MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DSI-SOP-002 1-2-13/2013

PROTOKÓŁ
Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 29 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 udziału w pracach Komitetu,
według listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do oryginału protokołu.
1.

Otwarcie posiedzenia.
Przyjęto porządek obrad zgodny z agenda,, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:

2.1. Projekt założeń projektu ustawy

—

Prawo o aktach stanu cywilnego

—

wnioskodawca Minister

Spraw Wewnętrznych.
Projekt założeń został skierowany do zaopiniowania przez KRMC wraz z protokołem rozbieżności
(uwagi MS, MF).
Do projektu dokumentu nie złożono uwag.
Konkluzja: Komitet przyjąl projekt zalożeń projektu ustawy. Uwagi zawarte w protokole rozbieżności,
ze względu na charakter wykraczający poza kompetencje KRMC, nie zostały rozpatrzone. Komitet
rekomendował rozpatrzenie projektu założeń projektu ustawy przez stały komitet Rady Ministrów
wraz z protokołem rozbieżności.
Przewodniczący KRMC zaproponował, aby na etapie prac nad projektem ustawy, przed skierowaniem
dokumentu pod obrady stałych komitetów, został on omówiony, na spotkaniu roboczym przedstawicieli MS,
MAC, MSW i RCL.
2.2. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
wnioskodawca Minister
pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa
—

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Do projektu dokumentu złożono uwagę Ministra Administracji i Cyfryzacji, dokument z 24 maja
br., znak: DI-WPA-0 158-99/2013.

Konkluzja: Komitet przyjął projekt rozporządzenia. Uwaga MAC została przyjęta zgodnie
ze stanowiskiem MTBiGM wyrażonym w dokumencie z 28 maja br., znak: DP-4mp-020-200/12.
Komitet rekomendował projekt do dalszych prac.
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3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentu dot. projektów teleinformatycznych:
3.1. Projekty informatyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obszarze rejestrów państwowych
i teleinformatyki. Nowe podejście
wnioskodawca Minister Spraw Wewnętrznych.
—

Do projektu dokumentu złożono:
•

uwagi Ministra Administracji i Cyfryzacji, dokument z 23 maja br., znak: DI-WPA-015895/2013,

•

uwagi Ministra Finansów, dokument z 21 maja br.,

•

uwagi Ministra Zdrowia, dokument z 23 maja br., znak: MZ-OZG-072-3 1451 -6/ASU/1 3,

•

uwagi Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Głównego Geodety Kraju, dokument
z 24 maja br., znak: PL-024 1-26a/13/609.

Pan Marek Ujejski, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki w NFZ, poruszył kwestię dot.
przyszłej

struktury

rejestru

PESEL

i

mechanizmów

aby w dokumencie znalazła się informacja nt.

bezpieczeństwa.

kierunków zmian

Zasugerował,

systemowych i zmian

legislacyjnych, które pozwolilyby uczynić system ewidencji pojazdów i kierowców bardziej
przyjazny także dla obywatela (na przykładzie Wielkiej Brytanii, w której obywatel przy pierwszej
rejestracji pojazdu otrzymuje numer na cały okres użytkowania tego pojazdu).
Pani Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zwróciła uwagę
na środki finansowe niezależne od źródeł europejskich, niezbędne do utrzymania i modernizacji
systemów informatycznych oraz na aspekt konieczności podniesienia kompetencji cyfrowych
w resortach.
Pan Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, zwrócił uwagę na kwestie
związane z rozbudową zaplecza infrastrukturalnego i koncentracją możliwości finansowych
dla lepszego wykorzystania wspólnych serwerowni.
Konkluzja: Komitet przyjął dokument. Uwagi GUGiK zostały wycofane. Uwagi MZ, MAC zostały
wyjaśnione zgodnie ze stanowiskiem MSW zawartym w dokumencie z 28 maja br., znak: DSIA-WKMP
0731-8/2013. Uwagi MF zostały wyjaśnione zgodnie z odpowiedzią MSW zawartą w dokumencie z 28 maja
br., znak: DSIA-WKMP-0731-8/2013, z zastrzeżeniem uwzględnienia w projekcie stanowiska MF,
mówiącego, że każde rozwiązanie dot. zmian legislacyjnych bądź zmiany zakresu realizowanych zadań
należy poddać ocenie konsekwencji na sektor finansów publicznych i na obywatela.
Ponadto Komitet zobowiązał MSW do:
przygotowania odrębnej dyskusji i prezentacji nt. OST 112,
dodania w projekcie zapisu mówiącego, iż rejestr referencyjny PESEL generuje poza usługami
MSW szereg innych usług, wykorzystujących identyfikator PESEL, realizowanych przez pozostałe
resorty; świadczenie e-usług na bazie rejestru PESEL jest także świadczeniem usług

systemów

budowanych przez administrację rządową,
dodania w projekcie zapisu o udostępnianiu przez MSW, jako operatora, danych rejestru PESEL
dla podmiotów po spełnieniu określonych warunków technicznych,
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•

wypracowania, w terminie do ok. 7 czerwca br., zapisów w projekcie MSW dot. rejestru usług
wykorzystujących dane rejestru PESEL, a następnie zorganizowania spotkania roboczego z MAC
w celu skorelowania ww. zapisów z projektem Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Przewodniczący zobowiązał ME do przedstawienia na jednym z kolejnych posiedzeń informacji
nt. potencjału infrastruktury serwerowej ME.
4. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentacji projektów teleinformatycznych

—

wnioskodawca

Instytucja pośrednicząca dla 7. osi priorytetowej PO IG/Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji:
4.1. Wdrożenie protokolu elektronicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości.
Projekt przedstawił Pan Jacek Gołaczyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Do projektu dokumentu uwagę złożył Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Główny
Geodeta Kraju, dokument z 28 maja br., znak: PL-0241-92/13/670.
Konkluzja:

Komitet

zaopiniował

teleinformatycznego, jednocześnie

pozytywnie

zalecając

przedłożoną

dalszy rozwój

dokumentację

projektu

usług we współpracy z partnerami

instytucjonalnymi. Uwaga GUGiK została odrzucona, zgodnie z dokumentem MS, z dnia 29 maja br., znak:
MS-JJG-042-2/13/1.
4.2. Portal Internetowy UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Projekt przedstawiła Pani Małgorzata Ślepowrońska, Dyrektor Zarządzający Pionem Usług
i Technologii Informatycznych w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.
Do projektu dokumentu uwagę złożył Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Główny
Geodeta Kraju, dokument z 28 maja br., znak: PL-0241-92/13/670.
Konkluzja:

Komitet

zaopiniował

teleinformatycznego, jednocześnie

pozytywnie

zalecając

przedłożoną

dalszy rozwój

projektu

dokumentację

usług we współpracy

z partnerami

instytucjonalnymi, m.in. GIODO. Uwaga GUGiK została przyjęta.
5.

(pkt 7. agendy) Informacja nt. stanu prac nad wdrożeniem systemów teleinformatycznych
wykorzystywanych w procesie ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

—

Informację przedstawiła Pani Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Pan Andrzej

Bogdanowicz, Dyrektor

Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej.
Konkluzja: Komitet przyjął informację. Przewodniczący Komitetu zalecił:
•

współpracę resortów z MTBiGM w celu rozwiązania problemu technologicznego związanego
z elektroniczną obsługą dokumentów,
spotkanie robocze MTBiGM z MSW i przedstawicielami samorządów w celu rozwiązania
ww. problemu,

•

przedstawienie na posiedzeniu KRMC, za dwa tygodnie lub za miesiąc, propozycji nowego
scenariusza wraz
dla rozwiązania

z

kalendarzem

sytuacji,

ponadto

działań,
informacji
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wykonawcami dostarczającymi oprogramowania wykorzystywanego w procesie ubiegania się o
uprawnienia do kierowania pojazdami.

6. (pkt 5. agendy) Przegląd stanu realizacji projektów w ramach 7. osi priorytetowej PO IG:
6.1. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych
o Zdarzeniach Medycznych
Pl
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia /
Ministerstwo Zdrowia.
—

—

Informację przedstawił Pan Marcin Kędzierski, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia

Konkluzja: Komitet przyjął informację. Przewodniczący zalecił:
spotkanie robocze Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz MZ/CSIOZ w sprawie
wprowadzenia zmian do harmonogramu rzeczowo-finasowego projektu,
przedstawienie na następnym posiedzeniu KRMC 12 czerwca br., informacji o stanie realizacji
projektu P1, kalendarzu aneksowania umów oraz o decyzji sądu w sprawie postępowania
przetargowego (3 czerwca br.),
MZ rozpoczęcie (w celu przyspieszenia prac) nieformalnych konsultacji międzyresortowych
nad ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia.
7.

(pkt 6. agendy) Wyzwania dla wykonania prognozy certyfikacji w ramach 7. osi priorytetowej
PO IG
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
—

Punkt został przeniesiony na posiedzenie 12 czerwca br.
8. Sprawy różne.
Nie wniesiono żadnego zagadnienia do tego punktu agendy posiedzenia.
9. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący KRMC podziękował Uczestnikom za udział i zamknął posiedzenie. Termin kolejnego
posiedzenia wyznaczono na 12 czerwca br. o godz. 14.00.

Sekretarz Komitetu
Rady Ministrów do
Cyfryzacji

Przewodniczący Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Michał Boni
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Załącznik nr 1

AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTRÓW
DO SPRAW CYFRYZACJI
29 maja br., godzina 1300
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27,
Sala 217
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:
2.1. Projekt założeń projektu ustawy
Minister Spraw Wewnętrznych,

—

Prawo o aktach stanu cywilnego

—

wnioskodawca

2.2. Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa
wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

—

3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentu dot. projektów teleinformatycznych:
3.1. Projekty informatyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obszarze rejestrów
państwowych i teleinformatyki. Nowe podejście
wnioskodawca Minister Spraw
Wewnętrznych.
—

4. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentacji projektów teleinformatycznych
wnioskodawca Instytucja pośrednicząca dla 7. osi priorytetowej PO IG/Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacj i:

—

4.1. Wdrożenie protokołu elektronicznego, Ministerstwo Sprawiedliwości.
4.2. Portal Internetowy UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
5. Przegląd stanu realizacji projektów w ramach 7. osi priorytetowej PO IG:
5.1. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych
o Zdarzeniach Medycznych
Pl
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia / Ministerstwo Zdrowia.
—

—

6. Wyzwania dla wykonania prognozy certyfikacji w ramach 7. osi priorytetowej PO IG
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
7. Informacja nt. stanu prac nad wdrożeniem systemów teleinformatycznych
wykorzystywanych w procesie ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

—

8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

e-mail: krmcmac.goy.pI
tel. 22 245 55 48, 22 245 44 62
tel. kom. 694 444 295
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