Załącznik do Uchwały nr 15 Rady do Spraw Cyfryzacji

Sprawozdanie z działalności
Rady do Spraw Cyfryzacji za rok 2015
Rada do Spraw Cyfryzacji (dalej: „Rada”) w roku 2015 r. rozpoczęła działalność
w następującym składzie:
1.

Igor Ostrowski, Przewodniczący,

2.

Iwona Wendel, Wiceprzewodnicząca,

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 2015 roku skład Rady zmieniał się w następujący sposób:
•

11 marca 2015 r. z pracy członka Rady zrezygnował Michał Andrzej Woźniak,

•

11 czerwca 2015 r. z pracy członka Rady zrezygnowała Joanna Berdzik,
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•

11 czerwca 2015 r. minister Andrzej Halicki uzupełnił skład powołując na członków
Rady Jarosława Lipszyca, Prezesa Fundacji Nowoczesna Polska, oraz Andrzeja
Wyrobca, podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

•

16 listopada 2015 r. ustało członkostwo Anny Streżyńskiej po powołaniu na
stanowisko Ministra Cyfryzacji,

•

3 grudnia 2015 r. ustało członkostwo Andrzeja Wyrobca skutkiem wycofania
rekomendacji,

•

4 grudnia 2015 r. minister Anna Streżyńska uzupełniła skład powołując na członka
Rady Krzysztofa Szuberta, Prezesa Zarządu CONNECT DISTRIBUTION sp. z o.o.,

•

10 grudnia 2015 r. z pracy członka Rady zrezygnował Maciej Maciejowski,

•

10 grudnia 2015 r. minister Anna Streżyńska uzupełniła skład powołując na członka
Rady Patrycję Gołos, członka kadry zarządzającej UPC Polska.

W 2015 roku Rada zebrała się na jedenaście posiedzeń. Tematami prac Rady były
następujące zagadnienia i dokumenty:
•

ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego,

•

kryteria interwencji POPC,

•

ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

•

organizacja Internet Governance Forum Polska,

•

Jednolity Rynek Cyfrowy,

•

ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,

•

kompetencje cyfrowe,

•

współpraca

Rady

z

organizacjami

międzynarodowymi

zajmującymi

się

problematyką cyfryzacji,
•

współpraca z ośrodkami naukowymi,

•

projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację
częstotliwości lub zasobów orbitalnych,

•

Open Government Partnership (OGP),

•

projekt ustawy o dostępie do informacji publicznej,

•

projekt ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

•

projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego,
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•

gospodarka internetowa,

•

edukacja medialna i cyfrowa,

•

telekomunikacja,

•

neutralność sieci,

•

Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Na zaproszenie Ministra lub Przewodniczącego w posiedzeniach Rady uczestniczą
również osoby spoza Rady, m.in. eksperci, pracownicy Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji/Ministerstwa Cyfryzacji.
Ponadto, podczas posiedzeń Rady zaproszeni eksperci przedstawili następujące tematy
i wygłosili prezentacje:

•

Strategia dojścia do rozwiązań interoperacyjnych z UE w zakresie Identyfikacji
Elektronicznej;

•

Priorytety rozwoju kompetencji cyfrowych;

•

Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, prezentacja projektu: Digital Economy
Lab;

•

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła;

•

prezentacja platformy konsultacji i deliberacji – Centrum Deliberacji w Instytucie
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 2015 Rada wyraziła swoje stanowisko w następujących uchwałach:
1. Uchwała nr 2 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Projektu założeń projektu ustawy
o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
2. Uchwała nr 3 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Rady do Spraw Cyfryzacji za rok 2014;
3. Uchwała nr 4 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie rekomendacji Zespołu do spraw
informatyzacji Państwa dotycząca koordynacji i racjonalizacji projektów realizowanych
przez administrację publiczną w obszarze e-administracji oraz wzmocnienie roli
interoperacyjności,

ponownego

wykorzystania

i

standaryzacji

w

procesach

informatyzacji Państwa;
4. Uchwała nr 5 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie rekomendacji Zespołu do spraw
informatyzacji Państwa dotycząca koordynacji projektów realizowanych przez
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administrację w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 oraz racjonalizację
wydatkowania środków publicznych;
5. Uchwała nr 6 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie rządowego programu „Cyfrowa
szkoła”;
6. Uchwała nr 7 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie współpracy z Uniwersytetem
Warszawskim;
7. Uchwała nr 8 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie danych telekomunikacyjnych;
8. Uchwała nr 9 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie opracowania Krajowego Planu
Działań dotyczącego przystąpienia Polski do Partnerstwa na Rzecz Otwartego Rządu.
W ramach Rady funkcjonują zespoły robocze, które w 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://mc.bip.gov.pl/rada-do-spraw-cyfryzacji/

oraz

na

https://mc.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.

Skład Zespołu tworzą:
•

Cezary Albrecht,

•

Witold Drożdż,

•

Krzysztof Dryzner,

•

Krzysztof Filiński,

•

Patrycja Gołos, koordynatorka zespołu od grudnia 2015 r.,

•

Wojciech Hałka,

•

Łukasz Kołodziński,

•

Jarosław Niechcielski,

•

Jacek Niewęgłowski,

•

Igor Ostrowski, Przewodniczący Rady do Spraw Cyfryzacji oraz koordynator
zespołu do marca 2015 r.,

2.

•

Wojciech Pytel,

•

Anna Streżyńska, koordynatorka zespołu od marca do listopada 2015 r.,

•

Piotr Szałamacha,

•

Mirosław Śmiałek,

•

Jarosław Tworóg,

•

Jerzy Żurek,

•

Paweł Żytecki.

Podczas spotkań Zespół zajmował się następującymi tematami:
•

Modele interwencji I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;

•

Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE w sprawie
środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności
elektronicznej;

•

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację
częstotliwości lub zasobów orbitalnych – efektem prac Zespołu było sporządzenie
rekomendacji w tym zakresie, które zostały przekazane Ministrowi Administracji
i Cyfryzacji.
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Zespół do spraw informacji publicznej i informacji sektora publicznego
1.

2.

Skład Zespołu tworzą:
•

Dušan Bogdanov,

•

Jan Maciej Czajkowski,

•

Krzysztof Izdebski,

•

Lidia Kołucka-Żuk,

•

Rafał Kula,

•

Tomasz Kulisiewicz,

•

Xawery Konarski,

•

Agnieszka Piskorz-Ryń,

•

Grzegorz Sibiga, koordynator zespołu,

•

Dominik Skoczek,

•

Alek Tarkowski,

•

Piotr Waglowski,

•

Mirosław Wróblewski.

Zespołu podejmował tematy odnoszące się do informacji sektora publicznego. Efektem
prac Zespołu był wkład w opracowaniu uchwały nr 8.

Zespół do spraw kompetencji cyfrowych
1.

2.

Skład Zespołu tworzą:
•

Joanna Berdzik,

•

Justyna Jasiewicz,

•

Ewa Krupa,

•

Jarosław Lipszyc,

•

Marek Piotrowski,

•

Włodzimierz Marciński

•

Alek Tarkowski, koordynator zespołu,

•

Jarosław Lipszyc,

•

Michał Woźniak.

W ramach swoich prac Zespół zajmował się następującymi tematami:
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•

Program „Cyfrowa szkoła” i jego kontynuacja – efektem prac zespołu była uchwała
nr 6 w sprawie rządowego programu „Cyfrowa szkoła”.

•

opracowanie „Manifestu na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, we współpracy
z Liderem Cyfryzacji oraz Szerokim Porozumieniem na rzecz Umiejętności
Cyfrowych.

•

konsultacje „Ramowego katalogu kompetencji cyfrowych”, opracowanego m.in. na
potrzeby Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zespół do spraw prywatności i bezpieczeństwa
1.

Skład Zespołu tworzą:
•

Lidia Kołucka-Żuk,

•

Katarzyna Szymielewicz, koordynatorka zespołu,

•

Agata Wacławik-Wejman

oraz eksperci spoza rady, zapraszani pod kątem problemów omawianych na konkretnych
spotkaniach zespołu.
2.

Zespołu zajmował się w szczególności następującymi zagadnieniami:
•

ramy prawne dla inteligentnych liczników (smart grid) w Polsce w zakresie ochrony
danych osobowych – temat ten był przedmiotem oddzielnego spotkania
z przedstawicielami sektora energetycznego służące zidentyfikowaniu i głębszemu
zrozumieniu problemów związanych z ochroną danych osobowych w kontekście
projektowanych ram prawnych dla inteligentnych liczników;

•

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

•

zasady udostępniania danych telekomunikacyjnych i internetowych organom
państwa (w kontekście wdrożenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego) – efektem
prac Zespołu jest uchwała nr 8.

Zespół do spraw informatyzacji państwa
1.

Skład Zespołu tworzą:
•

Adam Góral,

•

Mariusz Madejczyk (koordynator),

•

Jarosław Tworóg,

•

Piotr Waglowski,

•

Iwona Wendel,
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•
2.

Michał Andrzej Woźniak.

Zespół zajmował się w szczególności następującymi zagadnieniami:
•

stanem informatyzacji administracji publicznej z uwzględnieniem działań
strategicznych,

w

szczególności

koordynacji

projektów

i

systemów

teleinformatycznych;

•

koordynacją i racjonalizacją projektów realizowanych przez administrację publiczną
w obszarze e-administracji, interoperacyjnością oraz standaryzacją w procesach
informatyzacji Państwa – efektem prac zespołu jest opracowanie uchwały nr 4;

•

koordynacją projektów realizowanych przez administrację publiczną w nowym
okresie programowania 2014-2020 – efektem prac zespołu jest opracowanie uchwały
nr 5;

•

udział w pracach dotyczącymi założeń i rekomendacji dotyczącej przystąpienia
Polski do Partnerstwa na Rzecz Otwartego Rządu – efektem prac zespołu jest udział
opracowaniu uchwały nr 9. oraz przygotowuje uchwałę w sprawie koordynacji
i synergii projektów POPC.

Zespół do spraw usług audiowizualnych
1.

Skład Zespołu tworzyli:
•

Piotr Kabaj,

•

Maciej Maciejowski, koordynator zespołu,

•

Igor Ostrowski, Przewodniczący Rady,

oraz eksperci spoza rady, zapraszani pod kątem problemów omawianych na konkretnych
spotkaniach zespołu.
2.

Zespół zajmował się w szczególności następującymi zagadnieniami:
•

HbbTV telewizja hybrydowa w Polsce;

•

zasadą terytorializmu w prawie autorskim;

•

zasadami odpowiedzialności pośredników internetowych w dyrektywie o handlu
elektronicznym.

3.

Po rezygnacji Macieja Maciejowskiego z członkostwa w Radzie, zespół został
rozwiązany.

Zespół do spraw gospodarki cyfrowej
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1.

Skład Zespołu tworzą:
•

Lidia Kołucka-Żuk,

•

Jarosław Tworóg,

•

Agata Wacławik-Wejman, koordynatorka zespołu,

oraz eksperci spoza rady, zapraszani pod kątem problemów omawianych na konkretnych
spotkaniach zespołu.
2.

Zespół zajmował się w szczególności następującymi zagadnieniami:
•

wpływem Jednolitego Rynku Cyfrowego na rozwój polskiej gospodarki;

•

szansami i barierami rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce;

•

kompetencjami cyfrowymi w kontekście generowania nowych miejsc pracy.
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