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Szanowny Panie Marszałku. 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

Z poważaniem 

 

(-) Kazimierz Marcinkiewicz 



Projekt 

 

U S T A W A 

                                                   z dnia                            

 

o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne   

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565)  wprowadza się 

następujące zmiany: 

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 teleinforma-

tycznych używanych do realizacji zadań publicznych, 

prowadzonych w dniu wejścia w życie 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 wydania przepisów 
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wykonawczych 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/11/em 



U Z A S A D N I E N I E 

 

Proponowane zmiany m.in. mają na celu uporządkowanie przepisów zmienianej 

ustawy oraz umożliwienie jej prawidłowego stosowania. 

Ustawa,   tworząc  Radę  Informatyzacji, nie określa warunków jej obsługi. Propono-

wana  w  art. 1 pkt 1  zmiana  wprowadza  zasadę,  że Radę obsługuje urząd obsłu-

gujący ministra właściwego do spraw informatyzacji.  

Zmiana proponowana w pkt 2 art. 1 ma na celu przedłużenie terminu 

przedstawienia Radzie Ministrów  – do dnia 31 marca 2006 r. –  Planu Informaty-

zacji Państwa. Obecnie termin ten upływa dnia 20 stycznia 2006 r. Zmiana ta 

umożliwi uwzględnienie w  Planie zmian organizacyjnych dokonanych w adminis-

tracji rządowej.  

Zmiana zawarta w art. 1 pkt 3 ma na celu doprecyzowanie wachlarza danych 

określonych przez ustawę (dostosowanie odesłania do części opisowej przepisu), 

do przekazywania których zobowiązane są podmioty publiczne realizujące zadania 

publiczne oraz, w związku z jednoznacznym sprecyzowaniem  zakresu informacji, 

urealnienie terminu wykonania obowiązku.  

Ostatnia z proponowanych zmian wydłuży okres,  w którym obowiązują przepisy 

wydane na podstawie zmienionych ustawą o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne upoważnień do 18 miesięcy.  

Wejście w życie ustawy nie spowoduje skutków dla budżetu. 
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                                                  SKUTKÓW  REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które akt oddziałuje 

 Podmioty publiczne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

2.  Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych 

  Nie przeprowadzono konsultacji społecznych. 

3.  Wpływ aktu na sektor finansów publicznych 

  Brak wpływu. 

4.  Wpływ aktu na sytuację społeczną 

  Brak wpływu.  

5.  Wpływ aktu na rynek pracy 

   Brak wpływu. 

6.  Wpływ aktu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 

 Brak wpływu. 

7.  Wpływ aktu na sytuację i rozwój regionalny 

 Brak wpływu. 
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