MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DSI-SOP-002 1-2-11/2013

PROTOKÓŁ
Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 8 maja 2013 r.
Obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (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 udzialu w pracach Komitetu,
według listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do oryginału protokołu.
—

1. Otwarcie posiedzenia.
Przyjęto porządek obrad zgodny z agend% która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
2. Przegląd stanu realizacji projektów w ramach 7. osi priorytetowej PO IG:
2.1. TER YT3 Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych
Urząd Geodezji i Kartografii.
—

—

Etap I

—

Główny

Informację przedstawił Pan Marcin Leończyk, Naczelnik Wydziału Państwowego Rejestru Granic
i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju w Głównym Urzędzie Geodezji
i Kartografii.

Konkluzja: Komitet przyjął informację. Przewodniczący Komitetu zalecił GUGiK:
a) analizę możliwości przyspieszenia procesu certyfikacji
zaplanowanych w ostatnim miesiącu roku, na miesiąc listopad br.,

wydatkowanych

środków

b) zgłoszenie, najedno z najbliższych posiedzeń Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, tematyki dot. współpracy gmin z GUGiK w zakresie przekazywania danych
do państwowego rejestru granic, centralnej bazy punktów adresowych.
Przewodniczący Komitetu zwrócił uwagę na zapewnienie w projekcie odpowiednich procedur
związanych z ochroną danych osobowych.
2.2. Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograjicznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem
Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
zarządzania
—

Informację przedstawiła Pani Anna Radomyska, Naczelnik Wydziału Systemów Informacji
Geograficznej i Kartografii Topograficznej w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Konkluzja: Komitet przyjąl informację.
Przewodniczący Komitetu:
a) zalecił GUGiK analizę możliwości przyspieszenia procesu certyfikacji wydatkowanych środków
zaplanowanych w ostatnim miesiącu roku, na miesiąc listopad br.,
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b) zalecił Beneficjentom projektów realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej PO IG, przekazanie,
w terminie do 8 maja br., danych dot. przygotowywanych kontraktów, postępowań przetargowych
w ramach projektów, o które w korespondencji do resortów zwróciła się z prośbą Władza
Wdrażająca Programy Europejskie, w związku z certyfikacją środków finansowych,
c) poparł działania GUGiK mające na celu wykorzystanie oszczędności finansowych pozyskanych
podczas realizacji projektu, do kontynuacji prac nad projektem do 2015 r. (w zakresie bazy danych
obiektów ogólno geograficznych).
3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:
3.1. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu
prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograjicznego
wnioskodawca Minister
Administracji i Cyfryzacji.
—

Do projektu dokumentu nie złożono uwag.
Konkluzja: Komitet przyjął projekt rozporządzenia i rekomendował do dalszych prac.
3.2. Projekt rozporządzenia Ministra

Finansów

w sprawie

transakcji oraz trybu
przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
wnioskodawca
Minister Finansów.
rejestru

—

Projekt rozporządzenia został skierowany do zaopiniowania przez KRMC wraz z protokołem
rozbieżności (uwagi RCL, MAC, NBP (nie uczestniczy w pracach KRMC)).
Do projektu dokumentu złożono uwagi:
•

Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dokument z 2 maja br.,

•

Ministra Administracji i Cyfryzacji, dokument z 6 maja br., znak: DI-WPA-0158-78/2013.

Konkluzja: Komitet przyjął projekt rozporządzenia wraz ze zmodyfikowanym protokołem rozbieżności
(uwzględniającym uwagi RCL, NBP). Uwaga UKE została uwzględniona, uwagi MAC zostaly uzgodnione.
Uwagi MAC zawarte w protokole rozbieżności zostały wyjaśnione. Uwaga RCL nr 4 ujęta w protokole
rozbieżności, leżąca w kompetencji Komitetu, została skierowana do rozstrzygnięcia na posiedzeniu Komisji
Prawniczej. Pozostałe uwagi RCL wykraczające poza zadania KRMC, nie zostały rozpatrzone.
Komitet rekomendował projekt do dalszych prac.
4. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów pozalegislacyjnych:
4.1. Projekt budowy Elektronicznych Katalogów
Urzędu Zamówień Publicznych.

—

Perspektywa rozwoju

—

wnioskodawca Prezes

Do projektu dokumentu złożono uwagi:
•

Ministra Rozwoju Regionalnego, dokument z 6 maja br., znak: DRC-II-82619-37-MD/13

•

Ministra Finansów, dokument z 7 maja br., znak: MF-DI-KP-03 10-10/201 3/WRK!3.

Konkluzja: Komitet przyjął projekt dokumentu, zalecając UZP przedstawienie na posiedzeniu Komitetu
29 maja br. informacji uzupełniającej do niniejszego dokumentu, zawierającej m.in. odpowiedź na złożone
uwagi a także informacje nt. elektronicznych katalogów w państwach europejskich. Przewodniczący KRMC
zaproponował podjęcie dyskusji nad projektem w kontekście fakultatywności stosowania e-katalogów,
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zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian legislacyjnych związanych z przepisami zamówień
publicznych w krajach Unii Europejskiej.
5. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentacji projektów teleinformatycznych:
5.1. Świadczenie dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kompleksowych usług dotyczących
systemu informatycznego „WorkJlow”
wnioskodawca Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
—

Społecznego.
Do projektu dokumentu złożono uwagi Ministra Administracji i Cyfryzacji, dokument z 6 maja br.,
znak: DI-WPA-0 158-79/2013.
Konkluzja:

Komitet zaopiniował projekt pozytywnie. Uwagi MAC zostały przyjęte, zgodnie
ze stanowiskiem KRUS wyrażonym w dokumencie z 8 maja br., znak: IT-07/35/13(5).
6. Informacja nt. „mapy drogowej” zmian prawnych w obszarze informatyzacji
Administracji i Cyfryzacji.

—

Ministerstwo

Informację przedstawiła Pani Justyna Duszyńska, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Konkluzja: Komitet przyjął informację, z zaleceniem stosowania dokumentu jako wytycznych podczas
prac nad rozwiązaniami legislacyjnymi.
Ponadto Przewodniczący Komitetu zalecił:
a) MAC przekazanie dokumentu „Mapa drogowa” zmian prawnych w obszarze informatyzacji.
Wytyczne dla projektów aktów prawnych związanych z udostępnianiem usług publicznych drogą
elektroniczną przez organy administracji publicznej oraz organy władzy sądowniczej do Zespoh.i
do spraw Programowania Prac Rządu,
b) MAC

przygotowanie

na

kolejne

posiedzenie

Komitetu,

ankiety

stanowiącej

podstawę

do dokonania przeglądu legislacji w obszarze działania resortów, w celu zidentyfikowania procedur
możliwych i niemożliwych do realizacji drogą elektroniczna., zgodnie z pkt 2 ww. wytycznych,
c) członkom Komitetu i osobom stale uczestniczącym w pracach KRMC, każdorazowe przedstawianie
informacji (np. w formie prezentacji) dot. zapewnienia interoperacyj ności systemu, którego
funkcjonowanie reguluje dany akt prawny będący przedmiotem rozpatrzenia przez Komitet,
z innymi systemami teleinformatycznymi organów administracji publicznej i organów władzy
sądowniczej.
Komitet rekomendował Zespołowi do spraw Programowania Prac Rządu pozytywne rozpatrzenie

dokumentu „Mapa drogowa” zmian prawnych w obszarze informatyzacji. Wytyczne dla projektów
aktów prawnych związanych z udostępnianiem usług publicznych drogą elektroniczną przez organy
administracji publicznej oraz organy władzy sądowniczej, jako wytycznych podczas przygotowywania
rozwiązań legislacyjnych.
Przewodniczący KRMC powiadomił, że na jednym z kolejnych posiedzeń Komitetu przedstawi wyniki
dyskusji podjętej w Zespole do spraw Programowania Prac Rządu w sprawie przedmiotowego
dokumentu.
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7.

Informacja nt. oceny stanu realizacji Planu Działań Naprawczych (RAP)

—

Ministerstwo

Administracji i Cyfryzacji.
Informację przedstawiła Pani Anna Siejda, Dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskie
oraz Pan Rafał Poździk, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacj i.

Konkluzja: Komitet przyjął informację.
Przewodniczący Komitetu zalecił
—

WWPE i MAC przedstawienie, na posiedzeniu KR[yIC za cztery tygodnie, poszerzonej analizy
zidentyfikowanych problemów zawartych w slajdzie 16 prezentacji WWPE („Najważniejsze
ustalenia w kontekście RAP”),

—

członkom Komitetu, beneficjentom i zarządzającym projektami finansowanymi w ramach 7. osi
priorytetowej PO IG, dokonanie weryfikacji występowania problemów w obszarze projektów,
o których mowa powyżej.

Pani Anna Siejda, Dyrektor Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, zwróciła się z prośb
do Beneficjentów:
—

o przekazywanie do WWPE informacji pokontrolnych NIK, niezbędnych w procedurach
informowania o nieprawidłowościach i wczesnego reagowania na ryzyko,

—

o systematyczną aktualizację danych nt. projektów w SIP.

Pan Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej

w Ministerstwie

Gospodarki, zaproponował zorganizowanie spotkania z Dyrektorami Generalnymi ministerstw w celu
omówienia kwestii zasobów finansowych na realizację projektów realizowanych w ramach 7. osi
priorytetowej PO IG oraz zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji ww. projektów.
Przewodniczący KRIyIC zalecił MAC i WWPE przekazanie powyższej propozycji organizacji spotkania
Dyrektorów Generalnych ministerstw do MRR.
8.

Sprawy różne.

Przewodniczący

KRMC

powitał

nowego

Dyrektora

Centrum

Projektów

Informatycznych,

Pana Piotra Czyża.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący KRMC podziękował Uczestnikom za udział i zamknął posiedzenie. Poinformował,
że kolejne posiedzenie Komitetu odbędzie się 15 maja br.

Przewodniczący Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Michał Boni

Sekretarz Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

e-mail: krmc®mac.goy.pl
tel. 22 245 55 48, 22 245 44 62
tel. kom. 694 444 295
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Załącznik nr 1

AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTRÓW
do Spraw Cyfryzacji
8 maja br., godzina 1300
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. TER YT3

Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych
Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
—

—

Etap I

—

2.2. Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym
systemem zarządzania
Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:
—

3.1. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacji,

—

3.2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru transakcji oraz trybu
przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
wnioskodawca Minister Finansów.

—

4. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów pozalegisiacyjnych:
4.1. Projekt budowy Elektronicznych Katalogów
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

—

Perspektywa rozwoju

—

wnioskodawca

5. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentacji projektów teleinformatycznych:
5.1. Świadczenie dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego kompleksowych usług
wnioskodawca Prezes Kasy
dotyczących systemu informatycznego „WorkJlow”
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
—

6. Informacja nt. „mapy drogowej” zmian prawnych w obszarze informatyzacji
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

7.

Informacja nt. oceny stanu realizacji Planu Działań Naprawczych (RAP)
Administracji i Cyfryzacji.

—

—

Ministerstwo

8. Sprawy różne.
9.

Zamknięcie posiedzenia.
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