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PROTOKÓL
Doflczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów (10 spraw C.fnzaeji 3 kwietnia 2013 r.
Obradom

Koiiiiktu

Rady

Nlinisnón

do

spiaw

C tryzacj i

(dalej:

KRNIC)

przew o(łiiiczyła

Wiceprzew odnicząca Komitetu Rad NI in stiów do praw C\ lhzacj L Podsekretarz Stan w Ministerstw ie
Roz\\ oj ti Regionalnego

—

Iwona \\endel. \\ posiedzeniu uczestniczyli cztunkow je Komitetu oraz osok

zapraszane do udzialu w pracach Komitetu. w edlug listy obecności stanowiącej zalącznik nr 2 do on ginalu

1. Otwarcie posiedzenia.
pierw szej kolejności

Do agend\ wprowadzono następujące zmian : pkt 3 omowiono jako pkt 2.

rozpatrzone zostah projekty dokumentów Ministerstwa Sprawiedliwości. Prz\jęto zmieniony porządek
obiad. Porządek obrad stanow i załącznik nr I do protokołu

2.

(pkt 3. agendY) Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:
2.1. (pkt 33. agendy) Projekt zulożen projektu ustawy ° zmianie as/ai”

—

Kodekr% post ępowania

crii”ilnego, ustawy o księgach wieezysuich i hipotece oraz niektórich innych

11%/Ult”

wnioskodawca Minister Sprawiedliwości.
Do prąjektu dokumentu złożono uwagi:
•
•
•

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. dokument z 28 marca hr..
Ministra Administracji i Cyfryzacji. dokument z 29 marca br.. znak: DP-WPA-0I 58-59/2013.
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń SpoIecznch. dokument z 29 marca hr.. znak: 991100/0220232/201 2/KD.

Konkluzja: Komitet przyjął projekt dokumentu z następującym rozstrzygnięciem zlożonych tiwag:
uwagi ZUS zostaly przjęIe:
•
•

uwaga UKE została przyjęta:

•

tiw aga nr I MAC zostala odrzucona. tiw aga nr 2 MAC (w zakresie dot. w zorow formularzy
elektrouiczuych ) i [iw aea nr 3 MAC zostały przjete. Natomiat w aga nr 2 MAC w części rlot.
umieszczania dokumentów elektroniczu\ ch w
skierowana do ponownej analizy przez MS.

centraln ni repoz\ toriLun rlaiiych. została

Komitet ekoinendow ał rozpatrzenie projektu staleuiu komitetow i Rady Ministrów
2.2. (pkt 3.4. agendy) Projekt zulożeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajoiypn Rejestrze
Sądow juz oraz niektórych innych as(aw — wuioskodau ca Minister Spraw iedliw ości.
Projekt
\

założeń

projektu

ustawy

zostal

skierowan

do

zaopiniow ania

przez

KRNIC

raz z prolokolem rozbieżności ( un agi NI E)

Do projektu dokumentu zlożono:
•

stanowisko Ministra Finansów podtrzymujące un agi z protokołu rozbieżności. doktmient
z 2 kwietnia hr.. znak: MF-Dl-KP-03 lo-5/20 l3/PKX!2.
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uwagi Ministra Gospodarki.
Konkluzja: Komitet przyjął projekt dokumentu. Uwaga nr I MF. pozostała rozbieżnością. Uwagi nr 2 i 3
MF zostały wycotane (M F zohow iązal się do zaproponowania rozwiązania kompmmisow ego). L waga nr
I MG została uzgodniona. z jednoczesn\ m zobowiązaniem MS do uzupełnienia przepisów mowiąc\ch

o przekazywaniu z KRS do CEIDG infbrmacji ojednoosobowej spółce kapitałowej powstałej wskutek
przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą flzyczną. Natomiast uwaga nr

rekomendow ał

Koni itet

dokumentu

rozpatrzenie

stałemu

MG nie zostala rozpatrzona.

koni itetowi

Ministrów

Rady

wraz ze ziiiodyflkowanym protokołem rozbieżności.
2.3.

(pkt 3.1

.

agendy) Projekt ustaw;”

o z,nianie

ustawy o informatyzacji działalności podmiotów

realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

—

wnioskodawca Minister

Adaiin istracj i i Cyfryzaej i.
Projekt dokumentu został skierowany do zaopiniow ania przez KRMC

wraz z protokołem

rozbieżności (uwagi MSZ. RCL, MF, NSA).
Do projektu dokumentu złożono uwagi:
•
•
•
•

Prezesa Rządowego Centrum Legislacji. dokument z 2 kwietnia hr.. znak: RCL.DPA.50-15/13.
Ministra Finansów, dokument z 2 kwietnia hr.. znak; MF-DI-KP-03 I O—6/201 3/PKX./9.
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. dokument z 2 kwietnia br..
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. dokument z 3 kwietnia

br..

znak;

DKN.008.l.13.
Konkluzja: Komitet zadecydował, z uwagi na liczue rozbieżności, o zdjęciu projektu z porządku obrad
oraz skierowaniu ich do rozstrzygnięcia w ciągu pięciu dni podczas spotkania przedstawicieli MAC
i instytucji wnoszących uwagi, a następnie do ponownego przedłożenia projektu pod obrady KRMC.
2.4. (pkt 3.2. agendy) Projekt ustawy o zmianie ustany o organizacji rynku mleku iprzetworów
wnioskodaw ca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
mlecznych
—

Do projektu doktimentu złożono:
•

tiw agi Prezesa Rządowego Centrtim Legislacji, dokument z 29 marca hr.. znak: RCL.DPŚił.508!13.

Konkluzja: Komitet przyjął projekt ustawy z uwzględnieniem tiwag RCL. Komitet zalecił dokonanie
zmian treści przepisów projektu (wynikających z przyjętych uwag RCL) na obradach Komisji Prawniczej.
Komitet rekomendował prz\jęcic dokumentu stałemu komitetowi Rady Ministrów.
3.

(pkt 2 agendy) Przegląd stanu realizacji projektów
3.1.

iy

ramach 7. osi priorytetowej PO IG:

(pkt 2.1. agendy) Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)
Ubezpieczeń Społecznych.
Informację

przedstawił

Pan

Dariusz

Śpiewak.

Członek

Zarządu

Zakładu

Zakład

Ubezpieczeń

Społeczn) cli.
Konkluzja: Komitet przyjął informację.
3.2.

(pkt 2.2. agendy) Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie
e-Usług

—

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Informację przedstawił
Społecznych.

Pan

Dariusz

Śpiewak.

Członek

Zarządti

Zakładu

Ubezpieczeń

e—mail: krmc a
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Iiiacgo\
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Oo-060 \\arsLawa. ul. Królewska 27

2

Pan Marek Ujejski. Zastępca Dyrektora Departamentu lnformat\ki w Narodowym Funduszu
Zdrowia złożył uwagi dot\czące braku integracji danych i spójności informacji w systemie ZUS.
Konkluzja:

Komitet

przyjął

informację.

Jednocześnie

rekomeiidując

organizację

spotkania

przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz Instytucji
Pośredniczącej w sprawie omówienia kwestii związanych z zakresem i warunkami rozszerzenia ww.
)I”ojektu.

3.3. (pkt 2.3. agend\ ) Geoportal 2
Główny Urząd Geodezji i Kartografli.
Informację przedstaw ił Pan Marek Szulc. pracownik Głównego Urzędu Geodezji i Kartografli.
Konkluzja: Komitet przyjął informację.

3.4. (pkt 2.4. agend\ ) TER YT3
Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych
Etap 1—Główny Urząd Geodezji iKar ogratli.
—

—

Konkluzja: Punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie KRMC.

3.5. System Infhrmacjjny Statys/ rki Publicznej (SISP)

—

Główny Urząd Statyst\czny.

Konkluzja: Punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie KRMC.
4.

Informacja nt. postępów prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

w sprawie idenfljikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym „eIDAS)
Ministerstwo Gospodarki.
Informację przedstawił Pan Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Konkluzja: Komitet przyjął informację, jednocześnie rekomendując:

•
•

•

5.

udzial przedstawicieli MSW i MAC w posiedzeniu Międzyinstytuejonalnego Zespołti do spraw
Gospodarki Elektronicznej w dniu 8 kwietnia br.,
kontynuację prac nad rozporządzeniem eIDAS przez Zespól zadaniow\ do spraw metod
uwierzytelnienia i ścisłą współpracę z Ministerstwem Gospodarki w tyiu zakresie.
udział pi-zedstawicieli Ministerstwa Administracji i C)fryzacji waz Ministerstwa
Sprawiedliwości w planowanych warsztatach Prez\dencj i poświęconych doręczeniom
elektronicznym (26 kwietnia br. w Brtiksel i),
dokonanie przez resorty i urzędy centralne (oraz instytucje podległe) analizy wphw u projektu
rozporządzenia eIDAS na własne akty prawne i systemy informatyczne (koordynacja zadania
przez Ministerstwo Gospodarki).

Sprawy różne.

Nie wniesiono żadnego tematu do tego punktu porządku obrad.
6.

Zaniknięcie posiedzenia.

\yiceprzewodnicząca KRMC podziękowała Uczestnikom za udział i zamknęła posiedzenie.
Sekretarz Komitetu

Wiceprzewodnicząca Komitetu

Rady Ministrów do spraw Cyfn-zaeji

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

ifnciej

Sekreiuriat Komitetu Rady Niiniii-ów do prauCthzacji

OO-060 \Varszaa, W. Królewska 27

LOlit!

—

JFendc/

c-mail: kume

ci

mŁIc.00\.pi

tel. kom (22)21555 48. (22)2154162
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Zalącznik nr

AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTRÓW
do Spraw Cyfryzacji
3 kwietnia r., godzina 1400
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27,
Sala 217
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przegląd stanu realizacji projektów w ramach 7. osi priorytetowej PO IG:
2.1.

Platforma Usiug Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)
S po lecznyc h,

—

Zaklad Ubezpieczeń

2.2. Rozwój sj”stenm informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-Usług
Zaklad Ubezpieczeń Społecznych.
2.3. Geoportal 2
2.4.

Główny

Urząd Geodezji i Kartografii,

TER YT3
Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych
Główny Urząd Geodezji i Kartogral5i.
—

2.5. System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)

—

—

Etap I

Główny Urząd Statystyczny.

3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dókumentów legislacyjnych:
3.1.

Projekt ustawy O zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania

publiczne

oraz

niektórych

innych

ustaw

—

wnioskodawca

Minister

Administracji i Cytyzacji,

3.2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji tynku mleka i przetworów mlecz;; j”ch
wnioskodawca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3.3.

ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego,
ustawi” o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustait”
wnioskodawca Minister Sprawiedliwości,

Projekt założeń projektu

—

3.4. Projekt zalożeń projektu lista wy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowy,;;
wnioskodawca Minister Sprawiedłiwości.
oraz niektórych innych ustaw
—

3. Informacja nt. postępów prac nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu (10 transakcji
Ministerstwo Gospodarki.
elektronicznych na rynku wewnętrznym (cIDAS)
i Rady

iy

5. Sprany różne.
6.

Zamknięcie posiedzenia.

Sekretariat Komitetu l(ath \llntstrÓ\ do spraw C\ 6\;acji

tel.

OO-060 WOFSLOWa. ul. Królewska 27

kum (22)

e-mail: krine u mac.go pl
235 55 48. (22)2454462
694 344 295

4

