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Źródło: 
art. 36a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych, wprowadzany 
ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o 
ułatwieniu wykonywania 
działalności gospodarczej 

Nr w wykazie prac 
125

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 36a ust. 9 pkt 2 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wprowadzanego ustawą z dnia 7 
listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z którym minister 
właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia 
rejestru zbiorów danych.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Celem projektowanego rozporządzenia jest określenie sposobu prowadzenia rejestru zbiorów danych 
przez administratora bezpieczeństwa informacji. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE? 
Nie dotyczy.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

administratorzy 
bezpieczeństwa 
informacji oraz 
administratorzy danych 

Powołanie 
administratora 
bezpieczeństwa 
informacji jest 
dobrowolne – nie 
można na tym etapie 
określić ile jednostek, 
po wejściu w życie 
nowelizacji ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 
r.  o ochronie danych 
osobowych, się na to 
zdecyduje. 
Prawdopodobnie 
będą to przede 

Administratorzy 
bezpieczeństwa 
informacji będą mieli 
obowiązek 
prowadzenia 
rejestrów zbiorów 
danych zgodnie z 
regulacjami 
przedstawionymi w 
niniejszym 
rozporządzeniu. 
Wymaga to 
zapoznania się z 
zakresem nowego 
obowiązku, a także 



wszystkim duże 
firmy i duże jednostki 
administracji 
publicznej.

zapewnienia 
odpowiednich 
środków 
technicznych jak 
również 
odpowiedniego 
czasu.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt zostanie poddany konsultacjom, które będą trwały 21 dni dla reprezentatywnych związków 
zawodowych i organizacji pracodawców oraz 7 dni dla pozostałych podmiotów i będą dostępne dla 
wszystkich zainteresowanych osób.  
Równocześnie projekt zostanie skierowany do następujących podmiotów:

1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

2. Naczelny Sąd Administracyjny

3. Kancelaria Prezydenta RP

4. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

5. Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI)

6. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)

7. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT)

8. Fundacja Panoptykon

9. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

10. Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska

11. Izba Gospodarki Elektronicznej

12. Związek Banków Polskich

13. Polska Izba Ubezpieczeń

14. Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji

15. Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

16. Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne

17. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

18. Konfederacja Lewiatan 



19. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

20. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

21. Forum Związków Zawodowych

22. Business Centre Club - Związek Pracodawców

23. Związek Rzemiosła Polskiego

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projektowane rozporządzenie zostanie udostępnione na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz na stronie 
Rządowego Centrum Legislacji.

Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.

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 Łączn
ie 

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

0

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

0

Saldo ogółem 0

budżet państwa 0

JST 0
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

0

Źródła finansowania 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje 
skutków dla sektora finansów publicznych, w tym dochodów i 
wydatków budżetu państwa oraz samorządu terytorialnego.



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

Rozporządzenie precyzuje sposób realizacji obowiązku prowadzenia 
rejestru zbiorów danych osobowych przez administratora 
bezpieczeństwa informacji. Skutki w tym zakresie wynikają jednak 
bezpośrednio ze zmian ustawowych, a nie z postanowień 
rozporządzenia.
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych 
zmniejszeniu ulegnie liczba zgłoszeń zbiorów danych osobowych do 
rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: 
GIODO), gdyż z obowiązku tego zwolnieni będą administratorzy 
danych, którzy wyznaczyli administratora bezpieczeństwa informacji.

7. 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 
zmian

0 1 2 3 5 10 Łącz
nie 
(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
sektor mikro-, 
małych i średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

W ujęciu 
niepieniężnym

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)Niemierzalne
(dodaj/usuń)

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

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 
funkcjonowanie przedsiębiorców, gdyż zwiększenie obowiązków 
administratorów bezpieczeństwa informacji, w przypadku gdy – co jest 
dobrowolne – zostali oni wyznaczeni, wynika bezpośrednio z 
postanowień nowelizowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o 
ochronie danych osobowych. Z kolei katalog informacji, które 
administrator bezpieczeństwa informacji musi umieścić w rejestrze jest 
analogiczny do tego, który jest obecnie wymagany przy rejestracji 
zbiorów w GIODO. W związku z tym rozporządzenie nie zwiększa 
obowiązków nałożonych na przedsiębiorców.



Rozporządzenie nie będzie również miało wpływu na rodzinę, obywateli 
ani gospodarstwa domowe.

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:
Księga rejestrowa może być prowadzona w postaci elektronicznej

9. Wpływ na rynek pracy 
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 inne:      

 demografia
 mienie państwowe

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z planowanym na dzień 1 stycznia 
2015 r. wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności 
gospodarczej, która nowelizuje ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Projekt 
rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w przepisie art. 36a ust. 9 pkt 2 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym minister właściwy do spraw 
administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych.

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.) 

Brak.


