
ZARZĄDZENIE Nr ... 
PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia ………………………….. 2008 r. 
      w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji Programu 

„Polska Cyfrowa”1) 

 
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie 

Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. 1. Powołuje się Międzyresortowy Zespół do spraw Realizacji Programu „Polska 
Cyfrowa”, zwany dalej „Zespołem”. 
2.  Celem działania Zespołu jest opracowanie programu „Polska Cyfrowa” oraz 
koordynacja i nadzór nad jego realizacją.  
3. Program „Polska Cyfrowa”, zwany dalej „Programem” jest programem 
upowszechnienia usług szerokopasmowych w Polsce do roku 2012. 
4. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. 
 
§ 2. 1. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 
1) przeprowadzenie analizy dostępu do usług szerokopasmowych w Polsce; 
2) przeprowadzenie analizy prawnych, finansowych i technicznych możliwości 

optymalnej realizacji celów Programu;  
3) przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów w terminie do 31 marca 2009 r. raportu 

zawierającego rekomendacje działań, sposoby realizacji, harmonogram i wskaźniki 
oceny realizacji Programu upowszechnienia usług szerokopasmowych w Polsce; 

4) przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych i regulacyjnych niezbędnych  
do osiągnięcia celów Programu; 

5) współpraca z organami administracji samorządowej w zakresie realizacji celów 
Programu.  

 
§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

  1) przewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, sprawujący nadzór nad prowadzeniem spraw 
objętych działem administracji rządowej - informatyzacja;  

  2) wiceprzewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury, do którego zadań należą sprawy objęte działem administracji 
rządowej – łączność; 

  3) członkowie: 
      a) w randze sekretarzy lub podsekretarzy stanu, wyznaczeni przez: 

    - Prezesa Rady Ministrów, 

                                                 
1) Niniejsze zarządzenie poprzedzone było Zarządzeniem Nr 84 Prezesa Rady Ministrów z dnia 

24 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Szerokopasmowego 
Dostępu do Internetu (M.P. Nr 36 poz. 396). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 
oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600. 
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    - ministra właściwego do spraw finansów publicznych,  
    - ministra właściwego do spraw budownictwa, 
    - ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, 
    - ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 
    - ministra właściwego do spraw środowiska, 

     b) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
     c) sekretarz – dyrektor lub zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa 

Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem 
doradczym, przedstawicieli innych organów administracji rządowej oraz 
samorządowej, 
a także środowisk naukowych i gospodarczych. 
 
§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący. 
2. Do zadań przewodniczącego należy: 

  1) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu; 
  2) ustalenie harmonogramu prac Zespołu, w szczególności terminów i programów 

kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez 
członków Zespołu. 
3. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący z własnej 
inicjatywy lub na wniosek, co najmniej dwóch członków Zespołu. 
4. Przewodniczącego, w razie jego nieobecności, zastępuje wiceprzewodniczący. 

       5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
       i Administracji. 

6. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym 
miejscu, wskazanym przez przewodniczącego. 
 
§ 5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin 
uchwalony przez Zespół na wniosek przewodniczącego. 
 
§ 6. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do 
dnia 31 marca każdego roku, sprawozdanie z działalności Zespołu za rok ubiegły. 
 
§ 7. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. 
 

       § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

PREZES  
RADY MINISTRÓW 
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                                                      UZASADNIENIE  
 
 

Dostęp do Internetu stał się jednym z wymogów dalszego rozwoju cywilizacyjnego. 
Obecny stan realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych umożliwiających udział w 
korzyściach płynących z dostępu do Internetu nie odpowiada aktualnym potrzebom 
gospodarczym i aspiracjom Polaków. Rząd dostrzega potrzebę intensyfikacji działań 
zmierzających do upowszechnienia usług szerokopasmowych w Polsce, w tym zwłaszcza 
dostępu do Internetu szerokopasmowego. Szereg planowanych i realizowanych obecnie na 
poziomie regionalnym inicjatyw w tym zakresie, korzystających z finansowania m.in. z 
regionalnych programów operacyjnych, wymaga z jednej strony koordynacji 
umożliwiającej realizację spójnych w skali całego kraju działań, z drugiej strony wsparcia 
informacyjnego i promocji wdrażanych rozwiązań. Ponadto, proces inwestycyjny w 
obszarze telekomunikacji wciąż napotyka na szereg barier legislacyjnych lub 
proceduralnych, których identyfikacja i zaproponowanie praktycznych rozwiązań służących 
ich zniesieniu będzie jednym z zadań Zespołu. 

 
  Powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji Programu Polska 
Cyfrowa jako krajowego podmiotu koordynacyjnego stworzy platformę wymiany 
informacji oraz współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów. 
 
 Zespół współpracować będzie z urzędami marszałkowskimi oraz organizacjami 
samorządowymi, w związku z realizacją na poziomie regionalnym planów związanych 
z rozbudową infrastruktury usług szerokopasmowych. 
 
 Działania Zespołu skupiać się będą w szczególności na wypracowaniu praktycznych 
rozwiązań ułatwiających realizacje celów Zespołu w zakresie rozwoju infrastruktury usług 
szerokopasmowych w Polsce. 
 
 W skład Zespołu wchodzić będą przedstawiciele administracji rządowej 
wykonującej zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Natomiast 
przedstawiciele innych organów administracji rządowej oraz samorządowej, jak również 
środowisk naukowych i gospodarczych, będą mogli być zapraszani przez 
przewodniczącego do udziału w pracach Zespołu z głosem doradczym. 
 
 Ewentualne wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu będą finansowane z 
budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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                                           OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 
 

1. Podmioty, na które będzie oddziaływać zarządzenie. 
Projektowane zarządzenie oddziaływać będzie na organy administracji 

rządowej oraz niektóre inne podmioty realizujące zadania związane z rozwojem 
społeczeństwa informacyjnego. 

 
2. Konsultacje społeczne. 

Stosownie do dyspozycji z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), niniejszy 
projekt został umieszczony na stronie urzędowego informatora teleinformatycznego 
– Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. 
 

3. Wpływ zarządzenia na dochody i wydatki budżetu państwa i budżetu 
jednostek samorządu terytorialnego. 
            Wejście w życie zarządzenia nie spowoduje wydatków dla budżetu państwa 
oraz dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Ewentualne wydatki związane  
z funkcjonowaniem Zespołu będą finansowane z budżetu Ministerstwa Spraw   
Wewnętrznych i Administracji. 
  

4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 
       Wejście w życie zarządzenia nie spowoduje skutków związanych z rynkiem 
pracy. 
 
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
Wejście w życie zarządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 
6. Wpływ regulacji na sytuacje i rozwój regionalny. 
       Wejście w życie zarządzenia nie będzie miało wpływu na sytuacje i rozwój 
regionalny. 
 

 
 
 
 
 
 
 


