MINISTERSTWO
ADMINISTRACJ[ I CYFRYZACJI
DSI-SOP-002 1-2-14/2013

PROTOKÓŁ
Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 12 czerwca 2013 r.

Dotyczy:

Obradom Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (dalej KRMC) przewodniczył Minister
Administracji i Cyfryzacj i, Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacj i 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.
Punkt 4 agendy (zał. nr 1 do protokołu) omówiono jako punkt 3. Przyjęto zmieniony porządek obrad.

2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:
2.1. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
wnioskodawca Minister Pracy i Polityki Społecznej.
pracy oraz niektórych innych ustaw
—

Projekt założeń został skierowany do zaopiniowania przez KRMC wraz z protokołem rozbieżności
(uwagi MF).
Do projektu dokumentu złożono uwagi:
• Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dokument z 12 czerwca br., znak:
DKN.008.1.2013,
•
•

Ministra Rozwoju Regionalnego, dokument z 12 czerwca br., znak: DRC-II-82619-49-MD/13,
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dokument z 12 czerwca br., znak: 991100/022021/2013/U.

Konkluzja: Komitet przyjął projekt założeń projektu ustawy. Uwaga NDAP została uzgodniona, uwagi
ZUS zostaly wyjaśnione. Uwagi zawarte w protokole rozbieżności oraz uwagi MRR, ze względu
na charakter wykraczający poza kompetencje KRMC, nie zostały rozpatrzone.
Komitet rekomendował rozpatrzenie projektu założeń projektu ustawy wraz z protokołem rozbieżności przez
stały komitet Rady Ministrów.
Przewodniczący zalecił GIODO

przeanalizowanie

przepisów projektu dot.

udostępnienia danych

i uzgodnienie ewentualnych uwag bezpośrednio z MPiPS oraz przekazanie informacji w tej sprawie
do KRMC.
Na wniosek Przewodniczącego, MPiPS złożyło deklarację przygotowania na etapie prac nad projektem
ustawy, informacji nt. wykorzystania narzędzi i systemów informatycznych do poprawy funkcjonowania
instytucji rynku pracy oraz koniecznych zmian legislacyjnych wzmacniających te działania.
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2.2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw
wnioskodawca Minister Środowiska.
—

Projekt ustawy został skierowany do zaopiniowania przez KRMC wraz z protokołem rozbieżności
(uwagi ME).
Do projektu dokumentu złożono uwagi Ministra Administracji i Cyfryzacji, dokument z 4 czerwca
2013 r., znak: DI-WPA-0158-1032013.
Pan Piotr Gryska, Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji, w trakcie posiedzenia, wyraził
zastrzeżenie odnośnie przyjęcia uwagi nr 1 MAC.
Konkluzja: Komitet przyjął projekt ustawy. Uwagi MAC zostały przyjęte zgodnie ze stanowiskiem MŚ
wyrażonym w dokumencie z 5 czerwca br., znak: DGOop-0230-8/21739/13/JF. Komitet, w związku
z zastrzeżeniem RCL, zobowiązał MAC, MŚ, RCL do wyjaśnienia uwagi nr 1 MAC.
Uwaga zawarta w protokole rozbieżności, ze względu na charakter wykraczający poza kompetencje KRMC,
nie została rozpatrzona. Komitet rekomendował rozpatrzenie projektu ustawy wraz z protokołem
rozbieżności przez stały komitet Rady Ministrów.
2.3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu
wnioskodawca Minister
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
—

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Do projektu dokumentu nie złożono uwag.
Konkluzja: Komitet przyjął projekt rozporządzenia, rekomendując rozpatrzenie projektu przez stały
komitet Rady Ministrów.
2.4. Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie
wnioskodawca Minister Administracji i Cyfryzacj i.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków
—

Projekt rozporządzenia został skierowany do zaopiniowania przez KRMC wraz z protokołem

rozbieżności (uwagi RCL).
Do projektu dokumentu złożono uwagi:
• Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, dokument z 7 czerwca br., znak: RCL.DPA.542822/12,
• Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dokument z 10 czerwca br., znak:
DKN.008.1.2013.
Konkluzja: Komitet przyjął projekt rozporządzenia, z następującymi ustaleniami:
—

uwaga NDAP dot. pozostawienia

48 w projekcie dokumentu, po wyjaśnieniach GUGiK, została

odrzucona,
—

—

uwaga NDAP dot. wprowadzenia zmiany w pkt 24 uzasadnienia została przyjęta,
uwaga

RCL

została uzgodniona zgodnie

ze

stanowiskiem

GUGiK,

wyrażonym

w piśmie

z 12 czerwca br., znak: PL-0242-3/10-13/753.
Komitet rekomendował dokument do dalszych prac. Jednocześnie Komitet zobowiązał MAC do pilnego
opracowania tekstu jednolitego niniejszego rozporządzenia.
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2.5. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń

—

wnioskodawca Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi.
Do projektu dokumentu uwagę złożył Prezes Rządowego Centrum Legislacji, dokument
z 11 czerwca br., znak: RCL.DPŚiI.542-1478/12.
Konkluzja: Komitet przyjął projekt rozporządzenia. Uwaga RCL została uwzględniona, zgodnie
ze stanowiskiem MRiRW wyrażonym w dokumencie z 12 czerwca br., znak: ZWzz/md-8700/326/12/13(2027). Komitet rekomendował dokument do dalszych prac.
3. (punkt 4 agendy) Przegląd stanu realizacji projektów w ramach 7. osi priorytetowej PO IG:
3.1. (punkt 4.1. agendy) 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.
Wiceprzewodnicząca KRIyIC, zwróciła się z prośbą do MF o współpracę przy realizacji projektów
oraz przyspieszenie procesu wydawania decyzji dot. finansowania projektu Pl. Wstrzymanie
decyzji skutkuje opóźnieniem projektu. Minister I. Wendel poinformowała, że przekazane zostanie
w tej sprawie stosowne pismo do MF, jednocześnie zwróciła się z prośbą do przedstawiciela MF
o przekazanie kierownictwu MF informacji o zaistniałym problemie.
Konkluzja: Komitet przyjął informację. Przewodniczący KRMC:
—

zalecił, aby w wystąpieniu Instytucji Zarządzającej, kierowanym do MF, zawrzeć generalną uwagę
dotyczącą szczególności tego roku i trudności realizacji zadań certyfikacyjnych, oraz znaczenia opóźnień
decyzji o finansowaniu na realizację projektu,

—

—

zalecił WWPE w najbliższym okresie szczególną pilność w opiniowaniu dokumentacji projektów,
zadeklarował rozmowę z Przewodniczącym Zespołu ds. Programowania Prac Rządu, w związku z
brakiem zgody na odstąpienie od procedowania założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, w celu uzyskania uzasadnienia decyzji,

—

zwrócił się z prośbą do CSIOZ i MZ dot. prowadzenia działań przyśpieszających procedowanie projektu
ww. ustawy,

—

zalecił CSIOZ/MZ przedstawienie na kolejnym posiedzeniu KRMC krótkiej informacji o najbliższym
harmonogramie prac nad projektem P1,

—

zalecił NFZ przedstawienie na kolejnym posiedzeniu KRMC krótkiej informacji o stanie prac
dotyczących Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

4. (punkt 3 agendy) Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentu pozalegislacyjnego:
4.1. (punkt 3.1.

agendy) Informacja

uzupełniająca do

Elektronicznych Katalogów Perspektywa rozwoju
-

—

dokumentu

pn. Projekt budowy

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Do projektu dokumentu złożono uwagi:
•

Ministra Administracji i Cyfryzacji, dokument z 11 czerwca br., znak: DI-WPA-0 158109/2013,
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•

Ministra Gospodarki, dokument z 12 czerwca br., znak: DGE-I-022-1/l 1/13.

Pan Sebastian Christow, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie
Gospodarki, zaproponował przeprowadzenie pilotażu dot. stosowania, przez zamawiających
w administracji centralnej, na zasadzie obligatoryjności platformy elektronicznych katalogów.
Komitet przyjął dokument, z następującymi ustaleniami:
—

uwaga MAC została wyjaśniona zgodnie ze stanowiskiem UZP wyrażonym w dokumencie z 11 czerwca
2013 r., znak: UZP/DP/O-PKA/3430/13,

—

—

uwagi MG zostały wyjaśnione,
Komitet zobowiązał UZP do przeprowadzenia pilotażu dotyczącego wprowadzenia obowiązku
stosowania przez zamawiających platformy elektronicznych katalogów na poziomie administracji
centralnej, w celu weryfikacji możliwych realnych efektów przedsięwzięcia,

—

Komitet powołał zespół roboczy, mający na celu przeprowadzanie spotkania warsztatowego, na którym
omówione zostaną szczegóły przeprowadzenia pilotażu oraz wyłonienie chętnych do udziału.
Przewodniczący Komitetu wyznaczył UZP gospodarzem spotkania, zalecając przedstawienie wniosków
ze spotkania zespołu na następnym posiedzeniu Komitetu. W spotkaniu uczestniczyć będą osoby, które
na obradach KRMC wyraziły swoje zainteresowanie tematyką.

5.

Informacja nt. wyzwań dla wykonania prognozy certyfikacji w ramach 7. osi priorytetowej PO IG
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacj i.

—

łuformacje przedstawił Pan Rafał Poździk, Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Pani Anna Siejda, Dyrektor Władzy Wdrażającej
Programy Europejskie.
Przewodniczący Komitetu zobowiązał członków Komitetu, aby poprzez odpowiednie zarządzanie
ustrzec się pułapki niemożności certyfikacji środków danego projektu w ostatnich tygodniach roku.
Drobne czynniki mogą zadecydować o przesunięciach terminów certyfikacji w danym roku.
Wiceprzewodnicząca Komitetu podkreśliła, że poprzez niezrealizowanie certyfikacji Polska, jako kraj
członkowski, traci wiarygodność i pod znakiem zapytania pozostawiamy przyszłą perspektywę
finansową.
Wiceprzewodnicząca Komitetu zwróciła się z prośbą:
—

do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie
oraz instytucji realizujących projekty o wyznaczenie jednej osoby, która będzie posiadała pełną
wiedzę na temat działań podejmowanych w projekcie, która byłaby osobą kontaktową do udzielania
odpowiedzi i podejmowania decyzji,

—

do

członków

Komitetu

o

przekazywanie

bieżących

informacji

o

każdym

opóźnieniu

lub przyspieszeniu w realizacji projektów, w celu realnej oceny stanu zaawansowania prac nad
projektami.
Przewodniczący Komitetu zalecił DFS MAC przedstawienie na kolejnym posiedzeniu KRMC informacji
nt. stanu realizacji 8. osi priorytetowej PO IG.
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6. Sprawy różne.
Pan Włodzimierz Marciński, Pełnomocnik Ministra Administracji i Cyfryzacji ds. rozwoju kompetencji
cyfrowych w administracji, poinformował oraz zaprosił uczestników spotkania na organizowane
w najbliższym czasie konferencje:

•

Blaski i cienie przetwarzania w chmurze

•

przez MAC i Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji,
Seminarium nt. współdzielenia zasobów infrastruktury

—

24 czerwca br.

—

konferencja współorganizowana
IT

w

sektorze

na przykładzie Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
konferencja współorganizowana przez MAC i ME.

—

publicznym

27 czerwca br.,

7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący KRMC podziękował Uczestnikom za udział i zamknął posiedzenie. Termin kolejnego
posiedzenia wyznaczono na 26 czerwca br. o godz. 13.00.

Przewodniczący Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Michał Boni

Sekretarz Komitetu
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji
Maciej Groń

J..
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Załącznik nr 1

AGENDA POSIEDZENIA
KOMITETU RADY MINISTRÓW
DO SPRAW CYFRYZACJI
12 czerwca 2013 r., godzina 1400
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27,
Sala2l7
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie projektów dokumentów legislacyjnych:
2.1. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
wnioskodawca Minister Pracy i Polityki
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Społecznej,
2.2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych
ustaw wnioskodawca Minister Środowiska,
2.3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
wnioskodawca Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

—

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego
wnioskodawca Minister
rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

2.4. Projekt

—

Administracji i Cyfryzacji,
2.5. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych
wnioskodawca
wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
—

3. Przyjęcie opinii Komitetu odnośnie dokumentu pozalegisiacyjnego:

3.1. Informacja uzupełniająca do dokumentu pn. Projekt budowy Elektronicznych
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.
Katalogów Perspektywa rozwoju
-

—

4. Przegląd stanu realizacji projektów w ramach 7. osi priorytetowej PO IG:

4.1. Elektroniczna Pla(forma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych
Pl
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
o Zdarzeniach Medycznych
Zdrowia / Ministerstwo Zdrowia.
—

—

5. Informacja nt. wyzwań dla wykonania prognozy certyfikacji w ramach 7. osi
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
priorytetowej PO IG
—

6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.
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