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

 

 - o zmianie ustaw w celu ujednolicenia 
terminologii informatycznej wraz z 
projektem aktu wykonawczego. 
 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

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

 

 

(-) Donald Tusk 



                                                                                                         Projekt  

 

U S T A W A 

z dnia                     

 

o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej1) 

 

Art. 1. Ustawa wprowadza określenia: „informatyczny nośnik danych”, 

„dokument elektroniczny”, „system teleinformatyczny” oraz „środki komunikacji 

elektronicznej” wymienione w art. 3 pkt 1- 4  ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o  informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501) do 

innych ustaw. 

Art. 2.  W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 

Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2)) w art. 661 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Przepisy § 1-3 nie mają zastosowania do zawierania 

umów za pomocą środka komunikacji elektronicznej. 

Nie stosuje się ich także w stosunkach między 

przedsiębiorcami, jeżeli strony tak postanowiły.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1)  w art. 125:  

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma 

procesowe wnosi się na urzędowych formu-

larzach lub na informatycznych nośnikach 

danych albo za pośrednictwem środków komu-

nikacji elektronicznej.”, 
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b) § 4  otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo-

rządzenia, szczegółowe zasady i termin wprowa-

dzenia techniki informatycznej, warunki, jakim 

powinny odpowiadać informatyczne nośniki 

danych, na których pisma procesowe mają być 

wnoszone, tryb odtwarzania danych na nich 

zawartych oraz sposób ich przechowywania 

i  zabezpieczania, jak również środki komunikacji 

elektronicznej, za pośrednictwem których pisma 

mają być wnoszone, tryb odtwarzania prze-

kazanych w ten sposób danych oraz sposób ich 

przechowywania i zabezpieczania, uwzględniając 

stan wyposażenia sądów w odpowiednie środki 

techniczne i poziom rozwoju technik informa-

tycznych.”; 

2) w art. 1301 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisy § 11 i § 2 stosuje się odpowiednio do pism, 

które powinny być wniesione na informatycznych 

nośnikach danych.”; 

3) art. 1872 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1872.  W  sprawach, o których mowa w artykule po-

przedzającym, pozew wnosi się na informa-

tycznych nośnikach danych, jeżeli przepis 

szczególny tak stanowi.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-

wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, 

z  późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:  
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1) w art. 49 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a.  Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu 

centralnym, w ramach udostępniania danych oso-

bowych, niezbędnych do jej prowadzenia, przekazuje 

się na informatycznym nośniku danych lub w drodze 

teletransmisji dane ze zbiorów Powszechnego Elektro-

nicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej 

„PESEL”, oraz centralnej ewidencji kierowców i Kra-

jowego Rejestru Karnego.”; 

2) w art. 223a ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  Do ewidencji wojskowej prowadzonej na szczeblu 

centralnym, w ramach udostępniania danych, nie-

zbędnych do jej prowadzenia, przekazuje się na 

informatycznym nośniku danych lub w drodze tele-

transmisji dane z  centralnej ewidencji pojazdów 

i  gromadzi się dane określone w art. 80b ust. 1 pkt 1 

lit. a-c, f i h, pkt 5 lit. a-c i pkt 6 lit. b ustawy z dnia 

20  czerwca 1997 r.  –  Prawo o ruchu drogowym.”. 

Art. 5. W  ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i  do-

wodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 i Nr 144, poz. 1043 oraz 

z  2007 r. Nr 21, poz. 125) w art. 44c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dane do aktualizacji zbioru PESEL przekazuje się na 

informatycznym nośniku danych lub w drodze teletransmisji 

w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego 

programu informatycznego.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta  

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.5)) 

w art.  69 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Państwowa Komisja Wyborcza publikuje opracowanie sta-

tystyczne zawierające szczegółowe informacje o wynikach 
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głosowania i wyborów oraz udostępnia wyniki głosowania 

i  wyborów w formie dokumentu elektronicznego po kosztach 

własnych.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 

zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 i Nr 123, poz. 849) w art. 18 

w ust. 4e pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji me-

dycznej na informatycznym nośniku danych, jeżeli zakład 

prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej   

– nie może przekraczać 0,001 przeciętnego wynagrodzenia, 

o którym mowa w pkt 1.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 

z  2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg 

rachunkowych przy użyciu komputera – wykazu zbiorów 

danych tworzących księgi rachunkowe na informa-

tycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, 

wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji 

całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwa-

rzania danych,”; 

2)  w art. 13: 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych 

systemu rachunkowości w formie określonej w ust. 2 

jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania 

umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji 

w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach 

rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub prze-

niesienie na informatyczny nośnik danych.”, 
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b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6.  Księgi rachunkowe należy wydrukować nie później 

niż na koniec roku obrotowego. Za równoważne 

z  wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg 

rachunkowych na informatyczny nośnik danych, 

zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas 

nie krótszy od wymaganego dla przechowywania 

ksiąg rachunkowych.”; 

3)  w art. 20 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

„Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu 

komputera za równoważne z dowodami źródłowymi uważa 

się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane 

automatycznie za pośrednictwem urządzeń łączności, 

informatycznych nośników danych lub tworzone według 

algorytmu (programu) na podstawie informacji zawartych już 

w księgach, przy zapewnieniu, że podczas rejestrowania 

tych zapisów zostaną spełnione co najmniej następujące 

warunki:”; 

4) w art.  71 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu 

komputera ochrona danych powinna polegać na sto-

sowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, na 

doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej, na 

systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów 

danych zapisanych na informatycznych nośnikach 

danych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu 

informacji systemu rachunkowości, przez czas nie 

krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg 

rachunkowych, oraz na zapewnieniu ochrony progra-

mów komputerowych i danych systemu informa-

tycznego rachunkowości, poprzez stosowanie odpo-
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wiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, 

chroniących przed nieupoważnionym dostępem lub 

zniszczeniem.”;  

5) w art. 72 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1.  Księgi rachunkowe mogą mieć formę, z zastrzeżeniem 

art. 13 ust. 2 i 3, zbiorów utrwalonych na informa-

tycznych nośnikach danych, pod warunkiem stosowania 

rozwiązań wymienionych w art. 71 ust. 2. 

 2.  Jeżeli system ochrony zbiorów danych rachunkowości, 

utrwalonych na informatycznych nośnikach danych, nie 

spełnia wymagań określonych w art. 71 ust. 2, zapisy te 

powinny być wydrukowane w terminach przewidzianych 

w art. 13 ust. 6.”.  

Art. 9. W ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych 

egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 oraz z 2003 r. Nr 130, 

poz. 1188) w art. 2 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) zapisane na informatycznych nośnikach danych,”.  

Art. 10. W ustawie z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okre-

sowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych 

wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 294) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej 

przekaże wykazy uprawnionych, o których mowa 

w  art. 3, na informatycznym nośniku danych do pod-

miotu wyłonionego w drodze przetargu, o którym mowa 

w ust. 2.”; 

2) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej 

przekaże na informatycznym nośniku danych bankowi 

bazę danych adresowych uprawnionych, o których 

mowa w art. 3.”; 

3)  w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Minister właściwy do spraw administracji publicznej 

aktualizuje spisy, na podstawie zebranych od organów 

sporządzających spisy danych aktualizacyjnych, prze-

kazywanych na informatycznym nośniku danych, 

w  standardzie określonym przez ministra właściwego 

do spraw administracji publicznej.”. 

Art. 11.  W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 

Nr 88, poz. 553, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 268 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na infor-

matycznym nośniku danych, sprawca podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3.”; 

2) w art. 269 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.  Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu 

określonego w § 1, niszcząc albo wymieniając infor-

matyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając 

urządzenie służące do automatycznego przetwarzania, 

gromadzenia lub przekazywania danych informatycz-

nych.”. 

Art. 12.  W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 34 ust. 4a otrzymuje brzmienie: 
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„4a.  Informację składa się na piśmie oraz na informatycznym 

nośniku danych, którego rodzaj i format oprogramo-

wania określa minister właściwy do spraw finansów 

publicznych w rozporządzeniu, o którym mowa 

w  ust. 3.”;  

2) w art. 38 ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Sprawozdanie składa się na piśmie oraz na informa-

tycznym nośniku danych, którego rodzaj i format 

oprogramowania określa minister właściwy do spraw 

finansów publicznych w rozporządzeniu, o którym mowa 

w ust. 2.”.  

Art. 13. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) jest przechowywana na informatycznych nośnikach 

danych,”; 

2)  w art. 7 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Dokumenty związane z czynnościami bankowymi mogą być 

sporządzane na informatycznych nośnikach danych, jeżeli 

dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, 

przekazane, przechowywane i zabezpieczone.”; 

3) w art. 63 w  ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Rozliczenia pieniężne przeprowadza się gotówkowo lub 

bezgotówkowo za pomocą papierowych lub informatycznych 

nośników danych.”; 

4) w art. 63d w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1) posiadania przez wierzyciela i dłużnika rachunków 

w  bankach, które zawarły porozumienie w sprawie 
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stosowania polecenia zapłaty, określające w szcze-

gólności: zakres odpowiedzialności banków wykonu-

jących polecenie zapłaty, przyczyny odmowy wykonania 

polecenia zapłaty przez bank dłużnika, procedury 

dochodzenia wzajemnych roszczeń banków, wynika-

jących ze skutków odwołania polecenia zapłaty przez 

dłużnika, wzory jednolitych formularzy oraz zasady 

wykonywania przez banki poleceń zapłaty za pomocą 

informatycznych nośników danych,”; 

5) w art. 68 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) sposób przeprowadzania rozrachunków międzybanko-

wych, w tym za pomocą informatycznych nośników 

danych,”. 

Art. 14.  W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.10)) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 49 w ust. 3a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) szczegółowe informacje przekazywane w zleceniu płat-

niczym, o którym mowa w art. 47 ust. 5, oraz format 

zlecenia płatniczego w formie dokumentu elektronicz-

nego;”; 

2) w art. 87 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe 

i  osobowe oraz inne nośniki informacji związane 

z  zakresem kontroli, w tym informatyczne nośniki 

danych;”; 

3) w art. 88 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  udostępnić wszelkie księgi, dokumenty i inne nośniki 

informacji związane z zakresem kontroli, w tym infor-
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matyczne nośniki danych, które są przechowywane 

u  płatnika oraz u osób trzecich w związku z powie-

rzeniem tym osobom niektórych czynności na podsta-

wie odrębnych umów;”. 

Art. 15. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.11)) w art. 2 pkt 5 

otrzymuje brzmienie: 

„5) dokumentem – jest każda utrwalona informacja niejawna, 

w  szczególności na piśmie, mikrofilmach, negatywach i foto-

grafiach, na taśmach elektromagnetycznych, także w formie 

mapy, wykresu, rysunku, obrazu, grafiki, fotografii, broszury, 

książki, kopii, odpisu, wypisu, wyciągu i tłumaczenia doku-

mentu, zbędnego lub wadliwego wydruku, odbitki, kliszy, 

matrycy, kalki, taśmy atramentowej, jak również informacja 

niejawna utrwalona na informatycznych nośnikach danych;”. 

Art. 16. W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt 

niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.12)) w art. 10 w ust. 3 pkt 2 

otrzymuje brzmienie: 

„2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych 

na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez 

konsumenta ich oryginalnego opakowania,”. 

Art. 17. W ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, z późn. zm.13)) w art. 3a ust. 1 i 2 otrzymują 

brzmienie: 

„1. Oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem 

czynności w zakresie obrotu towarami giełdowymi mogą być 

wyrażone za pomocą informatycznych nośników danych. 

2.  Dokumenty związane z czynnościami, o których mowa 

w  ust. 1, mogą być sporządzane na informatycznych nośni-
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kach danych, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty 

utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.”. 

Art. 18.  W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wpro-

wadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z  nie-

legalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.14)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 11 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Przekazanie to polega na przesłaniu lub dostarczeniu 

danych z rejestru transakcji, o którym mowa w art. 8 ust. 4, 

także z wykorzystaniem informatycznych nośników danych.”; 

2) w art. 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) tryb przekazywania Generalnemu Inspektorowi infor-

macji o transakcjach, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 3, 

przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych.”; 

3) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Zawiadomienie i potwierdzenie, o których mowa w ust. 

1 i 2, może zostać przekazane również przy użyciu 

informatycznych nośników danych.”; 

4) w art. 33 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  Informacje związane z wprowadzaniem do systemu 

finansowego wartości majątkowych pochodzących 

z  nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, a także 

z  finansowaniem terroryzmu, mogą być udostępniane 

przez Generalnego Inspektora zagranicznym insty-

tucjom, o których mowa w art. 4 pkt 7, na zasadzie 

wzajemności, w trybie określonym w dwustronnych 

porozumieniach zawartych przez Generalnego Inspek-

tora, także za pomocą informatycznych nośników 

danych.”. 



 

 

12

 

Art. 19. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

Nr 46, poz. 499, z późn. zm.15)) art. 42 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 42.  Państwowa Komisja Wyborcza publikuje opracowanie 

statystyczne zawierające szczegółowe informacje 

o  wynikach głosowania i wyborów do Sejmu i do 

Senatu oraz udostępnia wyniki głosowania i wyborów 

w formie dokumentu elektronicznego po kosztach 

własnych.”.  

Art. 20. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.16)) w art. 30 w ust. 1 

część wspólna kończąca wyliczenie otrzymuje brzmienie:  

 „są udostępniane za pośrednictwem publicznych sieci teleko-

munikacyjnych, w szczególności przy wykorzystaniu elektro-

nicznych baz danych na informatycznych nośnikach danych.”. 

Art. 21. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 

(Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.17)) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2.  Dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu jest równoważny pod wzglę-

dem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu pod-

pisem własnoręcznym, chyba że przepisy odrębne sta-

nowią inaczej.”. 

Art. 22. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.18)) w art. 3 pkt 4 otrzymuje 

brzmienie: 

„4) przeprowadzania rozliczeń i rozrachunków międzybanko-

wych za pomocą informatycznych nośników danych,”.  



 

 

13

 

Art. 23. W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instru-

mentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.19)) wprowadza się 

następujące zmiany:   

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) elektroniczny instrument płatniczy – każdy instrument 

płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na 

odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie 

operacji przy użyciu informatycznych nośników danych 

lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do 

dokonania operacji, w szczególności kartę płatniczą lub 

instrument pieniądza elektronicznego;”; 

2)  w art. 45 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przechowywać dane na informatycznych nośnikach 

danych w imieniu innych podmiotów lub instytucji 

publicznych.”. 

Art. 24. W ustawie z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Dane i dokumenty, o których mowa w art. 8, podmiot 

odpowiedzialny składa w dwóch egzemplarzach oraz na 

informatycznym nośniku danych.”;  

2) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Rejestr Produktów Biobójczych jest prowadzony 

w  formie informatycznych nośników danych i zabezpie-

czony przed dostępem osób nieupoważnionych.”. 

Art. 25. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpie-

czeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.20)) w art. 26 w ust. 1 zdanie 

pierwsze otrzymuje brzmienie: 
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„Dokumenty związane z zawieraniem i wykonywaniem umów 

ubezpieczenia mogą być sporządzane na informatycznych 

nośnikach danych, jeżeli będą w sposób należyty utworzone, 

utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.”. 

Art. 26. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli 

granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590, z późn. zm.21)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osoba odpowiedzialna za przesyłkę, z wyprzedzeniem 

co najmniej jednego dnia roboczego, informuje, 

w  formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, urzędowego lekarza weterynarii w gra-

nicznym posterunku kontroli przejścia granicznego, 

przez które przesyłka zwierząt lub przesyłka produktów 

ma zostać wprowadzona, o przewidywanym czasie 

przywozu, rodzaju i ilości przywożonej przesyłki pro-

duktów lub przesyłki zwierząt.”; 

2) w art. 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9.  Graniczny lekarz weterynarii właściwy ze względu na 

miejsce, przez które przesyłka produktów opuszcza 

terytorium Unii Europejskiej, potwierdza w weteryna-

ryjnym świadectwie przekroczenia granicy, że przesyłka 

ta opuściła terytorium Unii Europejskiej, oraz przesyła 

faksem lub za pomocą środków komunikacji elektro-

nicznej, lub w inny sposób, kopię tego świadectwa do 

urzędowego lekarza weterynarii w granicznym poste-

runku kontroli, przez który przesyłka została wprowa-

dzona na terytorium Unii Europejskiej.”. 

Art. 27. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

Nr 64, poz. 593, z późn. zm.22))  wprowadza się następujące zmiany: 
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1) w art. 17 w ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie 

jej właściwemu wojewodzie, również w formie doku-

mentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu tele-

informatycznego;”; 

2) w art. 19 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie 

jej właściwemu wojewodzie, również w formie doku-

mentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu tele-

informatycznego;”; 

3) w art. 21 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie 

jej właściwemu wojewodzie, również w formie doku-

mentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu tele-

informatycznego;”; 

4) w art. 22 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

„12) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie 

jej ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia 

społecznego, również  w formie dokumentu elektro-

nicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycz-

nego;”; 

5) w art. 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecz-

nego, realizując zadania określone w ustawie związane 

z przekazywaniem informacji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, uwzględnia zasadę równego 

traktowania wszystkich powszechnie użytkowanych 

w kraju systemów operacyjnych oraz uwzględnia po-

trzebę umożliwienia wszystkim podmiotom obowiąza-
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nym do przechowywania informacji w formie dokumentu 

elektronicznego, stosowania oprogramowania dosto-

sowanego do używanych systemów informatycznych 

bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów 

licencyjnych.”. 

Art. 28. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji 

i  rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872, z późn. zm.23)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Podmiot przetrzymujący zwierzęta na wystawach, po-

kazach lub konkursach jest obowiązany do prowadzenia 

ewidencji zwierząt przywiezionych do tych miejsc, 

w  formie papierowej lub w formie dokumentu elektro-

nicznego.”; 

2) w art. 32 w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b)  udostępnienie informatycznych nośników danych,”.  

Art. 29. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i  instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.24)) w art. 19 

ust. 19 i 20 otrzymują brzmienie:   

„19. Marszałek województwa przekazuje w formie dokumentu 

elektronicznego ministrowi właściwemu do spraw pracy 

zbiorczą informację z województwa dotyczącą informacji, 

o  których mowa w ust. 17, w terminie do dnia 31 marca. 

 20.  Minister właściwy do spraw pracy przetwarza dane 

o  agencjach zatrudnienia przekazane w formie dokumentu 

elektronicznego przez marszałków województw.”. 

Art. 30. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej  (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095) w art. 40 w ust. 3 pkt 2 

otrzymuje brzmienie: 
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„2) warunki, jakim powinny odpowiadać informatyczne nośniki 

danych  oraz środki komunikacji elektronicznej, na których 

wnioski mogą być wnoszone,”.  

Art. 31. W ustawie z dnia  17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw 

i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 

tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68)  wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) składa się w formie papierowej w dwóch egzemplarzach 

oraz na informatycznym nośniku danych.”; 

2) w art. 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych jest 

składany w formie papierowej i na informatycznym 

nośniku danych.”. 

Art. 32. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wa-

runkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 oraz 

z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Dokumenty związane z czynnościami, o których mowa 

w  ust. 1, mogą być sporządzane na informatycznych nośni-

kach danych, jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty 

utworzone, utrwalone, przekazane, przechowywane i za-

bezpieczone.”. 

Art. 33. W ustawie z dnia  29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi  (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 

i  Nr 157, poz. 1119) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Dokumenty związane z czynnościami, o których mowa 

w ust. 1, mogą być sporządzane na  informatycznych 
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nośnikach danych, jeżeli dokumenty te będą w sposób 

należyty utworzone, utrwalone, przekazane, przecho-

wywane i zabezpieczone.”; 

2) w art. 40 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być 

sporządzane i przekazywane przez podmiot nadzorowany 

w   inny sposób niż na piśmie, w szczególności na 

informatycznych nośnikach danych lub przy użyciu środków 

porozumiewania się na odległość, z zachowaniem 

poufności tych informacji.”. 

Art. 34. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, 

poz. 1592) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Dane ze zbiorów, o których mowa w ust. 2, przekazuje się 

w szczególności na informatycznym nośniku danych lub 

w drodze teletransmisji.”. 

Art. 35. W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów 

spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek o wpis składa się na piśmie w formie papierowej 

w dwóch egzemplarzach oraz na informatycznym nośniku 

danych.”. 

Art. 36. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z  wyjątkiem art. 13 pkt 5, art. 14 pkt 1 oraz art. 18 pkt 2, które wchodzą w życie 

po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

  

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, 

ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę 
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawę z dnia 
27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę z dnia 29 września 1994 r. 
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o rachunkowości, ustawę z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach 
bibliotecznych, ustawę z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego nie-
podwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do 
emerytur i rent, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, ustawę z dnia 27 czerwca 
1997 r. o partiach politycznych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę 
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 
22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawę z dnia 2 marca 2000 r. 
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny, ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 
ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego 
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz 
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, ustawę z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja 
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 18 września 
2001 r. o podpisie elektronicznym, ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, ustawę z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach 
płatniczych, ustawę z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych, ustawę z dnia 
22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2003 r. 
o weterynaryjnej kontroli granicznej, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ustawę z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji 
i  ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 
tradycyjnych, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia 9 czerwca 
2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 18 października 2006 r. 
o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych 
napojów spirytusowych . 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. 
Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, 
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, 
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. 
Nr 83, poz. 417 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, 
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, 
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, 
poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, 
Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, 
poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, 
z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, 
poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, 
poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538 i Nr 82, poz. 557. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. 
Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, 
poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, 
z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, 
z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, 
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. 
Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, 
Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, 
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, 
poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 
i  Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 
i  554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i Nr 122, 
poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, 
poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. 
Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, 
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Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, 
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, 
poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, 
Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, 
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, 
Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, 
poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, 
Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538 i Nr 267, 
poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, 
poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. 
Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 61, poz. 418, Nr 99, poz. 662, Nr 106, 
poz. 731, Nr 112, poz. 776, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831 i Nr 123, poz. 849. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, 
poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 220, poz. 1600 
oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, 
poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, 
poz. 766. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, 
poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, 
Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, 
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540. 

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. 
Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, 
poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, 
poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, 
Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, 
poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, 
poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, 
poz. 850 i Nr 124, poz. 859. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, 
poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 
i  Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236.  

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, 
poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 
i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, 
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, 
Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, 
poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, 
Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272. 

 10)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, 
poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769 i Nr 115, poz. 791, 792 i 793. 

 11)  Zmiany tekstu jednolitego  wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, 
poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600. 

 12)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. 
Nr 84, poz. 774 i Nr 188, poz. 1837, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1204 oraz 
z 2005 r. Nr 122, poz. 1021. 

 13)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, 
poz. 1537 i 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769. 

 14)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, 
poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. 
Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119. 

 15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, 
poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, 
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z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, 
poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766. 

 16)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, 
poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, 
poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859 i Nr 147, poz. 1033. 

 17)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. 
Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 
oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.  

 18)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, 
poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331. 

 19)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, 
poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119. 

 20)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, 
poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 
i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, 
poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769. 

 21)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 127 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920. 

 22) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, 
poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 135, poz. 950, Nr 164, poz. 1366, 
Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, 
Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, 
poz. 320 i Nr 120, poz. 818. 

 23) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 100, poz. 837 oraz 
z 2007 r. Nr 52, poz. 345 i Nr 64, poz. 429. 

 24) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. 
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 94, 
poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 
i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

Projekt ustawy realizuje nałożony na Radę Ministrów w art. 62 ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65) obowiązek 

dostosowania terminologii w przepisach odrębnych ustaw dotyczących 

informatyzacji, do określeń wymienionych w art. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy, 

tj.  „informatyczny nośnik danych” oraz „dokument elektroniczny”. Dodatkowo 

w projekcie dostosowuje się terminologię do określeń zawartych w art. 3 pkt 3 

i  4 ww. ustawy, tj. „system teleinformatyczny” oraz „środki komunikacji 

elektronicznej”. 

W dotychczasowym brzmieniu nowelizowanych ustaw przedmiotowe określenia 

były stosowane pod różnymi postaciami, np. zamiast „dokument elektroniczny”  

– „format elektroniczny”, „postać elektroniczna”, a zamiast „informatyczny 

nośnik danych” – „elektroniczny nośnik danych” lub „elektroniczny nośnik infor-

macji”.  

W związku z powyższym, projekt ustawy wprowadza ww. określenia przez 

nowelizacje ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, o pow-

szechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o ewidencji ludności 

i  dowodach osobistych, o wyborze na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

o  zakładach opieki zdrowotnej, o rachunkowości, o obowiązkowych egzempla-

rzach bibliotecznych, o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac 

w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur 

i rent, Kodeks karny, o partiach politycznych, Prawo bankowe, o systemie 

ubezpieczeń społecznych, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie nie-

których praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 

przez produkt niebezpieczny, o giełdach towarowych, o przeciwdziałaniu 

wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących 

z  nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu 

terroryzmu, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo ochrony środowiska, o podpisie 
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elektronicznym, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o elektronicznych 

instrumentach płatniczych, o produktach biobójczych, o działalności ubezpie-

czeniowej, o weterynaryjnej kontroli granicznej, o pomocy społecznej, o syste-

mie identyfikacji i rejestracji zwierząt, o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, o swobodzie działalności gospodarczej, o rejestracji i ochronie 

nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 

tradycyjnych, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 

o obrocie instrumentami finansowymi, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

o  wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń 

geograficznych napojów spirytusowych. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI  (OSR) 

1.  Podmioty, na które oddziałuje projekt regulacji 

 Projekt ustawy wywiera bezpośrednie skutki w stosunku do podmiotów 

określonych w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów reali-

zujących zadania publiczne znajdujących się jednocześnie w strukturze 

administracji rządowej – w zakresie ram współdziałania systemów tele-

informatycznych, natomiast w pozostałym zakresie ma charakter wyłącznie 

porządkujący.  

2. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa oraz budżety 

jednostek samorządu terytorialnego 

 Projekt ustawy nie stanowi obciążenia dla budżetu państwa ani dla 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego.   

3.  Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projekt ustawy nie ma wpływu na rynek pracy.  

4.  Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 
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Kwestie regulowane niniejszym projektem przyczynią się do wzrostu kon-

kurencyjności gospodarki przez zmniejszenie barier komunikacyjnych. 

5.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Kwestie uregulowane niniejszym projektem będą miały wpływ na poprawę 

sytuacji ekonomicznej i rozwój regionów przez zmniejszenie barier komu-

nikacyjnych. 

6.  Konsultacje społeczne 

W ramach konsultacji społecznych projekt ustawy został przekazany do 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiego Towarzystwa Informa-

tycznego oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. 

Uwagi o charakterze legislacyjnym zgłosiła tylko Polska Izba Informatyki 

i  Telekomunikacji – zostały one uwzględnione. Projekt został również 

zamieszczony na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych 

i  Administracji w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy 

z  dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414); nie zgłoszono uwag. 

Przedmiot ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Projekt 

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia…………………………2008 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i terminu wprowadzenia techniki informatycznej 

 

 Na podstawie art. 125 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowe zasady i terminy wprowadzenia techniki informatycznej w sądach; 

2) warunki, jakim powinny odpowiadać informatyczne nośniki danych, na których pisma 

procesowe mają być wnoszone, tryb odtwarzania danych na nich zawartych oraz 

sposób ich przechowywania i zabezpieczania; 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i 
Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 
1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 
1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 
318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 
r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 
149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, 
Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 
106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 
554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 
1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 
1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, 
poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 
2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, 
poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 
68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, 
poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 
98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 
1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 
267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, 
poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, 
poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, 
poz. 849 i Nr 176, poz. 1243. 
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3) środki komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem których pisma procesowe mają 

być wnoszone, tryb odtwarzania przekazywanych w ten sposób danych oraz sposób 

ich przechowywania i zabezpieczania. 

2. Rozporządzenia nie stosuje się w przypadku, gdy przepisy odrębne określają szczegółowe 

zasady stosowania technik informatycznych. 

§ 2 Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) informatyczny nośnik danych – informatyczny nośnik danych w rozumieniu art. 3 pkt 

1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565.2)) 

2) płyta kompaktowa CD-ROM – poliwęglanowy krążek z zakodowaną cyfrowo 

informacją do bezkontaktowego odczytu światłem lasera optycznego z możliwością 

jednokrotnego zapisu oraz wielokrotnego odczytu  (WORM- Write Once Read 

Many), system plików ISO-9660; 

3) jednokrotny zapis – taki sposób utrwalenia danych w informatycznym nośniku 

danych, który wyklucza, we właściwym procesie technologicznym zapisu danych ich 

jakiekolwiek uzupełnienie, zmodyfikowanie lub usunięcie; wieloseryjność, 

wielowolumenowość i tryb pakietowy zapisu danych nie są dopuszczone; 

4) środki komunikacji elektronicznej – środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)); 

5) technika informatyczna – zespół przedsięwzięć organizacyjnych, technicznych 

umożliwiających składanie przez strony pism procesowych na informatycznych 

nośnikach danych, z wyłączeniem techniki informatycznej wprowadzanej na 

podstawie odrębnych przepisów. 

§ 3. 1. Minister Sprawiedliwości, na wniosek właściwego prezesa Sadu Apelacyjnego, określi 

możliwość i zakres wprowadzenia oraz termin rozpoczęcia działania techniki informatycznej 

we wskazanej jednostce organizacyjnej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać szczegółową analizę stanu 

wyposażenia sądu w środki techniczne, oprogramowanie i systemy bezpieczeństwa, sposobu 

postępowania z danymi osobowymi oraz zasad bezpieczeństwa. 
                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12 poz. 65 oraz Nr 73 poz. 501. 
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§ 4 1. Dopuszcza się składanie pism procesowych w postaci elektronicznej wyłącznie na 

informatycznych nośnikach danych stanowiących płytę kompaktową CD-ROM, zapisaną 

jednokrotnie, na jednej stronie płyty. 

2. Pismo procesowe zawarte na informatycznym nośniku danych może być zapisane 

wyłącznie w standardzie tekstowym lub graficznym, z wyłączeniem plików dźwiękowych i 

wideo i kodowana w standardach określonych w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych Lp. 2 i 3 (Dz. U. Nr 212, poz. 1766) – jako pliki: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf 

wersja 1.4,.doc, Open Document wersja 1.0, .jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg; 

§ 5. 1. Informatyczny nośnik danych powinien być, na powierzchni nie służącej do zapisu, 

opisany poprzez wskazanie sygnatury sprawy, autora pisma oraz zwięzłego oznaczenia pisma. 

2. W przypadku pism procesowych wszczynających sprawę, wymogu podania sygnatury 

sprawy nie stosuje się. 

3. Gdy pismo składa pełnomocnik lub obrońca, winien on wskazać siebie jako autora. 

§ 6. Informatyczny nośnik danych powinien być złożony w opakowaniu zabezpieczającym 

przed uszkodzeniem zapisanego pisma procesowego. Dopuszcza się stosowanie kopert 

papierowych. 

§ 7. Dopuszcza się zawarcie pism procesowych w więcej niż jednej sprawie na jednym 

informatycznym nośniku danych, jeżeli w chwili złożenia nośnika sprawy są połączone do 

wspólnego rozpoznania lub rozstrzygnięcia. 

§ 8. 1. Informatyczny nośnik danych w toku postępowania przechowywany jest w aktach 

sprawy w sposób uniemożliwiający uszkodzenie nośnika albo jego zagubienie oraz w sposób 

umożliwiający udostępnienie nośnika w celu zapoznania się z treścią pisma procesowego na 

nim zawartego. 

2. Z udostępnienia informatycznego nośnika danych sporządza się zapisek urzędowy 

wskazujący oznaczenie osoby przeglądającej, datę i godzinę przeglądania oraz uwagi o stanie 

nośnika przed i po zakończeniu przeglądania. 

§ 9. Zawartość informatycznego nośnika danych przenosi się na nośnik papierowy i włącza 

do akt sprawy: 

1) po zakończeniu postępowania, przed przekazaniem akt do archiwum sądowego; 



 4

2) w przypadku złożenia środka odwoławczego, którego rozpoznanie wymaga 

zapoznania się z zawartością informatycznego nośnika danych; 

3) w toku postępowania, gdy przyczyni się do podwyższenia czytelności stanowisk stron 

i uczestników postępowania; 

4) w przypadku, gdy sprawa trwa dłużej niż trzy lata. 

§ 10. Środki komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem których pisma procesowe mają 

być wnoszone, tryb odtwarzania przekazywanych w ten sposób danych oraz sposób ich 

przechowywania i zabezpieczania powinny spełniać warunki określone przepisami ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)). 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI                     

 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501. 
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Uzasadnienie 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad 

i terminu wprowadzenia techniki informatycznej stanowi realizację upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 125 § 4 k.p.c., w brzmieniu tego przepisu przewidzianym w art. 

3 pkt 1 lit b ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej. 

§ 1 projektu zawiera szczegółowe określenie zawartości rozporządzenia. Ustęp 2 

zawiera doprecyzowanie zakresu stosowania przedmiotowej regulacji. Jest on ukierunkowany 

na rozwiązanie możliwych wątpliwości, co do obowiązywania regulacji w tych wydziałach 

sądów, stosujących procedurę cywilną, w których działają już obecnie techniki informacyjne 

wprowadzone w oparciu o wcześniejsze unormowania. W szczególności proponowany § 1 ust 

2 wskazuje, iż w wydziałach rejestru zastawów, wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego 

oraz w wydziałach prowadzących zinformatyzowane księgi wieczyste, regulacje technik 

informatycznych, którym podlegają te wydziały pozostają w mocy i nie stosuje się w tych 

wydziałach zasad określonych w niniejszym projekcie. 

§ 2 projektowanego rozporządzenia zawiera słowniczek definicji ustawowych. 

Zawarte tam definicje: informatycznego nośnika danych oraz środków komunikacji 

elektronicznej odwołują się do definicji tych pojęć zawartych w art. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 18 września 

2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). Pozostałe pojęcia 

zostały zdefiniowane na potrzeby zastosowania niniejszego rozporządzenia przy 

zastosowaniu aktualnego stanu pojęć informatycznych (płyta kompaktowa CD-ROM, 

jednokrotny zapis, technika informatyczna w sądach). 

Projektowany § 3 zawiera ogólne zasady i tryb wydawania przez Ministra 

Sprawiedliwości decyzji w przedmiocie możliwości i zakresu wprowadzenia oraz terminu 

rozpoczęcia działania technik informatycznych we wskazanej jednostce organizacyjnej. 

Wyraźnie wskazane jest działanie w tej materii na wniosek właściwego prezesa Sądu 

Apelacyjnego (§ 3 ust 1). Określona jest również treść wniosku w sposób umożliwiający 

Ministrowi Sprawiedliwości podjęcie decyzji w tej materii. Projektowany § 3 ust. 2 wymaga, 

aby taki wniosek zawierał szczegółową analizę stanu wyposażenia sądu w środki techniczne, 
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oprogramowanie, systemy bezpieczeństwa, a także analizę sposobu postępowania z danymi 

osobowymi i stosowanych zasad bezpieczeństwa. 

Projektowany § 4 określa warunki techniczne, jakim odpowiadać ma informatyczny 

nośnik danych, na którym składane mogą być pisma. Zgodnie z przepisem § 4 ust. 1, 

dopuszcza się składanie pism procesowych wyłącznie na informatycznych nośnikach danych 

stanowiących płytę kompaktową CD-ROM, zapisaną jednokrotnie, na jednej stronie płyty. 

W przepisie § 4 ust. 2 wskazano natomiast standardy zapisu danych, w jakich pisma 

procesowe mogą być zapisywane. 

Przepisy § 5 i 6 określają oznaczenia nośnika oraz sposób jego opakowania nośnika. 

Zasadą jest, iż na jednym nośniku składa się pisma procesowe w jednej określonej 

sprawie. Wyjątki od tej zasady wprowadza § 7, zgodnie z którym dopuszcza się zawarcie 

pism procesowych w więcej niż jednej sprawie na jednym informatycznym nośniku danych, 

jeżeli w chwili złożenia nośnika sprawy są połączone do wspólnego rozpoznania lub 

rozstrzygnięcia. 

Sposób przechowywania nośnika, a także jego udostępniania stronom i uczestnikom 

postępowania określa § 8 projektu. 

Projektowany § 9 wykonuje upoważnienie ustawowe w zakresie dookreślenia sposobu 

przechowywania i zabezpieczania informatycznych nośników danych zawierających pisma 

procesowe. Ogólną zasadą (wyrażoną w § 9 pkt 1) jest obowiązek przenoszenia na nośnik 

papierowy treści informatycznego nośnika danych po zakończeniu postępowania. Zgodnie 

jednak z przepisami § 9 pkt 2-4 możliwe jest wcześniejsze przeniesienie treści pisma. 

W § 10 określa się warunki, jakim mają odpowiadać środki komunikacji 

elektronicznej za pośrednictwem, których pisma procesowe mają być wnoszone, trybu 

odtwarzania przekazywanych w ten sposób danych oraz sposobu przechowywania 

i zabezpieczania poprzez odesłanie do przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 

64, poz. 565 z późn. zm.). Zapewnia to konieczną jednolitość w określaniu podejścia do 

regulowane materii, przy braku szczegółowej (odrębnej) regulacji dla potrzeb postępowania 

cywilnego.  

Zgodnie z § 11, rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
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