PROTOKÓŁ
z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się w dniu
16 grudnia 2016 roku, o godzinie 14:30 w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji

Inauguracja działalności Rady do Spraw Cyfryzacji
Pani Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji rozpoczęła inauguracyjne posiedzenie Rady
do Spraw Cyfryzacji od wręczenia nominacji członkom Rady do Spraw Cyfryzacji.
Rada została powołana w składzie 19 członków, którzy są ekspertami z różnych obszarów –
administracji publicznej, biznesu, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, wiedzy
technicznej. Na członków Rady zostali powołani:
1. Izabela Albrycht - powołana równocześnie na Przewodniczącego Rady,
2. Michał Adamczyk,
3. Dominik Batorski,
4. Roman Bieda,
5. Karol Dobrzeniecki,
6. Alicja Grawon – Jaksik,
7. Krzysztof Goczyła,
8. Łukasz Jachowicz,
9. Paweł Litwiński,
10. Grzegorz Mazurek,
11. Dariusz Milka,
12. Tomasz Muda,
13. Jerzy Nawrocki,
14. Piotr Pawłowski,
15. Rafał Rodziewicz,
16. Justyna Skorupska,
17. Maciej Sobolewski,
18. Piotr Waglowski,
19. Janusz Zawiła - Niedźwiecki

Minister Cyfryzacji, w swoim wystąpieniu na otwarcie posiedzenia przedstawiła formułę oraz
charakter działania Rady do Spraw Cyfryzacji. Rada jest „think-tankiem”, którego członkowie
wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem Ministerstwo Cyfryzacji. Minister Cyfryzacji chce
być beneficjentem pracy Rady i angażować się w jej działanie jedynie wtedy, gdy Rada będzie
tego potrzebować. Rada nie powinna być przez Ministra nadzorowana, a powinna działać
w sposób niezależny, zajmując się zarówno tematami, z którymi zwróci się do niej Minister,
jak i kwestiami podejmowanymi z własnej inicjatywy.
Poprzednia formuła Rady zakładała komentowanie działań Ministra oraz innych wydarzeń
cyfrowych, w szczególności jednak kwestii legislacyjnych. Również własne inicjatywy Rady

dotyczyły raczej obszaru legislacyjnego. Rada rekomendowała pewne kierunki działań, na
gruncie europejskim, ale nie tylko. Ten rodzaj działalności jest mile widziany, jednak Minister
Streżyńska podkreśliła, że bardzo jej zależy, żeby Rada zmieniła swój główny nurt działań. Pani
Minister chciałaby wykorzystać energię, kompetencje i potencjał Członów Rady do
generowania nowych pomysłów, które mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji,
a na które Ministerstwo nie zwróciło uwagi, lub na które potrzebuje koncepcji do której
dostarczy następnie potencjał wykonawczy. Rada ma być wartością dodaną do tego, co dzieje
się zarówno w Ministerstwie Cyfryzacji, jak również w innych resortach.
Minister Streżyńska zwróciła uwagę na mnogość znaczeń pojęcia „cyfryzacja”. Wspomniała
spotkanie z udziałem Rudy’ego Giuliani i Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza
Morawieckiego. Na spotkaniu tym Premier Morawiecki powiedział, że cyfrowa administracja,
gospodarka cyfrowa i cyberbezpieczeństwo – to wszystko zadania Ministerstwa Cyfryzacji.
Praktyka jednak jest taka, że o ile nad cyfrową administracją i cyberbezpieczeństwem MC
bardzo starannie pracuje, o tyle cyfrowa gospodarka to ogromny obszar, na którym nigdy nie
będziemy sami jedynym graczem. Wszystkie inne resorty też się w to włączają - MC
współpracuje np. z Premierem Morawieckim w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
przy innowacjach czy przy takich obszarach, jak Internet rzeczy. Jednak jest to trochę taka
urzędnicza praca – opiniowanie dokumentów, tworzenie fiszek itp. To nie są prace
strategiczne – tych Pani Minister szuka w członkach Rady do Spraw Cyfryzacji. Minister
Streżyńska chce wydobyć potencjał, żeby trafił do administracji i pracował na rzecz wspólnego
dorobku administracji, biznesu, nauki, NGO’s – wszystkich gremiów, które są w Radzie
reprezentowane. Minister Streżyńska chce z tego czerpać, ale też zanosić te pomysły dalej,
żeby powstały z nich konkretne byty, a nie tylko słowa i papiery.
Minister Cyfryzacji zaznaczyła, że wspólnie z Przewodniczącą Rady do Spraw Cyfryzacji, Panią
Izabelą Albrycht rozmawiały o kwestiach, jakimi Rada mogłaby się zajmować. Mają propozycję
dwóch tematów, w związku z czym Minister przekazała głos Pani Albrycht, by Przewodnicząca
przedstawiła sugerowane obszary działań oraz by Członkowie Rady mogli wnieść swoje
propozycje w tym zakresie.
Przewodnicząca przedstawiła swoją wizję pracy Rady w konwencji think-tank i do-tank.
Chciałaby, by prowadzone prace miały wymiar projektowy i by Rada zajmowała się
rozwiązywaniem konkretnych problemów oraz dostarczaniem rozwiązań, które miałyby
charakter wdrożeniowych. Pani Albrycht podkreśliła wielosektorowy i wielopodmiotowy
potencjał Rady, co pozwala agregować wiedzę i trendy z różnych środowisk.
Przewodniczący zaproponowała dwa projekty, którymi Rada mogłaby się zająć tj.:
1. Kompleksowy przegląd prawodawstwa według popularnej w środowisku IT formuły
bug-bounty – celem jest zaangażowanie różnych interesariuszy i znalezienie luk i
barier w prawie pod kątem nowych wyzwań i uwarunkowań procesu cyfryzacji i
cyberbezpieczeństwa. Projekt mógłby być obudowany szeroką akcją popularyzującą,
aby zaangażować jak największą liczbę interesariuszy, aby jak najwięcej luk i barier

zostało zidentyfikowanych. Rada mając katalog luk i barier zadecydowałaby, które z
nich są najistotniejsze i w stosunku, do których powinno się podjąć kroki zmierzające
do przeprowadzenia zmian legislacyjnych.
2. Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej z komponentem
security by design. Przegląd dobrych praktyk w zakresie zachęt inwestowania w
cyfryzację, by podnieść produktywność gospodarki i zapewnić konkurencyjność
przedsiębiorstwom. Praca Rady polegałaby na zgromadzeniu dobrych praktyk z
różnych krajów, a następnie zebraniu wniosków co zrobić i jakie zmiany
zaproponować rządowi, aby przez transformację cyfrową przeprowadzić polskie
przedsiębiorstwa.

Ustalenie harmonogramu pracy Rady na rok 2017
Zagadnienia przedstawione przez Przewodniczącą Rady zostały poddane dyskusji. Członkowie
Rady zgłaszali również swoje sugestie dotyczące kwestii, którymi Rada mogłaby się zająć. W
efekcie rozważań powstał katalog dziesięciu proponowanych tematów prac Rady do Spraw
Cyfryzacji. Są to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przegląd prawodawstwa w poszukiwaniu luk i barier procesu cyfryzacji
Systemowe wsparcie dla cyfrowej transformacji gospodarczej.
Analityka publiczna (Big Data, data science)
Elektronizacja procesu legislacyjnego
Dostęp do kodów danych finansowanych z funduszy publicznych
Zarządzanie Internetem i neutralność sieci
Rekomendacje dla legislatorów (tworzenie prawa z uwzględnieniem procesów
cyfryzacji i możliwości cyfrowej administracji)
8. Edukacja cyfrowa (nauka korzystania z narzędzi cyfrowych, budowanie kompetencji
cyfrowych, zmiany w programach nauczania na wszystkich poziomach edukacji aby
adresować lukę zatrudnienia w sektorze IT, higiena użytkowania Internetu itp.)
9. Nowe i poważne zagrożenia praw obywatelskich związanych z cyfryzacją.
Szczegółowe opisy powyższych projektów zostaną przygotowane do dnia 5 stycznia 2017 r.
przez Członków Rady – pomysłodawców projektów.
Do dnia 10 stycznia 2017 r. Członkowie Rady mogą zgłaszać swoje uwagi i podejmować decyzje
co do zaangażowania się w pracę nad konkretnymi kwestiami w ramach ewentualnie
utworzonych zespołów tematycznych Rady.
Kolejne posiedzenie Rady planowane jest na 13 stycznia 2017 r. – dokładna informacja
zostanie przekazana przez Sekretarza Rady.

Uczestnicy posiedzenia:
1. Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji
Członkowie Rady:
2. Izabela Albrycht,
3. Michał Adamczyk,
4. Dominik Batorski,
5. Roman Bieda,
6. Karol Dobrzeniecki,
7. Alicja Grawon – Jaksik,
8. Krzysztof Goczyła,
9. Łukasz Jachowicz,
10. Paweł Litwiński,
11. Grzegorz Mazurek,
12. Dariusz Milka,
13. Tomasz Muda,
14. Jerzy Nawrocki,
15. Piotr Pawłowski,
16. Rafał Rodziewicz,
17. Justyna Skorupska,
18. Maciej Sobolewski,
19. Piotr Waglowski,
20. Janusz Zawiła - Niedźwiecki
Osoby spoza Rady – pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji:
21. Justyna Grzegorek – Sekretarz Rady
22. Karol Manys
23. Elżbieta Ciegiełkowska – Koczy
24. Agnieszka Woźniak
25. Katarzyna Stopińska

