
 
Druk nr 123

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

V kadencja 

 

 
S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie  
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (druk nr 63). 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 29 listopada 2005 r. powyższy 

projekt ustawy  do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych - po przeprowadzeniu pierwszego  

czytania i  rozpatrzeniu powyższego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 

2005 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, 

że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej, 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy.  
 
 
Warszawa, dnia 8 grudnia 2005 r.  
 
 
 
                Sprawozdawca                                          Zastępca Przewodniczącego Komisji 

                                                                                                                                                                   
/-/ Wojciech Szarama                                             /-/ Marek Surmacz 
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Projekt 
 

 

 
 

U S T A W A 

z dnia                       2005 r. 

 

o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  
zadania publiczne   

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565)  wprowadza się następujące zmia-
ny: 

1)  w art. 17 po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu: 

„12a. Obsługę Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw  
informatyzacji.”;   

2)   art. 53 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 53.  Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawi Radzie 
Ministrów projekt Planu Informatyzacji Państwa w terminie do 
dnia 31 marca 2006 r. ”; 

3) art. 56 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 56.  Podmioty publiczne są obowiązane przekazać dane o rejestrach 
publicznych i systemach teleinformatycznych używanych do re-
alizacji zadań publicznych, prowadzonych w dniu wejścia w ży-
cie ustawy, w  zakresie określonym w art. 20 ust. 1 i 2, w terminie 
do dnia 31 stycznia 2006 r.”; 

4) art. 63 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 63. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 
upoważnień zmienionych niniejszą ustawą zachowują moc do 
czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie nowych upoważnień, nie dłużej niż przez 18 miesięcy 
od dnia wejścia w życie ustawy.”. 

 

Art. 2.   

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 


