PROTOKÓŁ z XXIII posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło
się 22 listopada 2018 roku, o godzinie 11:30 w siedzibie Ministerstwa
Cyfryzacji.
Przedstawienie postanowień poprzedniego posiedzenia, ewentualne uwagi do treści
protokołu.
Członkowie Rady nie zgłosili uwag do protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.

Miejsce i rola Rady ds. Cyfryzacji w systemie instytucjonalnym RP oraz zakres jej kompetencji – dyskusja.
Członkowie Rady dyskutowali nad przygotowanym materiałem dotyczącym rekomendacji dla
Ministerstwa w zakresie dalszej formuły funkcjonowania Rady do spraw Cyfryzacji. Zauważono, że rozpoczęty został nabór członków do kolejnej kadencji Rady. Zasugerowane zostało,
aby przy nowej kadencji, kiedy zostanie powołana, rozważona została także kwestia zmiany
Regulaminu pracy Rady. Uzgodniono stanowisko, które zostanie przedstawione Ministrowi
Cyfryzacji.

Przyjęcie Uchwały Rady o rekomendacjach wynikających z Raportu Rady dot. Licencjonowania oprogramowania finansowanego lub współfinansowanego ze środków publicznych
Drugim tematem dyskusji był przygotowany przez członka Rady raport dotyczący licencjonowania oprogramowania finansowanego lub współfinasowanego ze środków publicznych oraz
rekomendacje RdC w tym zakresie. Dokument uzgadniany był wcześniej w trybie obiegowym, jednak pojawiły się jeszcze uwagi. Uzgodniono, że zostaną naniesione poprawki przed
przekazaniem ostatecznego dokumentu.

Spotkanie z Panem Markiem Zagórskim, przedstawienie dokumentu „Miejsce i rola
Rady do Spraw Cyfryzacji w systemie instytucjonalnym RP oraz zakres jej kompetencji –
wnioski 2016 – 2018„
Spotkanie z Ministrem Cyfryzacji rozpoczęło się od krótkich podziękowań Pana Ministra dla
Rady za jej wkład w prace Ministerstwa i wnoszone propozycje. Następnie Przewodnicząca
Rady przedstawiła pokrótce tematy, którymi zajmowała się Rada do spraw Cyfryzacji w pięciu zespołach:
•

próba przeglądu legislacji pod względem luk i barier dla procesu cyfryzacji,

•

systemowe wsparcie dla procesu cyfrowej transformacji gospodarki,

•

otwartość danych i oprogramowania finansowego ze środków publicznych,

•

zarządzanie Internetem i neutralność sieci,

•

edukacja cyfrowa, która jest fundamentem tego, jak będzie wyglądała przyszłość polskiej transformacji cyfrowej.

Wskazano, że powyższe tematy zostały trafnie wybrane i powinny być także kontynuowane
przez kolejną Radę.

Zostały również przedstawione uwagi do współpracy Rady z Ministerstwem, które dotyczyły
m.in.:
•

lepszej integracji Rady z pracami Ministerstwa,

•

kwestii wywindowania tematu cyfryzacji ponad Ministerstwo na poziom Kancelarii
Premiera,

•

kwestii transferu wiedzy i wykorzystania potencjału Rady.

Pokrótce został streszczony dokument opracowany przez Radę, dotyczący jej miejsca i roli w
systemie instytucjonalnym RP. Wskazane zostało, że poddano analizie dwie funkcje Rady:
doradczą i kreatywną. Jeżeli chodzi o pierwszą z nich to Ministerstwo aktualnie nie ma obowiązku zasięgania opinii Rady do spraw Cyfryzacji. Rada postuluje jednak, aby ten obowiązek
zaistniał przynajmniej w wybranych kwestiach, zwraca uwagę, że w praktyce nie ma często
wpływu na proces informatyzacji państwa, a do tego została powołana. Ponadto wypełnianie
funkcji doradczej wymaga, aby projekty prawne do zaopiniowania przez Radę przedkładane
były z większym wyprzedzeniem. Natomiast, jeżeli chodzi o funkcję kreatywną to Ministerstwo powinno odnosić się na bieżąco do jej propozycji, tak aby mógł zaistnieć przepływ wiedzy i dyskusja.
Następnie zostały przedstawione propozycje zmian w dwóch wariantach:
•

I wariant: Wyznaczenie jednej osoby w ramach Ministerstwa Cyfryzacji do merytorycznego kontaktu z Radą, która byłaby pełnomocnikiem ds. współpracy z Radą i
uczestniczyłaby w posiedzeniach Rady do Spraw Cyfryzacji w celu prezentowania
przede wszystkim aktualnych inicjatyw Ministerstwa, które dotyczą tematów strategicznych i operacyjnych. Kolejnym powodem powołania takiej osoby jest zasięganie
opinii Rady w bieżących sprawach oraz przekazywanie jej do organów decyzyjnych
Ministerstwa oraz bieżące komentowanie prac Rady;

•

II wariant: Umiejscowienie Rady do Spraw Cyfryzacji wyżej, na poziom organu doradczego Premiera. Ta propozycja jest motywowana tym, że proces cyfryzacji państwa
realizowany jest przez wiele resortów, a nie jak w poprzednich latach głównie przez
Ministra właściwego ds. informatyzacji.

Minister Zagórski zauważył, że ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na której podstawie działa Rada do Spraw Cyfryzacji, nie zostanie
zmieniona. Zgodnie z jej zapisami Rada do spraw Cyfryzacji jest organem opiniodawczodoradczym Ministra Cyfryzacji (ministra właściwego do spraw informatyzacji), a nie organem Rządu.
Pan Minister zauważył, że najważniejszym zadaniem dla nowo powołanej Rady z punktu
widzenia Ministerstwa Cyfryzacji jest legislacja, kompleksowe podejście do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Przyszły rok powinien być poświęcony na bardzo intensywną pracę związaną z przygotowaniem takiego
kompleksowego podejścia do ww. ustawy.
Pan Minister podkreślił że obszary działań podejmowanych przez Radę były słuszne.
Wskazał, że bardzo istotny jest rozwój kompetencji cyfrowych, w tym kształcenie również
nauczycieli akademickich. Pan Minister zwrócił także uwagę na bardzo duży postęp w

procesach otwierania danych publicznych. Pozostałe tematy są nadal aktualne dla Rady
np. kwestie nowych technologii, obsługi administracji poprzez udostępnianie usług
chmurowych.
Pan Minister wskazał, że wzmocnienie współpracy między Ministerstwem a Radą poprzez
pełnomocnika, który będzie miał przełożenie merytoryczne i polityczne do wewnątrz ministerstwa, jest dobrym pomysłem. Jednocześnie to, co Rada już wypracowała powinno
znaleźć swoje odzwierciedlenie w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.
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