11.04.2019 r.
ZARZĄDZENIE NR …
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia …………….. 2019 r.
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do Spraw Rządowego
Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rady Ministrów do Spraw Rządowego Programu
Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zwanego dalej
„Pełnomocnikiem” jako organ pomocniczy Rady Ministrów.
2. Pełnomocnikiem jest Główny Geodeta Kraju.
§ 2. Do zadań Pełnomocnika należy:
1)

koordynowanie prac nad wdrażaniem Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego
Systemu Informacji o Nieruchomościach, zwanego dalej „Programem”, w tym:
a)

pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu do spraw Rządowego Programu
Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach,

b)

podejmowanie działań w celu pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych
środków finansowych niezbędnych do przyspieszenia wdrożenia Programu, w tym
absorpcji środków Unii Europejskiej przeznaczonych na ten cel,

c)

koordynowanie działań administracji rządowej w zakresie wdrażania Programu,

d)

koordynowanie działań w zakresie przygotowania administracji samorządowej do
wdrożenia Programu,

e)

monitorowanie wdrażania Programu,

f)

inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem projektów
dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, dotyczących
Programu;
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2)

prowadzenie innych spraw mających znaczenie dla realizacji Programu w zakresie
wskazanym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez
właściwych ministrów.
§ 3. Organy administracji rządowej współdziałają i udzielają pomocy Pełnomocnikowi,

w szczególności przez udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
§ 4. Pełnomocnik może, za zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, przedstawiać Radzie
Ministrów do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów
prawnych, związanych z jego zadaniami.
§ 5. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:
1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego zadań;
2) półroczne sprawozdania ze swojej działalności.
2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji
zadań, o których mowa w § 2.
§ 6. Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczym lub do
opracowania określonych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie ekspertyz.
§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową w
zakresie zadań Pełnomocnika zapewnia urząd obsługujący Głównego Geodetę Kraju.
§ 8. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa
z części, której dysponentem jest Główny Geodeta Kraju.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZES RADY MINISTRÓW

Za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym
Dyrektor Departamentu Prawnego
Dorota Chlebosz
(podpisano elektronicznie)
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UZASADNIENIE

Celem projektowanego zarządzenia jest ustanowienie Głównego Geodety Kraju
Pełnomocnikiem Rady Ministrów do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego
Systemu Informacji o Nieruchomościach. Ustanowienie Pełnomocnika nastąpi w trybie
określonym w art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r.
poz. 392, z późn. zm.).
Procedowanie przedmiotowego zarządzenia jest powiązane z procedowaniem projektu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw
Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
w randze sekretarza albo podsekretarza - w trybie art. 10 ust. 1 i 4 ww. ustawy.
Działanie to jest jednym z elementów nowej koncepcji funkcjonowania Pełnomocnika
jak i Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji
o

Nieruchomościach,

którego

Przewodniczącym

jest

ten

Pełnomocnik.

Z uwagi na fakt, że komponent geodezyjny (opierający się na ewidencji gruntów i budynków)
stanowi kluczowy element Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
proponuje się przeniesienie zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu
Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach na Głównego Geodetę
Kraju. To Główny Geodeta Kraju – z uwagi na posiadane kompetencje i realizowane zadania
- jest organem najwłaściwszym do pełnienia przedmiotowej funkcji.
Uzupełnieniem powyższego rozwiązania, będzie odrębna regulacja dotycząca prac
Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach. Jej ideą jest zorganizowanie Zespołu na poziomie dyrektorów
i zastępców dyrektorów departamentów. Takie działanie przede wszystkim wpłynie
na zmniejszenie obciążenia sekretarzy i podsekretarzy stanu z poszczególnych ministerstw
działaniami związanymi z pracą Zespołu. Właściwy kierunek takich zmian potwierdzają
dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu Zespołu wskazujące, że ze względu na
ilość obowiązków członkowie Zespołu byli co do zasady reprezentowani na jego
posiedzeniach przez upoważnionych dyrektorów lub zastępców dyrektorów departamentów
i biur.
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Wskazanie wprost centralnego organu administracji rządowej jako pełniącego funkcję
Pełnomocnika wprowadzi stabilizację i ciągłość funkcjonowania obu omawianych ciał
doradczych. Będzie to możliwe dzięki uniezależnieniu tej funkcji od konieczności
każdorazowego, imiennego powoływania Pełnomocnika przez Prezesa Rady Ministrów
w przypadku zmian personalnych czy organizacyjnych w ramach administracji rządowej.
Każdorazowo powołany Główny Geodeta Kraju obejmowałby, z mocy samego prawa,
również funkcję Pełnomocnika.
Zarządzenie określa zadania Pełnomocnika. Organy administracji rządowej będą
obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez
udostępnianie informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.
Zarządzenie zobowiązuje Pełnomocnika do przedstawiania Radzie Ministrów:
1) analiz, ocen i wniosków związanych z zakresem jego zadań;
2) półrocznych sprawozdań ze swojej działalności.
W myśl przepisów projektu zarządzenia Pełnomocnik może powoływać zespoły
o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień oraz zlecać
przeprowadzenie ekspertyz a także - za zgodą ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa - przedstawiać Radzie
Ministrów do rozpatrzenia projekty dokumentów rządowych, w tym projekty aktów
prawnych, związanych z jego zadaniami.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową
w zakresie zadań Pełnomocnika jak dotychczas zapewniać będzie urząd obsługujący
Głównego Geodetę Kraju, a wydatki związane z jego działalnością pokrywane będą z
budżetu państwa z części, której dysponentem jest Główny Geodeta Kraju.
Projekt zarządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega
procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 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).
Projekt zarządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
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Projekt zarządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt zarządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców.
Projekt zarządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
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Nazwa projektu

Data sporządzenia

Projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie

11.04.2019 r.

ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do Spraw

Źródło:

Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu

Inicjatywa własna

Informacji o Nieruchomościach

wynikająca z rekomendacji

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Kancelarii Prezesa Rady

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ministrów wskazującej na

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,

konieczność ograniczenia

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu

zespołów, komitetów i

Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji

innych ciał doradczych

i Rozwoju

rządu i ministrów

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Karol Ziółkowski – Naczelnik Wydziału Geodezji

Nr w wykazie prac

i Kartografii w Departamencie Architektury, Budownictwa

Nie dotyczy

i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Tel. 22 522 51 26
Mail: karol.ziolkowski@miir.gov.pl
Pan Marcin Szeląg – Główny Specjalista w Wydziale Geodezji
i Kartografii w Departamencie Architektury, Budownictwa
i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Tel. 22 522 51 39
Mail: marcin.szelag@miir.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
Jaki problem jest rozwiązywany?
Celem projektowanego zarządzenia jest ustanowienie Głównego Geodety Kraju
Pełnomocnikiem Rady Ministrów do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego
Systemu Informacji o Nieruchomościach. Ustanowienie Pełnomocnika nastąpi w trybie
określonym w art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz.
392, z późn. zm.).
Procedowanie przedmiotowego zarządzenia jest powiązane z procedowaniem projektu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw
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Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach
w randze sekretarza albo podsekretarza - w trybie art. 10 ust. 1 i 4 ww. ustawy.
Działanie to jest jednym z elementów nowej koncepcji funkcjonowania Pełnomocnika jak i
Zespołu do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o
Nieruchomościach,

którego

Przewodniczącym

jest

ten

Pełnomocnik.

Z uwagi na fakt, że komponent geodezyjny (opierający się na ewidencji gruntów i budynków)
stanowi kluczowy element Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach proponuje
się przeniesienie zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Rozwoju
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach na Głównego Geodetę Kraju. To
Główny Geodeta Kraju – z uwagi na posiadane kompetencje i realizowane zadania - jest
organem najwłaściwszym do pełnienia przedmiotowej funkcji.
Uzupełnieniem powyższego rozwiązania, będzie odrębna regulacja dotycząca prac Zespołu do
spraw

Rządowego

Programu

Rozwoju

Zintegrowanego

Systemu

Informacji

o Nieruchomościach. Jej ideą jest zorganizowanie Zespołu na poziomie dyrektorów
i zastępców dyrektorów departamentów. Takie działanie przede wszystkim wpłynie
na zmniejszenie obciążenia sekretarzy i podsekretarzy stanu z poszczególnych ministerstw
działaniami związanymi z pracą Zespołu. Właściwy kierunek takich zmian potwierdzają
dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu Zespołu wskazujące, że ze względu na ilość
obowiązków członkowie Zespołu byli co do zasady reprezentowani na jego posiedzeniach przez
upoważnionych dyrektorów lub zastępców dyrektorów departamentów i biur.
Wskazanie wprost centralnego organu administracji rządowej jako pełniącego funkcję
Pełnomocnika wprowadzi stabilizację i ciągłość funkcjonowania obu omawianych ciał
doradczych. Będzie to możliwe dzięki uniezależnieniu tej funkcji od konieczności
każdorazowego, imiennego powoływania Pełnomocnika przez Prezesa Rady Ministrów w
przypadku zmian personalnych czy organizacyjnych w ramach administracji rządowej.
Każdorazowo powołany Główny Geodeta Kraju obejmowałby, z mocy samego prawa, również
funkcję Pełnomocnika.
Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proponuje się rozwiązanie legislacyjne - ustanowienie Pełnomocnika nastąpi drodze
zarządzenia Prezesa Rady Ministrów wydanego w trybie określonym w art. 12 ustawy z dnia 8
sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
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Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich
OECD/UE?
Nie dotyczy.
Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość Źródło danych

Oddziaływanie

Główny Geodeta

1

Objęcie funkcji Pełnomocnika

Ustawa z dnia 17 maja 1989

Kraju

r. – Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2017
r. poz. 2101, z późn. zm.)

Główny Urząd

1

j.w.

Obsług merytoryczna,

Geodezji i

organizacyjno-prawna,

Kartografii

techniczna i kancelaryjnobiurową w zakresie zadań
Pełnomocnika, pokrywanie
wydatków związanych z
działalnością Pełnomocnika

Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt zarządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju. Z uwagi na zakres projektowanych zmian nie przewiduje się prowadzenia
konsultacji publicznych i opiniowania.
Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z ……

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

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
budżet państwa
JST
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pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wejście w życie zarządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków
Źródła finansowania

finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu
państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Dodatkowe informacje,

Nie dotyczy.

w tym wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie

0

1

2

3

5

10

zmian

Łącznie
(0-10)

W ujęciu

duże

pieniężnym

przedsiębiorstwa

(w mln zł,

sektor mikro-,

ceny stałe z

małych i średnich

…… r.)

przedsiębiorstw
rodzina, obywatele

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu

duże

niepieniężny

przedsiębiorstwa

m

sektor mikro-,
małych i średnich

-
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przedsiębiorstw
rodzina, obywatele

-

oraz gospodarstwa
domowe
(dodaj/usuń)
Niemierzalne

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)

Dodatkowe informacje,

Brak wpływu projektowanej regulacji na konkurencyjność

w tym wskazanie źródeł gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
danych i przyjętych do

przedsiębiorców, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i

obliczeń założeń

średnich przedsiębiorców. Brak wpływu na rodzinę, osoby
niepełnosprawne oraz osoby starsze, obywateli i gospodarstwa
domowe.

Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z
projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie

tak

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej

nie

tabeli zgodności).

nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów

zwiększenie liczby dokumentów

zmniejszenie liczby procedur

zwiększenie liczby procedur

skrócenie czasu na załatwienie sprawy

wydłużenie czasu na załatwienie

inne:

sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich

tak

elektronizacji.

nie
nie dotyczy

Komentarz: W związku z ustanowieniem Głównego Geodety Kraju Pełnomocnikiem Rady
Ministrów do Spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o
Nieruchomościach wprowadzone zostaną jego nowe obowiązki, w tym m.in. w zakresie
przedstawiania Radzie Ministrów analiz, ocen i wniosków związanych z zakresem jego zadań
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oraz półrocznych sprawozdań z działalności.
Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu projektowanej regulacji na rynek pracy.
Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne

demografia

informatyzacja

sytuacja i rozwój regionalny

mienie państwowe

zdrowie

inne: rozwój społeczeństwa

sytuacja ekonomiczna i społeczna

obywatelskiego

rodziny, a także osób
niepełnosprawnych oraz osób
starszych

Omówienie wpływu

Nie dotyczy.

Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planuje się wejście w życie projektowanej regulacji z dniem podpisania.
W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
Zakres projektu zarządzenia uniemożliwia zastosowanie mierników.
Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

