analiz\
dotyczącej utrz\ mania obecnych zasobów kompetenc\jn\ ch i kadrowych zespołow proiektow ych. Analiza

ta będzie pomocna

\\

prz\ gotow\w an\ cli programach Operacyjny ch i systeniach inst\ tucjonaln\ cli t\ ch

progmino

prl)

podkreśliŁ że potencjał zbudow an\

Przewodnlcząc\

realizacj

projektów

w

ohecn\ m okresie

programow ania pow inien być maks\ maInie szeroko wykorz\ stan\ w następnym okresie programowania.
Przewodnicząc

•
•

Komitetu zalecił. aby iajednym z kolejnych posiedzeń KRMC:

porozuflhieniu z WWPE przedstawilo informację nt. nik bieżących występując\ch
MAC
w projektach realizowanych w ramach 7. osi priontetow ej PO IG.
MAC przedstaw Ho informację nt. oceny stanu realizacji Planu Działań Naprawczych (RAP).

4.2. Zespól zadaniowy do spraw monitorowania realizacji projektów informatycznych z zakresu
ocli rony zdrowia.
Sprawozdanie przedstawil Pan Piotr Warczyński. D\ rektor Departamentu Organizacji Ochron\ Ldrow ia
w Ministerstw ie Zdrow ia. Poinforniowal. że pierwsze spotkanie odbędzie się 12 marca br.
Podstawow m tematem będzie m.in. realizacja założeń Planu Działań Naprawczych w zakresie
informal\zacj i ochrony zdrow ia
Przcwodnicząc\ KRMC zaleci I. ab\ w kwietniu hr. przew odnicząc\ Zespołu przedstawi I informacje
ni. dzi ala I ności Zespolii.
Konkluzja: Komitet przjął informację.
5.

Sprawy różne.

Nie wniesiono żadnego tematu do tego punktu porządki] obrad.
6.

Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący KRMC zalecił, aby na kolejnym posiedzeniu Komitetu:
Ni SW przedłożylo do zaopiniowania Komitetu projekt dokumentu pn P;ojekir ifhzLrwsiućt Sjnuui
.

Jrc”iinę,c,nch ir obcuce Je/c rr6ii pansnimiirh / re/e/nfb,,;zun*i — .\oie flflć kiście.
N FZ piiedstaw ił informację ni. Karty Ubezpieczenia Zdrow otnego.
przedstawiono

pozostałe

z

spraw ozdania

realizacji

zadań

zcspołow

oraz międz\ insttucjonałnych w 2012 r..
przedstaw ono informacje. o któn ch mowa w pkt 4. I

Przewodniczący KRMC podziękował Uczestnikom za udział i zamknął posiedzenie.
Sekretarz Komitetu

Przewodniczcy Komitetu

Rady Ministrów do spraw Cyfnzacji

Rady Ministrów do spraw Cyfnzacji
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ZaŁącznik nr

AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTRÓW
do Spraw Cyfryzacji
6 marca 2013 r., godzina 13°°
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, nb Krójewska 27,
Sala 217

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:
2.1. Projekt ustawy O
niektórych innych
2.2.

Projekt

zmianie
ustaw

ustawy o organizmach genetycznie z;nodjĄkowanjch
wnioskodawca Minister Środowiska.

rozporządzenia Ministra

Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Rozwoju Region alnego 39 sprawie wymaganego
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów mors kich
Minister Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
i

Oraz

zakresu

Ministra

planów

wnioskodawca

2.3. Projekt rozporządzenia Ministra SprawiedUwości zmieniającego
w sprawie szczegółowego tnbu i sposobu doręczania pism sądowych
wnioskodawca Minister Spraw ied[iwości.
ci”wilnym

rozporządzenie
iy postępowaniu

—

3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów pozalegislanjnych:
3.1. Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
i Polityki Społecznej.

wnioskodawca Minister Pracy

4. Sprawozdania z realizacji zadań zcspolów zadaniowych oraz międninstytucjonalnych
w 2012 r.
4.1. Zespól zadaniowy do spraw opracowania rekomendacji w zakresie zarządzania,
zatrudniania oraz wynagradzania osób zaangażowanych w administracji publicznej
ii realizację projektów wspóŁfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
4.2. Zespól zadaniowy do spraw monitorowania realizacji projektów informatycznych
z zakresu ochrony zdrowia.
5. Sprawy różne.
6.

Zamknięcie posiedzenia.
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