
Projekt z dnia 6.03.2018 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  C Y F R Y Z A C J I 1 )

Z dnia……..2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 i 1566) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Rady 

Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 240) wprowadza się następujące 

zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Rada obraduje i przyjmuje stanowiska w kwestiach należących do jej 

właściwości na posiedzeniach, w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej 1/3 liczby osób wchodzących w skład Rady.

2. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3. Członek Rady, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach może być zastępowany w pracach Rady przez wskazanego 

pisemnie przedstawiciela urzędu, który reprezentuje.

4. Informację o zastępstwie członek Rady, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-8 

ustawy, kieruje do Przewodniczącego Rady przed posiedzeniem.”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. Przewodniczący Rady albo zastępujący Przewodniczącego 

Wiceprzewodniczący może zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały w drodze 

korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

2. Kierując projekt uchwały do rozpatrzenia przez Radę w trybie obiegowym, 

Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady wyznacza termin do zajęcia stanowiska.

3. Wyznaczenie terminu krótszego niż 5 dni, od przekazania projektu uchwały jest 

dopuszczalne wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2327).
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4. Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za 

przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag.

5. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu uchwały Przewodniczący albo 

Wiceprzewodniczący Rady odnosi się do nich w terminie 4 dni od dnia ich przekazania. 

Odniesienie się do zgłoszonych uwag Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady 

niezwłocznie przekazuje członkowi Rady, który zgłosił uwagi. Projekt uchwały uważa się 

za przyjęty w trybie obiegowym w przypadku uwzględnienia uwag przez 

Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady, a także w przypadku, w którym 

członek Rady zgłaszający uwagi w terminie 3 dni od dnia otrzymania odniesienia się do 

uwag zaakceptuje przedstawione przez Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego 

Rady wyjaśnienie lub nie zajmie stanowiska.

6. W przypadku gdy uwagi do projektu uchwały nie zostaną uwzględnione lub 

wyjaśnione w sposób, o którym mowa w ust. 5, projekt uchwały wymaga rozpatrzenia 

przez Radę na posiedzeniu.

7. Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady informuje członków Rady o 

przyjęciu uchwały w trybie obiegowym.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

WZ. MINISTRA CYFRYZACJI

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
REDAKCYJNYM I LEGISLACYJNYM
Agnieszka Krauzowicz
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego
/podpisano elektronicznie/
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Uzasadnienie

Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej jest, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o 

infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382 i 1566), organem 

opiniodawczym i doradczym działającym przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji. 

Do zadań Rady należy opiniowanie projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć 

organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących 

infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją 

Europejską, a także występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury 

pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego. 

Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący.

Rada, według obecnego stanu prawnego, obraduje i przyjmuje stanowiska w kwestiach 

należących do jej właściwości na posiedzeniach, w formie uchwał podejmowanych zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. W celu usprawnienia 

procedury podejmowania uchwał dokonano zmiany, w przypadku mniejszej frekwencji na 

posiedzeniu, na quorum liczące co najmniej jedną trzecią liczby osób wchodzących w skład 

Rady.

Projektowane zmiany dotyczą wprowadzenia w § 4 rozporządzenia rozwiązania, zgodnie z 

którym Rada będzie mogła obradować i przyjmować stanowiska w formie uchwał zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej 1/3 liczby osób wchodzących w skład Rady. 

Członek Rady będzie mógł w pracach Rady być zastępowany przez wskazanego pisemnie 

przedstawiciela urzędu, który reprezentuje, informując o tym, przed rozpoczęciem posiedzenia, 

Przewodniczącego Rady. 

Ponadto w projekcie proponuje się dodanie § 4a, w którym uregulowany zostanie tryb 

przyjmowania stanowiska Rady w formie uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia 

stanowisk (tryb obiegowy). Zgodnie z tym przepisem Przewodniczący albo zastępujący 

Przewodniczącego Wiceprzewodniczący będzie mógł zastosować tryb obiegowy w 

przypadkach szczególnych, np. w związku z pilnym wnioskiem ministra właściwego do spraw 

informatyzacji.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Mając na względzie, że projektowana regulacja dotyczy wyłącznie zmian 

dotyczących sposobu procedowania na posiedzeniach Rady, co usprawni wykonywanie przez 

Radę swoich obowiązków, należy uznać, że nadanie przedmiotowemu rozporządzeniu terminu 
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wejścia w życie krótszego niż czternastodniowy, nie narusza zasady demokratycznego państwa 

prawnego.

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948).

Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt ustawy nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw 

i obowiązków przedsiębiorców wobec administracji publicznej, nie podlega zatem 

obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, zgodnie z art. 103 pkt 1a 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1829, z późn. zm.).

Projekt ustawy został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w serwisie 

„Rządowy Proces Legislacyjny” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Ministra Cyfryzacji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające 
rozporządzenie w sprawie Rady Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Cyfryzacji 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Radosław Wiśniewski– Dyrektor Departamentu Polityki 
Geoinformacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji, tel. 22 245 55 
36, e-mail: radoslaw.wisniewski@mc.gov.pl

Data sporządzenia
2018-03-02

Źródło: 
Inicjatywa własna
 

Nr w wykazie prac 
100

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej jest, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o 
infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1382, 1566), organem 
opiniodawczym i doradczym działającym przy ministrze właściwym do spraw 
informatyzacji. Do zadań Rady należy opiniowanie projektów aktów prawnych, standardów, 
przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań 
dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów 
z Komisją Europejską, a także występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia 
infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu 
tematycznego. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący.
Rada, według obecnego stanu prawnego, obraduje i przyjmuje stanowiska w kwestiach 
należących do jej właściwości na posiedzeniach, w formie uchwał podejmowanych zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. W celu usprawnienia 
procedury podejmowania uchwał dokonano zmiany, w przypadku mniejszej frekwencji na 
posiedzeniu, na quorum liczące co najmniej jedną trzecią liczby osób wchodzących w skład 
Rady. W kilku ostatnich posiedzeniach uczestniczyło około 45% składu Rady.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zmiany proponowane w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lutego 2017 r. w 
sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 240), dotyczą 
wprowadzenia w § 4 rozporządzenia rozwiązania, zgodnie z którym Rada będzie mogła 
obradować i przyjmować stanowiska w formie uchwał zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej 1/3 liczby osób wchodzących w skład Rady. 
Ponadto członek Rady będzie mógł ustanowić zastępcę informując o tym, przed 
rozpoczęciem posiedzenia, Przewodniczącego Rady.
W projekcie proponuje się dodanie § 4a, w którym uregulowany zostanie tryb przyjmowania 
stanowiska Rady w formie uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk 
(tryb obiegowy). Zgodnie z tym przepisem Przewodniczący albo zastępujący 
Przewodniczącego Wiceprzewodniczący będzie mógł zastosować tryb obiegowy w 
przypadkach szczególnych, np. w związku z pilnym wnioskiem ministra właściwego do 
spraw informatyzacji.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE? 
Nie dotyczy.
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Rada Infrastruktury 
Informacji 
Przestrzennej

1 Informacja 
ogólnodostępna

Rada Infrastruktury 
Informacji Przestrzennej 
podejmować będzie uchwały 
w obecności co najmniej 1/3 
liczby osób wchodzących w 
skład Rady, a także (w 
przypadkach szczególnych) w 
trybie obiegowym.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji oraz na stronie 
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… r.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-

10)
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa

JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)
Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

budżet państwa

JST
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

Źródła finansowania 
Projektowane zmiany nie spowodują dodatkowych skutków 
finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym budżetu 
państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Nie dotyczy.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 
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Skutki
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-
10)

duże 
przedsiębiorstwa
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe z 
…… r.)

(dodaj/usuń)
duże 
przedsiębiorstwa Nie dotyczy.

sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

Nie dotyczy.

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

Nie dotyczy.

W ujęciu 
niepieniężnym

(dodaj/usuń) Nie dotyczy.
(dodaj/usuń) Nie dotyczy.Niemierzalne
(dodaj/usuń) Nie dotyczy.

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Nie dotyczy.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z 
projektu
 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza 
bezwzględnie wymaganymi przez UE 
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 
ich elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

Komentarz: Nie dotyczy.

9. Wpływ na rynek pracy 

Nie dotyczy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 inne:      

 demografia
 mienie państwowe

 informatyzacja
 zdrowie
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Omówienie wpływu Nie dotyczy.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 
zastosowane?

Nie dotyczy.

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Nie dotyczy.
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