Załącznik do Uchwały nr 3 Rady do Spraw Cyfryzacji

Sprawozdanie z działalności
Rady do Spraw Cyfryzacji za rok 2014
Rada do Spraw Cyfryzacji (dalej: „Rada”) została powołana w dniu 24 czerwca 2014 r. przez
Rafała Trzaskowskiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji, w składzie:
1.

Igor Ostrowski, Przewodniczący

2.

Iwona Wendel, Wiceprzewodnicząca (od dnia 18 grudnia 2014 r.)

3.

Joanna Berdzik

4.

Michał Chrzanowski

5.

Jan Czajkowski

6.

Adam Góral

7.

Piotr Kabaj

8.

Lidia Kołucka-Żuk

9.

Maciej Maciejowski

10. Mariusz Madejczyk
11. Grzegorz Sibiga
12. Dominik Skoczek
13. Anna Streżyńska
14. Katarzyna Szymielewicz
15. Alek Tarkowski
16. Elżbieta Traple
17. Jarosław Tworóg
18. Agata Wacławik-Wejman
19. Piotr Waglowski
20. Michał Andrzej Woźniak
W 2014 roku Rada zebrała się na siedem posiedzeń. Tematami prac Rady były takie
zagadnienia jak:
•

Konferencja NetMundial,
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•

potencjał rozwoju ponownego wykorzystywania zasobów miejskich,

•

innowacje w środowisku cyfrowym,

•

program budowy kompetencji cyfrowych,

•

Internet Governance Forum Istambuł,

•

projekt ustawy o dostępie do informacji publicznej,

•

projekt ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

•

projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego,

•

gospodarka internetowa,

•

edukacja medialna i cyfrowa,

•

telekomunikacja,

•

neutralność sieci,

•

Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Na zaproszenie Ministra lub Przewodniczącego Rady w posiedzeniu uczestniczą również osoby
spoza grona Rady, np. eksperci, pracownicy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Ponadto,
podczas posiedzeń Rady zaproszeni eksperci przedstawiają prezentacje. W roku 2014 na forum
Rady zostały przedstawione następujące tematy:
•

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce;

•

projekt ustawy o dostępie do informacji publicznej;

•

projekt ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

•

architektura korporacyjnej Państwa;

•

badania oparte na rejestrach publicznych.

Inauguracyjne posiedzenie Rady w dniu 24 czerwca 2014 r. było połączone z panelem
dyskusyjnym, w którym uczestniczyli: Iwona Wendel, Michał Olszewski, Jan Czajkowski,
Grzegorz Sibiga i Maciej Groń. Panel dotyczył potencjału rozwoju ponownego wykorzystania
zasobów miejskich. Następnie została otwarta dyskusja, w której udział wzięli: minister Rafał
Trzaskowski, Piotr Waglowski, Katarzyna Szymielewicz, Michał Andrzej Woźniak, Borys
Góra, Jan Czajkowski, Michał Olszewski i Tomasz Fiołek.
Rada zorganizowała Warsztaty neutralności sieci – warsztaty tematyczne o charakterze
otwartym. Wydarzenie odbyło się 18 listopada w siedzibie Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji. Na warsztatach zaprezentowano stan dyskusji na świecie dotyczącej neutralności
sieciowej (w szczególności EU, USA, Ameryka Łacińska), a także przedstawiono polskie
2

stanowisko w tej sprawie. Na warsztaty zaproszone zostało szerokie grono ekspertów,
przedstawicieli telekomunikacji, biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej,
jednostek naukowych oraz mediów. Zaproszenie skierowano do ponad 100 osób (nie licząc
dziennikarzy), a na stronie internetowej ministerstwa znajdował się komunikat z informacją, że
warsztaty mają charakter otwarty.
W roku 2014 Rada podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu Rady, który następnie został
ustanowiony Zarządzeniem Nr 1 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 stycznia 2015 r.
w sprawie ustanowienia regulaminu prac Rady do Spraw Cyfryzacji.
W ramach Rady zostały powołane zespoły robocze, które w wąskim gronie eksperckim pracują
nad wybranymi zagadnieniami. Efekt prac zespołów jest przekazywany i dyskutowany na
forum Rady.
Informacje dotyczące działalności Rady oraz zespołów roboczych są zamieszczane
w wydzielonej części Biuletynu Informacji Publicznej na stronach ministra właściwego do
spraw

informatyzacji

http://mac.bip.gov.pl/rada-do-spraw-cyfryzacji/

oraz

na

stronie

https://mac.gov.pl//rada-do-spraw-cyfryzacji obsługiwanych przez Sekretariat Rady.
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Informacja dotycząca prac zespołów roboczych działających w ramach Rady:
Zespół do spraw telekomunikacji
1.

W 2014 r. Zespół do spraw telekomunikacji (dalej: „Zespół”) rozpoczął swoją pracę od
spotkania w dniu 29.08.2014 r.

2.

W skład Zespołu wchodzą członkowie Rady do Spraw Cyfryzacji:
•

Igor Ostrowski (Przewodniczący Rady do Spraw Cyfryzacji oraz koordynator
zespołu)

•

Anna Streżyńska;

oraz eksperci spoza Rady, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w pracach Zespołu, tj.:

3.

•

Cezary Albrecht,

•

Piotr Błaszczyk,

•

Witold Drożdż,

•

Krzysztof Dryzner,

•

Krzysztof Filiński,

•

Patrycja Gołos,

•

Piotr Kuriata,

•

Łukasz Kołodziński,

•

Jarosław Niechcielski,

•

Jacek Niewęgłowski,

•

Marek Ostanek,

•

Wioletta Pilipiec,

•

Wojciech Pytel,

•

Piotr Szałamacha,

•

Mirosław Śmiałek,

•

Jerzy Żurek,

•

Paweł Żytecki.

Podczas trzech spotkań Zespołu w dniach 29.08.2014 r., 29.09.2014 r. oraz 16.10.2014 r.
jego członkowie zajmowali się przede wszystkim kwestią wykorzystania technologii
bezprzewodowych, jako narzędzia uzupełniającego, do realizacji zadań określonych
w Europejskiej Agendzie Cyfrowej (m.in. w oparciu o raport sporządzony przez
Departament Telekomunikacji oraz Instytut Łączności pt.: „Efektywne wykorzystanie
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pasma 800 MHz dla zapewnienia powszechnego, szerokopasmowego dostępu do
Internetu w Polsce”).
Efektem prac Zespołu było przygotowanie stanowiska Zespołu do dokumentu pt.:
“Efektywne wykorzystanie pasma 800 MHz dla zapewnienia powszechnego,
szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce”. Stanowisko wraz z uwagami
członków Zespołu zostało przekazane ministrowi Andrzejowi Halickiemu.
Zespół do spraw informacji publicznej i informacji sektora publicznego
1.

W 2014 r. Zespół do spraw informacji sektora publicznego i informacji publicznej (dalej:
„Zespół”) rozpoczął swoją pracę od spotkania w dniu 19.11.2014 r.

2.

W skład Zespołu wchodzą członkowie Rady do Spraw Cyfryzacji:
•

Grzegorz Sibiga, koordynator

•

Jan Maciej Czajkowski,

•

Lidia Kołucka-Żuk,

•

Dominik Skoczek,

•

Alek Tarkowski,

•

Piotr Waglowski,

oraz eksperci spoza Rady, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w pracach Zespołu, tj.:

3.

•

Dušan Bogdanov,

•

Krzysztof Izdebski,

•

Xawery Konarski,

•

Rafał Kula

•

Tomasz Kulisiewicz,

•

Agnieszka Piskorz-Ryń,

•

Mirosław Wróblewski.

Podczas spotkania Zespołu w dniu 19.11.2014 r. jego członkowie ustalili, że
przedmiotem jego prac będą dwa zagadnienia:
•

ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w związku ze zjawiskami
nie pozwalającymi na pełne wykorzystanie potencjału tych informacji sektora
publicznego, jak również w kontekście projektu założeń do projektu nowej ustawy;

•

bezwnioskowe teleinformatyczne udostępnienie informacji publicznej (w tym
również do ponownego wykorzystywania), w tym przede wszystkim strony BIP.
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Efektem prac Zespołu w tej kadencji Rady będzie dokument, na który złożą się trzy
elementy: diagnoza problemów (barier), postulaty rozwiązania zdiagnozowanych
problemów oraz określenie sposobów (narzędzi) realizacji przedstawionych postulatów.
Oprócz tego Zespół ma służyć opinią w bieżących sprawach przedstawianych mu przez
Przewodniczącego Rady lub Radę.
4.

W wykonaniu ustaleń ze spotkania z dnia 19.11 2015 r. członkowie Zespołu (eksperci
oraz zainteresowani członkowie Rady) do końca 2014 r. przygotowali swoje uwagi
merytoryczne w tematach stanowiących przedmiot prac Zespołu. Uwagi członków
Zespołu w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zostały
użyte w pracach nad przygotowaniem Uchwały nr 2 Rady w sprawie Projektu założeń
projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Zespół do spraw kompetencji cyfrowych
1.

W 2014 r. Zespół ds. kompetencji cyfrowych (dalej: „Zespół”) rozpoczął swoją pracę od
spotkania w dniu 13.11.2014 r.

2.

W skład Zespołu wchodzą członkowie Rady do Spraw Cyfryzacji:
•

Alek Tarkowski (koordynator zespołu),

•

Joanna Berdzik,

•

Michał Woźniak

oraz zaproszeni eksperci spoza rady:

3.

•

Justyna Jasiewicz,

•

Ewa Krupa,

•

Marek Piotrowski,

•

Włodzimierz Marciński.

Podczas spotkania Zespołu w dniu 13.11.2014 r. jego członkowie ustalili, że
przedmiotem jego prac będą następujące zagadnienia:
•

plan wdrożeniowy w zakresie rozwoju e-kompetencji, obejmujący w szczególności
działania finansowane ze środków europejskich oraz środków budżetowych;

•

katalog e-kompetencji oraz modeli kształcenia e-kompetencji;

•

nauka kodowania w szkołach jako specyficzny obszar rozwoju e-kompetencji;

•

kampania informacyjna dotycząca e-kompetencji;
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•

Zakres prac Zespołu wynika przede wszystkim z toczących się obecnie działań i prac
strategicznych prowadzonych przez rząd – m.in. w Ministerstwie Administracji
i Cyfryzacji oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Efektem prac Zespołu w tej kadencji Rady będzie dokument opiniujący plan wdrożenia
działań na rzecz rozwoju e-kompetencji oraz katalog e-kompetencji stanowiący standard
dla realizowania działań szkoleniowych.
4.

Zespół podjął również szereg działań bieżących:
•

została nawiązana współpraca z Radą Informatyzacji Edukacji przy Ministerstwie
Edukacji Narodowej;

•

zaplanowano udział zespołu w konferencji dotyczącej Agendy Cyfrowej
i Jednolitego Rynku Cyfrowego, planowanej na maj 2015 – jednym z tematów
wiodących mają być e-kompetencje;

•

członkowie Zespołu uczestniczą w pracach Komitetu Monitorującego Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz w pracach jego zespołu roboczego do spraw
e-kompetencji.

Zespół do spraw prywatności i bezpieczeństwa
1.

W 2014 r. Zespół ds. prywatności (dalej: „Zespół”) rozpoczął swoją pracę od spotkania
w dniu 07.11.2014 r.

2.

W skład Zespołu wchodzą członkowie Rady do Spraw Cyfryzacji:
•

Katarzyna Szymielewicz (koordynatorka zespołu),

•

Lidia Kołucka-Żuk,

•

Agata Wacławik-Wejman

oraz eksperci spoza rady, zapraszani pod kątem problemów omawianych na konkretnych
spotkaniach zespołu.
3.

Podczas spotkania Zespołu w dniu 07.11.2014 r. jego członkowie ustalili, że
przedmiotem prac będą następujące zagadnienia:
•

Europejska reforma zasad ochrony danych osobowych i jej wdrożenie w Polsce;

•

Dostęp organów państwa do danych przetwarzanych przez rożne sektory biznesu,
w szczególności wątek standaryzacji zapytań́ i poddania ich niezależnej kontroli
(w kontekście konieczności wdrożenia wyroku TK);

•

Regulacja prawna monitoringu wizyjnego;

•

Wdrożenie regulacji dotyczące cookies;
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•

Ramy prawne dla tzw. inteligentnych liczników w Polsce w zakresie ochrony danych
osobowych;

•

Standardy ochrony danych osobowych w wybranych projektach z zakresu
e-administracji oraz e-zdrowia.

Efektem prac Zespołu w tej kadencji Rady do Spraw Cyfryzacji będą konkretne
rekomendacje dotyczące ww. inicjatyw legislacyjnych, które zostaną poddane pod
dyskusję na forum Rady z intencją włączenia wypracowanych w ten sposób priorytetów
lub rekomendacji w oficjalną strategię Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zakres
prac Zespołu wynika przede wszystkim z toczących się lub zaplanowanych prac
legislacyjnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych oraz na forum rządu.
Zespół do spraw informatyzacji państwa
1.

W skład zespołu ds. informatyzacji państwa (dalej: „Zespół”) wchodzą członkowie Rady
do Spraw Cyfryzacji:

2.

•

Mariusz Madejczyk (koordynator),

•

Adam Góral,

•

Jarosław Tworóg,

•

Piotr Waglowski,

•

Iwona Wendel,

•

Michał Andrzej Woźniak.

Zespół podjął prace pod koniec 2014 roku, w ramach których mają zostać przygotowane
rekomendacje Rady w zakresie działań Ministra AiC mających na celu usprawnienie
procesów informatyzacji Państwa. Zespół przeprowadził dyskusję wewnętrzną, w tym
dwa

spotkania

robocze

zakończone

pierwszymi

propozycjami

rekomendacji.

Równocześnie w ramach prac Rady powstał Zespół do spraw gospodarki cyfrowej, który
przejął z prac Zespołu ds. informatyzacji Państwa obszar związany z cyfryzacją
przemysłu. Tym samym z Zespołu ds. gospodarki cyfrowej przeniósł się Pan Jarosław
Tworóg. Pierwsze rekomendacje Zespołu zostały przedstawione w I kwartale 2015 r.
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