PROTOKÓŁ z II posiedzenia Rady do Spraw Cyfryzacji, które odbyło się
14 marca 2019 roku, o godzinie 14:00 w siedzibie Ministerstwa
Cyfryzacji.
Sprawy regulaminowe - omówienie procedury konsultacyjnej przekazywanych do
zaopiniowania przez Radę dokumentów.
Przewodniczący Rady rozpoczął Posiedzenie od ustalenia spraw regulaminowych. Omówiona
została kwestia procedury konsultacyjnej w kontekście dokumentów, które trafiają do
zaopiniowania do Członków Rady.
Sekretarz Rady została poproszona o przedstawienie sposobu prac poprzedniej kadencji
Rady w takich przypadkach – wskazała, że dokumenty do zaopiniowania przez Radę, które
otrzymywał sekretariat Rady były przekazywane bezpośrednio do Przewodniczącej, która
następnie rozsyłała je do danego zespołu roboczego lub do wszystkich członków Rady. Po
omówieniu przez Członków Rady danego dokumentu do sekretariatu przekazywane było
uzgodnione merytorycznie stanowisko Rady. Sekretariat nadawał mu odpowiednią formę szykując oficjalne pismo, zgodne m.in. z wymogami WCAG – po czym dokument w
ostatecznej wersji trafiał do Przewodniczącej do podpisu.
Przewodniczący zaproponował uzupełnienie tej procedury, tak aby dokumenty do
opiniowania trafiały bezpośrednio do zespołu roboczego zajmującego się daną tematyką lub
do szerokiej grupy, tj. wszystkich członków Rady.

Ustalenie tematów prac Rady ds. Cyfryzacji – zespoły robocze Rady.
Rada dyskutowała nad listą zagadnień, którym poświęcone powinny być jej działania. Odbyła
się dyskusja, w której omówione zostały zarówno tematy wskazane przez Ministra Cyfryzacji
na inauguracyjnym posiedzeniu, jak i propozycje Przewodniczącego i poszczególnych
Członków Rady. W efekcie powstała lista interesujących Radę tematów, która przełożyła się
na propozycje utworzenia poniższych zespołów roboczych Rady:


Zespół nr 1 Infrastruktura (w tym cyfrowe autostrady Trójmorza, chmura rządowa,
architektura informacyjna państwa)



Zespół nr 2 Kompetencje cyfrowe (w tym kompetencje przyszłości)



Zespół nr 3 e-usługi publiczne (w tym e-doręczenia, cyfryzacja zdrowia)



Zespół nr 4 Sztuczna Inteligencja



Zespół nr 5 Cyberbezpieczeństwo (w tym bezpieczeństwo danych obywateli)



Zespół nr 6 Technologie (w tym 5G, Internet Rzeczy, Blockchain)

Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady zgłosili chęć uczestnictwa w pracach określonych
zespołów (wg regulaminu Rady ds. Cyfryzacji jeden członek może być w co najwyżej dwóch
zespołach). Po uzyskaniu analogicznych informacji od osób, których na posiedzeniu nie było
będzie można wyłonić liderów poszczególnych zespołów i przeanalizować plan/zakres ich
działań.
Dodatkowo Członkowie Rady uzgodnili, że w miarę bieżących potrzeby, mogą być
powoływane ad hoc zespoły problemowe (w tym legislacyjne), zajmujące się np.:
a) Kodeks Cyfrowy
b) Monitoring projektów rządowych
c) RODO

Propozycje zagadnień do omówienia na kolejnych posiedzeniach Rady.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby agendy przyszłych spotkań tworzyli wspólnie
Członkowie Rady na spotkaniu poprzedzającym kolejne posiedzenie oraz aby od razu
wyznaczane były osoby, które będą mogły pokierować dyskusją w danym obszarze. Dotyczy
to również propozycji zapraszania gości z Ministerstwa Cyfryzacji czy też z innych resortów,
jak również ekspertów zewnętrznych.
Jeden z Członków Rady poprosił o zaproszenie na kolejne posiedzenie przedstawiciela
Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu zaprezentowania Radzie budowanej obecnie
platformy edukacyjnej, jej założeń, modelu działania i funkcjonalności projektu. Omówiona
miałaby być również kwestia zajęć informatycznych w gminnych ośrodkach kultury.
Jeden z członków zaproponował wprowadzenie do kolejnej agendy punktu dotyczącego
Sztucznej Inteligencji, celem zapoznania Rady z pracami nad strategią AI w Polsce, a także
planom powołania instytucji edukacyjno-badawczej w tej dziedzinie.
Zaproponowano, aby jednym z zagadnień poruszonych na kolejnych posiedzeniach Rady był
temat Kodeksu Cyfrowego. Przewodniczący zwrócił się z prośbą, aby przedstawiciel MC
przybliżył Radzie aktualny stan prac nad dokumentem w celu podjęcia dyskusji na ten temat.
Kolejne posiedzenie Rady ds. Cyfryzacji zostało zaplanowane na 29 marca 2019 r.
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Sebastian Szymański
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Jacek Zadrożny

Sekretariat Rady:
15.

Joanna Marczak – Redecka, Z-ca Dyrektora Biura Ministra w MC

16.

Jacek Paziewski, Dyrektor Biura Analiz i Projektów Strategicznych w MC

17.

Justyna Grzegorek (MC)
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Katarzyna Stopińska (MC)

