PROTOKÓŁ z inauguracyjnego posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji,
które odbyło się 19 lutego 2019 roku, o godzinie 14:00 w siedzibie Mini
ste rstwa Cyfryza cii.
Inauguracja działalności Rady do Spraw Cyfryzacji
Pan Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji na inauguracyjnym posiedzeniu Rady do Spraw Cy
fryzacji wręczył nominacje członkom Rady do Spraw Cyfryzacji.
Rada została powołana w składzie 20 członków, którzy są ekspertami z różnych obszarów ad
ministracji publicznej oraz środowiska badawczo naukowego.
—

Na Członków Rady zostali powołani:
1. Józef Orzeł powołany równocześnie na Przewodniczącego Rady,
2. Joanna Adamczyk,
3. Izabela Albrycht
4. Katarzyna Chałubińska —Jentkiewicz,
5. Jan Czajkowski,
6. Jacek Czarnecki,
7. Krzysztof Dyki,
8. Krzysztof Głomb,
9. Paweł Gora,
10. Agnieszka Gryszczyńska,
11. Michał Kanownik,
12. Anna Beata Kwiatkowska,
13. Tomasz Łukawski,
14. Dariusz Milka,
15. Piotr Patroński,
16. Rafał Rodziewicz,
17. Włodzimierz Schmidt,
18. Jerzy Surma,
19. Sebastian Szymański,
20. Jacek Zadrożny.
—

Minister Cyfryzacji w swoim wystąpieniu otwierającym posiedzenie Rady podkreślił, że do
bierając skład Rady do Spraw Cyfryzacji III kadencji koncentrował się na kilku obszarach, tj.
na częściowej kontynuacji Rady II kadencji, na nawiązaniu do funkcjonujących przy Minister
stwie Cyfryzacji grup roboczych, które są bardzo aktywne i na bieżąco wspomagają Minister
stwo oraz na przeglądzie instytucji i urzędów, które mają ważny głos w budowaniu rozwiązań
w ramach rządu.
Minister zaznaczył, że przed Ministerstwem Cyfryzacji jest dużo pracy związanej z wchodze
niem w nowy okres programowania w Unii Europejskiej pierwszym wspólnym zadaniem
Rady ds. Cyfryzacji i Ministerstwa będzie więc przygotowanie programów strategicznych, w
tym przede wszystkim nowej wersji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.
-

Minister zwrócił uwagę na konieczność przygotowania szeregu dokumentów o charakterze
strategicznym wskazał jako przykład prace nad dokumentem o Sztucznej Inteligencji, czy
kończące się prace nad 5G. Minister zaznaczył, że są to działania, które są niezbędne by Pol
ska mogła mieć ważny głos na arenie międzynarodowej i budować narrację w kwestiach no
wych technologii.
-

Ważnym elementem jest też realizacja pomysłów, wizji takich jak np. cyfrowe autostrady w
ramach Trójmorza. Minister chciałby, aby Rada poddała dyskusji takie zagadnienia oraz aby
znalazły one przełożenie w konkretnym projekcie. Zapewnił również, że ministerstwo jest
otwarte na pomysły oraz wszelkie inicjatywy zgłaszane przez Radę. Została złożona deklara
cja dotycząca wzmocnienia współpracy merytorycznej pomiędzy Radą ds. Cyfryzacji, a Mini
sterstwem Cyfryzacji, którą zapewni Biuro Analiz i Projektów Strategicznych koordynowane
przez Pana Dyrektora Jacka Paziewskiego. Natomiast z poziomu Gabinetu Politycznego
współpracę będzie koordynował Pan Radosław Skrzetuski.
Minister wskazał, że oczekuje od Członków Rady doradztwa kierunkowego i strategicznego
zaznaczył, że MC potrzebuje doradztwa z rynku w zakresie wiedzy i kompetencji, bo taka jest
specyfika obszaru, którym resort się zajmuje.
—

MC będzie również korzystać z opinii Rady podczas procesu legislacyjnego, choć —jak zazna
czył Minister większość projektów legislacyjnych MC jest już (w związku z końcem obecnej
kadencji Sejmu) na ukończeniu. Ministerstwo pracuje jednak nad bardzo ważnym zagadnie
niem, jakim jest zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zada
nia publiczne i stworzenie Kodeksu cyfrowego (nazwa robocza), który zbierze zagadnienia
związane z szeroko pojętą informatyzacją, rozproszone w różnych aktach prawnych. W Mini
sterstwie Cyfryzacji trwają również jeszcze prace nad ustawami związanymi bezpośrednio z
jednym z najważniejszych celów Ministerstwa, tj. z zapewnieniem dostępu do Internetu, za
równo bezprzewodowego jak i przewodowego są to: ustawa Prawo telekomunikacyjne,
które ma dać możliwość wygospodarowania odpowiedniego zasobu częstotliwości pod 5G
oraz tzw. Megaustawa, która likwiduje bariery w dostępie do sieci szerokopasmowej. Ustawa
Prawo telekomunikacyjne jest już w Sejmie, Megaustawa jest w trakcie konsultacji. Kolejna
ważna ustawa to jest ustawa o e-Doręczeniach. Perspektywa jej wdrożenia to kilka lat, nato
miast są oczekiwania, żeby została szybko przyjęta, a pilotaże doręczeń będą realizowane
jeszcze w tym roku. Przy czym w kontekście tej ustawy niezwykle ważna jest powszechność
adresów elektronicznych w standardzie wynikającym z eIDAS po stronie obywateli.
—

-

-

Minister wspomniał również o innych projektach, nad którymi prace toczą się w Minister
stwie Cyfryzacji. Jest to m.in. wymieniony wcześniej Program Zintegrowanej Informatyzacji
Państwa będzie to pierwszy dokument, który ma trafić do Członków Rady ds. Cyfryzacji.
Istotne są również strategiczne prace nad Architekturą Informacyjną Państwa, który może
mieć szczególne znaczenie dla Rady ds. Cyfryzacji, bo pokazuje logikę, którą należy narzucić
w celu dalszego rozwijania systemów informatycznych Państwa i Rejestrów. Wypracowanie
tego modelu wymaga dużo pracy. Dla Ministerstwa Cyfryzacji jest to bardzo ważny projekt i
—

Minister chciałby, aby Rada nim się również zapoznała. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje rów
nież nad rozwiązaniami chmurowymi planuje m.in. ustanowić podstawy wdrożenia chmury
rządowej wraz z systemem bezpieczeństwa rejestrów znajdujących się na tej chmurze (tzw.
rządowy klaster bezpieczeństwa).
—

Minister zaznaczył również, że będą prowadzone prace koncepcyjne dotyczące darmowego
Internetu dla każdego obywatela w pakiecie podstawowym np. zapewnienie dostępu do
stron administracji publicznych.
-

Pan Jacek Paziewski, Dyrektor Biura Analiz i Projektów Strategicznych MC zadeklarował, że
przygotuje dla Członków Rady informacje dotyczące tego, czym zajmuje się Ministerstwo Cy
fryzacji, jakie projekty kończy, a jakie zaczyna. Podkreślił, że Ministerstwo Cyfryzacji oczekuje
inspiracji, propozycji, doradztwa od Rady ds. Cyfryzacji.
Na koniec posiedzenia odbyła się krótka dyskusja na temat spraw organizacyjnych Rady. Ko
lejne posiedzenie Rady zostało zaplanowane na 14 marca 2019 r.

Uczestnicy posiedzenia:
Członkowie Rady:
1. Józef Orzeł

—

Przewodniczący Rady

2. Joanna Adamczyk
3. Katarzyna Chałubińska Jentkiewicz
-

4. Jan Czajkowski
5. Jacek Czarnecki
6.

Krzysztof Dyki

7. Krzysztof Głomb
8. Paweł Gora
9. Agnieszka Gryszczyńska
10. Michał Kanownik
11. Anna Beata Kwiatkowska
12. Tomasz Łukawski
13. Dariusz Milka
14. Włodzimierz Schmidt
15. Sebastian Szymański
16. Jacek Zadrożny

Zaproszeni goście:
1. Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
2. Jacek Paziewski, Dyrektor Biura Analiz i Projektów Strategicznych (MC)
3. Joanna Marczak Redecka, Zastępca Dyrektora Biura Ministra (MC)
—

4. Radosław Skrzetuski, Doradca Ministra (MC)

Sekretariat Rady:
1. Justyna Grzegorek (MC)
2. Katarzyna Stopińska (MC)

