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PROTOKÓŁ
Dotyczy: Przebiegu obrad Komiletu Rady \:Iinistrów do spraw Cyfnzacji 13 marca 2013 r.
Komitetu

Obradom

Ministrów

Rady

Cytzacji

spraw

do

KRMC)

(dalej:

przewodniczyła

Wiceprzewodnicząca Komitetu Rady Ministrów do spraw C\fryzacji, Podsekretarz Stanu w Ministers\\ je
Rozwoju Regionaluego

—

Iw ona Wendel. W posiedzeniu ticzestniczyli czionkowie Komitetu oraz osoby

zapraszane do udziału w pracach Kotn itetu. według list3 obecności stanowiącej załącznik nr 2 do or ginalu
proto kol ti
I.

Otwarcie posiedzenia.
Prz\ jęto porządek obrad zgodny z agendą. Porządek obiad stanowi załącznik nr I do protokołu.

2.

Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie l)rojektó\y dokumentów:

2.1.

Projekt

ustawy

Projekt

ustaw)

wnioskodawca Minister Spraw \yewnenznycli.

o cudzoziemcach

zostal

skierowany

do

zaopuuowania

przez

KRMC

wraz

z

protokołem

rozbieżności (uwagi AW. MSZ. MNiSW, MPiPS).
Do projektu dokumentu złożono:
uwagi Ministra Edukacji N arodo\\ej dokument z 12 marca br.. znak: DJE-WPNF-IK-042-

•

3/2013.
•

stanowisko Ministra Prac\

Polityki Społecznej, dokument z 12 marca hr.

Konkluzja: Komitet przyjął projekt ustawy z tiw zgleduieuiem uwag NI E\. Uw agi zaw arte
w protokole rozbieżności:
•

MSZ została odrzucona.

•

\1\iS\y w\kraczająca poza kompetencje KRMC. nie została rozpatrzona.

•

M Pi PS została w cofana.

•

AW nie została rozpatrzona (AW nie uczestniczy w pracach KRMC).

Komitet rekomendowal rozpatrzenie projekttt dokui]]entti wraz ze zinod\ńkow an\ m protokołem

rozbieżności (law ierąjąc\m uwagi AW. MNiSW) Komitetowi do Spraw Europejskich.
2.2.

Projekt ustawy o wzajemnej ponocy

pieniężnych
Projeki

ustawy

przy dochodzeniu podatków, ceł i innych

naleź,,ości

w nioskndaw ca Minister Finansów
został skierowan\

do zaopiniow ania

przez

K RMC

wraz z

protokołem

rozbieżności ( tiwagi NI 5).
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Do projektu doku irientu złożono:
•

Zakładu

Prezesa

uwagi

z I t marca

dokument

Spolecznych.

Ubezpieczeń

hr.,

znak:

991 l00/0220-36!2013/SK.
ustne uwagi GIODO wniesione na posiedzeniu Komitetu do aii. 9 (doL dookreślenia

•

przepisów dol\czących centralnego biura lącznikow ego oraz biur łącznikowych, które mają
wphw na kwestie administratora dan\ch osobowych) i ati, 23 (doi
lasad\

określając\ch

egzekuc\juuiii.

or2anami

pomiędz\

w spólprac\

dodau ia przepi\\
w ierz\cielaini.

naczelnikami urzędów skarbowych i centi lin) ni biurem łącznlkowbIiU.
Konkluzja: KonHtet przyjął projekt ustawi, Uwagi LL S nr 2-1 I został\ odrzucone. zgodnie
Nil:

ze stanowiskiem

w

wyrażon\ m

13

z

dokumencie

znak:

hr..

marca

AP80301/l 00. 5F3y1201 I 20133395. Uwaga nr I ZUS została częściowo prz jęta. w art. 26 proiektti
ustaw\

..uhezpieczenie społeczne”” zosianie zastąpione w rażeniem:

wyrażenie

..ubezpieczenia

społeczne. Wiceprzewodnicząca KRMC zaleciła ewentualne uzgodnienie stanow isk pomęd/\ \IF
i GIODO na dalsz\

ii

etapie prac (przed SKRM). Komitet rekoiiie,idowal rozpatrzenie projektu

dokumentu, wraz z protokołem rozbieżności (zaw ierąjący uwagi MS). stałemu komitetowi Rady
Ministrów.
2.3.

Projekt rozporządzenia Ministra Tratzspo flit, Budownictwa
działalności szkolenio tt”eJ personelu lotniczego

szkolqn”ch

-

i Gospodarki Morskiej

podlegającej

ty

sprawie

wpiso tyj do rejestru podmioto ii

wnioskodawca Minister Transpnrtti. Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Projekt rozporządzenia został skierow any dn zaopiniow ania przez KRMC wraz z protokołem
rozbieżnosci ( uw ati MAC).
Do proi cki ti doku inc it tu nie złożono uwag.
Konkluzja: Ze względu na utrz\ mującą się rozbieżność między MAC i MTBiG\I oraz na wniosek
Pana

Macieja

Jankow skiego.

Stanu

Podsekretarza

w Ministerstwie

Budow nictwa

Transportu.

i Gospodarki Morskiej. Komitet zadecydował o zdjęciu projektu rozporządzenia z porządku obrad.
Pan NI Jankow ski poili lormow al. że przeprow adzi rozmow
w

z Prezesem Urzędu Lotnictwa C\ wi lneo

zakresie omów onych rozbieżności.

Wiceprzewodnicząca Konutetu podkreślila, że brak środków hnansow \cIl na prow adzenie rejestrów
przy użyciu systemów teleinformatycznych jest argultientem nie do prz\jęcia Iii-zez KRMC.

2.4.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej n” sprms”ie

ewidencji lądowisk

wnioskodawca Minister [ranspoilu. Budownictwa

i

Gospodarki Morskiej.

Projekt rozporządzenia został skierowan\ do zaopiniowania przez KRMC wraz z protokołem
rozbieżności (uwagi MAC).
Do projektu dokumentu złożono:
uw ai

Prezesa

Rządow ego

Centrum

Legislacji.

dokument

z I 2 marca

br..

znak:

RCL.DPŚi[.54:-6 i/13.
Konkluzja: Konkluzja KRMC jak w pkt 2.3.
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2.5. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwu i Gospodarki Morskiej iy sprawie

obrazo iy i danieli utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą
statjonarn reb urządzeń rejestrującyeh zainstalowanych w pasie drogo wyni dróg publicznych
-

—-

wnioskodawca Minister Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Do projektu doku men! ti z ożono:
uwagi

Prezesa

Legislacji.

Centrum

Rządowego

z 12 marca

dokument

br..

znak:

RCL.DPŚiI.512-610 II.
Konkluzja: Ze względu na uwagę GIODO i RC[. dot.

7 ust. 3 oraz na wniosek Pana Macieja

*

Jankowskiego. Podsekielaiza Stanu w Nlinistersiw ie Iransponu. Budow nictw a i Gospodarki Niorskiej,
Komitet zadec\ dowal o zdjęciu projektu rozporządzenia z porządku obrad. Pan Minister NI. Jankowski
zobowiązał się do w\jasnienia działań jakie nasląpil\ pomiędzy Komisją Prawniczą a skierowaniem
projektu pod obrad\ KR\IC. które prz\czynil\ się do zmian\

*

7 ust. 3.

2.6. Projekt uch itatt” Raiły Ministrów iy sprawie przrjęeia projektu zniżany Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki wraz z programem oraz informacją na temat proponowan reb unia;? w progrunuc
wnioskodawca Minister Rozwoju Regionalnego.
Do projektu dokumentu nie złożono uwag.
Konkluzja: Komilel przyjął projekt uchwały, rekomendując rozpatrzenie dokumentu staleimi
komitetowi Rad\ Mini sirow
2. 7.

Narodowego Planu Szerokopasmowego

Projekt

—

wnioskodaw ca

Minister Administracji

i C”ithzaeji.
Do projektu doktniientti złożono:
stanowisko RC[,. dokument z 13 marca hr.. znak: RCL.DPA-624-393 12.
uwagi ZUS. dokument z 3 marca hr.. znak: QQI 1000220-432013 KD.
Konkluzja: Komitet przyjął projekt dokumentu. Uwagi RCL i ZUS został\ w\jaśnione zgodnie
ze sianow iskiem MAC. KR NIC rekomendował rozpatrzenie prąiektti dokumentu Komitetow i do Spraw
E u „opej sk ich.

3.

Informacja nt. Karty Ulwzpieczenia Zdrowotnego
Informację

przedstaw ił

Pan

Marek

Ujejski.

—

Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zastępca

Informatyki

Departamentu

Dyrektora

w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Konkluzja: Komitet przyjął informację.
3.

Informacja
.

nt.

bieżących

osi priorytetowej PO W

Informację

przedstaw ił

Pan

ryzyk

występującYch

iy

Ministerstwo Administracji

Rafal

D% rektor

Poździk.

w Ministerstwie Administracji i Cyfnzacji oraz

Pani

projektach

realizowanych

w

ramach

i C\fryzacji.
Departamentu

Fundusz\

Strtlkturaln\ eh

Izabela Korzeniecka-Jaśkiew icz.

D\ rektor

Depanaiuentti S steiiiti Zarządzania i Kontroli W”ladz\ Wdrażającej Prograill\ Europejskie.
Konkluzja: Komitet przjql informację.
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Pani Malgorzata Olszewska.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji

Cyfryzacj L

rócila

się z prośbą:
a)

do wszystkich instytucji wyiuienionych w prezentacji W\yPE!MAC, o analizę platności projektów
oraz o przekazanie (10 MAC. w
W

ciągu

tygodnia, informacji

ifl.

możliwości rozłożenia płatności

\nikających z realizacji projektów. skiunulowan ch w IV kwartale 2013 r.. u celu

oz] iczenia

częśe plano\\ an\ ch wydatków w III kwartale hr..
b)

do czlonków Komitetu i osób stale uczestniczących w pracach KRMC. by zespoly użytkujące

system SIP wprowadzaly spójne z dokumentacją i wiarygodne dane, na podstawie których
generowane są raporty monitorujące projekt\.
Wiceprzewodnicząca KRMC. ze względu na występujące opóźnienia w realizacji projektów. zwrócila
się z prośbą do ministrów odpowiedzialnych za poszczególne projekty o

wzmożony

nadzór prac

nad realizacją projektów.
5.

Sprawy różne.

Nie wniesiono

6.

żadnego tematu do tego punktu porządku obrad.

Zaniknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca KRMC podziękowała Uczestnikom za udział i zamknęla posiedzenie.

Sekretarz Komitetu

Wiceprzewodnicząca Komitetu

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

.\ kiciej Groń

hiona JVendel

Sekretaria[ Komitetu Radr Ministrów do spraw Cr O-nacji
OO—660 \\ arsLaw a. ni. Królcw ska 27

e-mail: krine u n1ac.go pl
tel. kum (22) 235 55 48. 22) 245 4-t 62
694 444 295
-
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Załącznik nr I

AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTRÓW
do Spraw Cyfryzaeji
13 marea 2013 r., godzina 1300
Ministerstwo Administracji i Cfryzacji, ul. Królewska 27,
Sala 217
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów:
wntoskodawca N1inister Spraw Wewntrzn\ch.

2.1.

Projekt usta wj”o

2.2.

Projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, cel i innych
wnioskodawca Minister Finansów.
należności pieniężnych

2.3.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie działalności szkoleniowej person e/u lotniczego podlegającej wpisowi
wnioskodawca Minister Transportu. Budownictwa
(10 rejestru podmiotów szkolących
i Gospodarki Morskiej.

2.4.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
wnioskodawca Minister Transportw Budownictwa
w sprawie ewidencji lądowisk

cudzoziemcach

-

i Gospodarki Morskiej.
2.5.

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
;y sprawie obrazów i dan rch utnt”alonych przez Głównego Inspektora Transportu
Drogo irego za ponwcą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie
wnioskodanca Minister Transportw Budownictwa
drogowym dróq publicznych

i Gospodarki Morskiej.
2.6.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki wraz z programem oraz informacją 11(1 temat
wnioskodawca Minister Rozwoju
proponowanych zmian w programie
—

Regionalnego.
2.7.

Projekt Narodowego Planu
Administracji i Cyfrzncji.

Szerokopasmowego

3. Informacja nt. Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

—

—--

Narodowy

wnioskodawca

Fundusz

Minister

Zdrowia.

1. Informacja nt. bieżących nzyk wYstępującY ch w projektach realizowanych w rantach
Ministerstwo :\dministracji i Cyhyzacji.
7. Osi prioflteto\yej PO 16
—

5. Sprawy różne.
6.

Zamknięcie posiedzenia.
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