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

KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA RZĄDOWEGO

PROJEKTU USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI NIEKTÓRYCH

PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH  ZADANIA PUBLICZNE

o rządowym projekcie ustawy
o informatyzacji działalności niektórych
podmiotów realizujących zadania publiczne
(druk nr 1934).

Sejm na 56. posiedzeniu w dniu 10 września 2003r. - zgodnie z art. 39 ust.2
Regulaminu Sejmu - skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do
rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o informatyzacji działalności niektórych
podmiotów realizujących zadania publiczne, w celu rozpatrzenia.

Komisja Nadzwyczajna po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach
w dniach: 16 i 29 października, 27 listopada, 11 i 18 grudnia 2003 r., 8 i 29 stycznia,
19 i 20 lutego oraz 4 marca 2004 r.

w n o s i :

W y s o k i   S e j m   uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 Regulaminu Sejmu – przedstawia, na żądanie
wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości:

1) w art. 13 w pkt 3 po wyrazach „drogą elektroniczną” dodać wyrazy „w oparciu o otwarte
standardy”;
- poseł W.Pawlak

2) w art. 13 dodać pkt 4 w brzmieniu:



„4) udostępnić informacje o standardach zastosowanych w systemie
teleinformatycznym, jako informacje publiczne objęte ustawą z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn.
zm.), z wyłączeniem informacji o zastosowanym sposobie zapewnienia
bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.”;

- poseł W.Pawlak

3) w art. 15 dodać pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) tryb i sposób publicznego informowania przez podmiot publiczny prowadzący

rejestr obsługiwany przez system teleinformatyczny o zastosowanych w nim
standardach dostępu do informacji oraz standardach stosowanych dokumentów
elektronicznych, w celu umożliwienia łączenia, współpracy i wymiany
informacji oraz wymiany dokumentów elektronicznych z publicznymi
systemami teleinformatycznymi;

4) zasady przygotowywania specyfikacji systemów teleinformatycznych
przeznaczonych dla obsługi rejestrów publicznych, tak aby były one zgodne z
minimalnymi wymaganiami.”.

- poseł W.Pawlak

Warszawa, dnia  4 marca 2004 r.

Przewodniczący Komisji
i sprawozdawca

/-/ Antoni Kobielusz
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Projekt

USTAWA

z dnia ...................... 2004 r.

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa zasady:

1) ustanawiania Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycz-
nych o publicznym zastosowaniu;

2) ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych uży-
wanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicz-
nymi;

3) dostosowania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji za-
dań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycz-
nych używanych do realizacji zadań publicznych;

4) dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elek-
tronicznej między podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji między podmiotami publicz-
nymi;

5) kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemów
teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, rejestrów
publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej między pod-
miotami publicznymi.

Art. 2.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania pu-
bliczne określone przez ustawy:

1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony
prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek
samorządu terytorialnego i ich organów;
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2) jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocni-
czych jednostek budżetowych;

3) funduszy celowych;

4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego;

6) Narodowego Funduszu Zdrowia;

7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podsta-
wie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

- zwanych dalej „podmiotami publicznymi”.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych, spółek han-
dlowych, jednostek badawczo - rozwojowych, państwowych szkół wyższych i
państwowych wyższych szkół zawodowych, Polskiej Akademii Nauk i tworzo-
nych przez nią jednostek organizacyjnych, służb specjalnych w rozumieniu art.
11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)), Kancelarii Sejmu,
Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału
Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, sądów
administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji, Krajowego Biura Wyborczego oraz Instytutu Pamięci Narodowej - Ko-
misji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i Narodowego Banku
Polskiego.

Art. 3.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) elektroniczny nośnik informacji - każdy materiał lub urządzenie, na którym
lub w którym można zapisywać i przechowywać informacje w formie elek-
tronicznej oraz z którego można je odczytywać w niezmienionej treści;

2) dokument elektroniczny - dane, które są zapisane i przechowywane na ja-
kimkolwiek elektronicznym nośniku informacji albo w systemie teleinfor-
matycznym, albo w innym podobnym urządzeniu, dające się odebrać i od-
czytać przez osobę lub system teleinformatyczny lub inne podobne urzą-
dzenie;

3) system teleinformatyczny - system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2
pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204);

4) środki komunikacji elektronicznej - środki komunikacji elektronicznej w ro-
zumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną;

5) rejestr publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inne podobne
urządzenie ewidencyjne służące do realizacji zadań publicznych, prowadzo-
ne przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów;

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz.

1070 i Nr 130, poz. 1188.
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6) projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu - określony w dokumen-
tacji zespół czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu
zbudowanie, rozbudowanie lub unowocześnienie systemu teleinformatycz-
nego używanego do realizacji zadań publicznych, świadczenie usług doty-
czących utrzymania tego systemu lub opracowanie procedur realizowania
zadań publicznych drogą elektroniczną;

7) główny projekt informatyczny - projekt informatyczny o publicznym zasto-
sowaniu, którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do wła-
ściwości więcej niż jednego działu administracji rządowej;

8) sektorowy projekt informatyczny - projekt informatyczny o publicznym za-
stosowaniu, którego zakres przedmiotowy dotyczy spraw należących do
właściwości jednego działu administracji rządowej;

9) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych - zespół wymagań
organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinfor-
matyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę
danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji
zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostęp-
nianych za pomocą tych systemów;

10) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
formie elektronicznej - zespół cech informacyjnych w postaci zbioru iden-
tyfikatorów oraz odpowiadających im charakterystyk zawartości pola da-
nych w przekazach informacji, służących do zapewnienia spójności prowa-
dzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w formie elektro-
nicznej między podmiotami publicznymi.

Art. 4.

Przepisy ustawy nie naruszają:

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2));

2) ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.
Nr 11, poz. 95, z późn. zm.3)).

                                                
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz.

1271.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462,

z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r.
Nr 17, poz. 155.
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Rozdział 2
Plan Informatyzacji Państwa oraz projekty informatyczne

o publicznym zastosowaniu

Art. 5.

1. Plan Informatyzacji Państwa, zwany dalej „Planem”, jest instrumentem plano-
wania i koordynowania informatyzacji działalności podmiotów publicznych w
zakresie realizowanych przez te podmioty zadań publicznych.

2. Plan ma na celu:

1) określenie organizacyjnych i technologicznych instrumentów rozwoju spo-
łeczeństwa informacyjnego;

2) koordynację realizowanych przez więcej niż jeden podmiot publiczny pro-
jektów informatycznych o publicznym zastosowaniu;

3) modernizację oraz łączenie systemów teleinformatycznych używanych do
realizacji zadań publicznych;

4) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i zgodności działania systemów te-
leinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych;

5) tworzenie warunków do rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie
informatyzacji.

3. Plan zawiera:

1) określenie priorytetów rozwoju systemów teleinformatycznych używanych
do realizacji zadań publicznych;

2) zestawienie oraz charakterystykę głównych i sektorowych projektów infor-
matycznych służących realizacji priorytetów, o których mowa w pkt 1, sza-
cunkowe koszty realizacji tych projektów oraz wskazanie możliwych źródeł
ich finansowania;

3) program działań w zakresie edukacji informatycznej społeczeństwa;

4) określenie zadań publicznych, które będą realizowane z wykorzystaniem
drogi elektronicznej oraz terminów rozpoczęcia ich realizacji.

Art. 6.

1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji,
ustanawia, w drodze rozporządzenia, Plan Informatyzacji Państwa, mając na
uwadze:

1) informacje o stanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji
zadań publicznych;

2) informacje o podejmowanych przez podmioty publiczne działaniach służą-
cych rozwojowi społeczeństwa informacyjnego;

3) potrzeby w zakresie informatyzacji działalności podmiotów publicznych;

4) możliwości finansowe państwa.
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2. Plan ustanawia się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Art. 7.

W celu wykonania Planu ustanawia się projekty informatyczne, o których mowa w
art. 8 i 9.

Art. 8.

1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji,
ustanawia, w drodze rozporządzenia, główny projekt informatyczny, uwzględ-
niając w szczególności potrzeby w zakresie informatyzacji działalności pod-
miotów publicznych oraz możliwości finansowe państwa, a także określone w
Planie Informatyzacji Państwa priorytety rozwoju systemów teleinformatycz-
nych używanych do realizacji zadań publicznych oraz określenie zadań publicz-
nych realizowanych z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

2. Główny projekt informatyczny, który ma być realizowany w okresie dłuższym
niż rok, może być ustanowiony jako program wieloletni w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, z późn. zm.4)).

Art. 9.

1. Minister właściwy do spraw działu administracji rządowej, którego dotyczy
projekt, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw informatyzacji,
ustanawia, w drodze rozporządzenia, sektorowy projekt informatyczny,
uwzględniając w szczególności potrzeby w zakresie informatyzacji działalności
podmiotów publicznych w ramach danego działu administracji rządowej oraz
możliwości finansowych państwa, a także określone w Planie Informatyzacji
Państwa priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych używanych do reali-
zacji zadań publicznych oraz określenie zadań publicznych realizowanych z wy-
korzystaniem drogi elektronicznej.

2. Minister właściwy do spraw działu administracji rządowej, którego dotyczy
sektorowy projekt informatyczny, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do
spraw informatyzacji, może wystąpić z wnioskiem do Rady Ministrów o usta-
nowienie sektorowego projektu informatycznego, który ma być realizowany w
okresie dłuższym niż rok, jako programu wieloletniego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.

Art. 10.

W akcie o ustanowieniu projektu informatycznego, o którym mowa w art. 8 i 9,
określa się w szczególności:

1) cel ustanowienia projektu;

2) podmiot publiczny odpowiedzialny za realizację projektu;

                                                
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz.

391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874.
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3 zakres zadań przewidzianych do realizacji w projekcie;

4) źródła finansowania i szacunkowe koszty realizacji projektu;

5) harmonogram realizacji projektu.

Art. 11.

Do wniosku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 2, oraz do wniosku o opinię,
o której mowa w art. 9 ust. 1 i 2, dołącza się:

1) założenia funkcjonalne projektu informatycznego o publicznym zastosowa-
niu określające cel ustanowienia projektu, zadania służące realizacji celu,
dla którego ustanawia się projekt, oraz harmonogram ich realizacji;

2) analizę ekonomiczno-finansową celowości ustanowienia projektu informa-
tycznego o publicznym zastosowaniu, określającą wielkość środków prze-
widywanych do sfinansowania zadań określonych w harmonogramie reali-
zacji projektu, źródła finansowania tych zadań oraz korzyści wynikające z
realizacji tego projektu;

3) założenia techniczne projektu informatycznego o publicznym zastosowaniu
określające funkcje oraz składniki sprzętowe i oprogramowanie systemu
teleinformatycznego, które, przy uwzględnieniu minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych, posłużą do realizacji zadań zakładanych w
projekcie.

Rozdział 3
Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry

publiczne oraz wymiana informacji w formie elektronicznej między
podmiotami publicznymi

Art. 12.

Podmioty publiczne używają do realizacji zadań publicznych systemów teleinfor-
matycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycz-
nych.

Art. 13.

Podmioty publiczne prowadzące rejestry publiczne są obowiązane:

1) prowadzić te rejestry, w przypadku gdy działają one przy użyciu systemów
teleinformatycznych, w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wy-
magań dla systemów teleinformatycznych;

2) prowadzić te rejestry zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej;

3) umożliwić, w przypadku rejestrów publicznych działających z wykorzysta-
niem systemów teleinformatycznych, dostarczanie oraz udostępnianie in-
formacji drogą elektroniczną.
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Art. 14.

1. Podmioty publiczne prowadząc wymianę informacji są obowiązane zapewnić
możliwość wymiany informacji również w formie elektronicznej przez wymianę
dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do
ich zakresu działania, przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji
lub środków komunikacji elektronicznej.

2. Podmioty publiczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane prowadzić wy-
mianę informacji w formie elektronicznej:

1) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, spełniających minimalne
wymagania dla systemów teleinformatycznych;

2) zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w formie elektronicznej.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyj-
no-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych, w tym formę urzędo-
wego poświadczania odbioru tych dokumentów przez adresatów, uwzględniając
minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w for-
mie elektronicznej, potrzebę zapewnienia integralności dokumentów elektro-
nicznych oraz usprawnienia i ujednolicenia obiegu dokumentów między pod-
miotami publicznymi.

Art. 15.

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, określi,
w drodze rozporządzenia:

1) minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych, mając na uwadze
konieczność zapewnienia spójności działania systemów teleinformatycz-
nych używanych do realizacji zadań publicznych oraz sprawnej i bezpiecz-
nej wymiany informacji w formie elektronicznej między podmiotami pu-
blicznymi, między podmiotami publicznymi a organami innych państw lub
organizacji międzynarodowych, z uwzględnieniem Polskich Norm oraz in-
nych dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajową jed-
nostkę normalizacyjną;

2) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
formie elektronicznej, uwzględniając konieczność zachowania spójno-
ści prowadzenia rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie
elektronicznej między podmiotami publicznymi.

Art. 16.

1. Tworzy się Krajową Ewidencję Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Pu-
blicznych, zwaną dalej „krajową ewidencją”.

2. Krajową ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji.

3. W krajowej ewidencji gromadzi się i udostępnia za pomocą systemu teleinfor-
matycznego:
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1) wykaz systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań pu-
blicznych, z zaznaczeniem, które z tych systemów uzyskały pozytywną opi-
nię ministra właściwego do spraw informatyzacji o zgodności z minimal-
nymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych;

2) wykaz rejestrów publicznych wraz z informacjami dotyczącymi tych reje-
strów w zakresie określonym w art. 17, z zaznaczeniem, które z tych reje-
strów uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego do spraw informaty-
zacji o zgodności z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w formie elektronicznej.

4. Dane zawarte w krajowej ewidencji są jawne, chyba że ich jawność jest wyłą-
czona bądź ograniczona na podstawie przepisów o ochronie informacji niejaw-
nych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Art. 17.

1. Podmiot publiczny, który prowadzi rejestr publiczny, jest obowiązany zgłosić do
krajowej ewidencji dane obejmujące:

1) datę rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy rejestru publicz-
nego,

2) podstawę prawną i cel utworzenia rejestru publicznego,

3) jednostkę organizacyjną prowadzącą rejestr publiczny,

4) zakres informacji gromadzonych w rejestrze publicznym,

5) określenie, czy rejestr publiczny jest prowadzony za pomocą systemu tele-
informatycznego,

6) wskazanie, które z podanych w zgłoszeniu danych podlegają ochronie jako
informacje niejawne lub inne informacje ustawowo chronione, w jakim za-
kresie i na jakiej podstawie prawnej

- w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy po-
mocy rejestru publicznego lub zmiany wyżej określonych danych.

2. Podmiot publiczny, który używa systemu teleinformatycznego do realizacji za-
dań publicznych, jest obowiązany zgłosić do krajowej ewidencji dane obejmują-
ce:

1) datę rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy systemu telein-
formatycznego,

 2) zadania publiczne do których realizacji jest używany system teleinforma-
tyczny, ze wskazaniem podstawy prawnej ich realizacji,

3) jednostkę organizacyjną używającą systemu teleinformatycznego,

4) opis techniczny systemu teleinformatycznego,

5) wskazanie, które z podanych w zgłoszeniu danych podlegają ochronie jako
informacje niejawne lub inne tajemnice ustawowo chronione, w jakim za-
kresie i na jakiej podstawie prawnej

- w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy po-
mocy systemu teleinformatycznego lub zmiany wyżej określonych danych.
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3. W przypadku, gdy rejestr publiczny jest prowadzony przy pomocy systemu te-
leinformatycznego, podmiot publiczny składa jedno zgłoszenie zawierające dane
określone w ust. 1 pkt 1 i 2.

4. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zgłosić do krajo-
wej ewidencji zaprzestanie prowadzenia rejestru publicznego, podając datę za-
przestania prowadzenia rejestru publicznego oraz podstawę prawną zaprzestania
jego prowadzenia.

5. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany zgłosić do krajo-
wej ewidencji datę zakończenia realizacji zadań publicznych przy pomocy da-
nego systemu teleinformatycznego.

Art. 18.

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia krajowej ewidencji oraz tryb dostarczania i udostępnia-
nia danych z krajowej ewidencji,

2) wzór zgłoszenia rejestru publicznego i systemu teleinformatycznego do
krajowej ewidencji

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania danych
do krajowej ewidencji oraz umożliwienia powszechnej dostępności danych
zgromadzonych w krajowej ewidencji przy zachowaniu odpowiedniego po-
ziomu bezpieczeństwa.

Rozdział 4
Potwierdzanie zgodności z minimalnymi wymaganiami oraz kontrola projektów

informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemów teleinformatycznych
używanych do realizacji zadań publicznych, rejestrów publicznych i wymiany

informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi

Art. 19.

1. Podmiot publiczny jest obowiązany wystąpić do ministra właściwego do spraw
informatyzacji z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia zgod-
ności:

1) systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych z
minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych - w terminie
30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy dane-
go systemu teleinformatycznego lub zmiany charakterystyki tego systemu w
zakresie objętym tymi minimalnymi wymaganiami;

2) rejestru publicznego z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicz-
nych i wymiany informacji w formie elektronicznej - w terminie 30 dni od
dnia rozpoczęcia realizacji zadań publicznych przy pomocy rejestru pu-
blicznego lub zmiany charakterystyki tego rejestru w zakresie objętym tymi
minimalnymi wymaganiami.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, podmiot publiczny dołącza dokumentację
niezbędną do dokonania oceny zgodności systemu teleinformatycznego używa-
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nego do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami, o których
mowa w art. 3 pkt 9, albo rejestru publicznego z minimalnymi wymaganiami, o
których mowa w art. 3 pkt 10.

3. W stosunku do:

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich organów,

2) jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocni-
czych jednostek budżetowych, tworzonych przez jednostki samorządu te-
rytorialnego,

3) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jednostek samo-
rządu terytorialnego,

4) samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych prze-
pisów w celu wykonywania zadań publicznych

- obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie systemów teleinfor-
matycznych oraz rejestrów publicznych, które są wykorzystywane do wykony-
wania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W pozostałym zakre-
sie decyzja jest wydawana na wniosek.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia,
zakres i rodzaje dokumentacji niezbędnej do dokonania oceny zgodności syste-
mu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych z minimal-
nymi wymaganiami, o których mowa w art. 3 pkt 9, albo rejestru publicznego z
minimalnymi wymaganiami, o których mowa w art. 3 pkt 10, oraz tryb składania
tej dokumentacji, uwzględniając konieczność dokonania kompleksowej oceny
zgodności systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicz-
nych albo rejestru publicznego z minimalnymi wymaganiami, o których mowa
w art. 3 pkt 9 albo 10.

Art. 20.

1. Na wniosek, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 3, minister właściwy do spraw in-
formatyzacji wydaje decyzję w sprawie potwierdzenia zgodności systemu tele-
informatycznego używanego do realizacji zadań publicznych z minimalnymi
wymaganiami, o których mowa w art. 3 pkt 9, albo rejestru publicznego z mini-
malnymi wymaganiami, o których mowa w art. 3 pkt 10.

2. W przypadku, gdy system teleinformatyczny albo rejestr publiczny, co do które-
go wystąpiono o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia zgodności z mini-
malnymi wymaganiami, o których mowa w art. 3 pkt 9 albo 10, nie spełnia tych
wymagań, w decyzji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw in-
formatyzacji nakłada na dany podmiot publiczny obowiązek przywrócenia stanu
zgodnego z prawem poprzez usunięcie niezgodności z tymi minimalnymi wy-
maganiami, określając w niej termin spełnienia tego obowiązku i sposób usunię-
cia niezgodności.

Art. 21.

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji może przeprowadzić kontrolę:

1) realizacji:
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a) głównych projektów informatycznych lub

b) sektorowych projektów informatycznych,

2) działania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań pu-
blicznych

- pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów telein-
formatycznych,

3) prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w formie
elektronicznej między podmiotami publicznymi pod względem zgodności z
minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informa-
cji w formie elektronicznej.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, nie może dotyczyć informacji i danych stano-
wiących tajemnicę państwową albo inną tajemnicę ustawowo chronioną, za-
wartych w kontrolowanych systemach teleinformatycznych oraz rejestrach pu-
blicznych, jak również prowadzić do ich ujawnienia ani narażać na ujawnienie, z
zastrzeżeniem art. 22 ust. 3.

3. W stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 19 ust. 3, kontrola, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może dotyczyć wyłącznie systemów teleinformatycz-
nych oraz rejestrów publicznych, które są wykorzystywane do wykonywania za-
dań zleconych z zakresu administracji rządowej. W pozostałych przypadkach
kontrola przeprowadzania jest na wniosek.

Art. 22.

1. Kontrolę, o której mowa w art. 21, przeprowadzają osoby wyznaczone przez
ministra właściwego do spraw informatyzacji spośród pracowników urzędu ob-
sługującego tego ministra, zwane dalej „kontrolerami”, na podstawie wydanego
przez ministra właściwego do spraw informatyzacji imiennego upoważnienia.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie kontrolowanego podmiotu publicznego;

2) imię i nazwisko kontrolera;

3) serię i numer dokumentu tożsamości oraz legitymacji służbowej kontrolera;

4) przedmiot i zakres kontroli;

5) przewidywany czas trwania kontroli;

6) okres ważności upoważnienia;

7) datę jego wydania oraz podpis ministra właściwego do spraw informatyzacji
albo osoby przez niego upoważnionej.

3. Kontroler przeprowadza kontrolę po okazaniu:

1) dokumentu tożsamości;

2) legitymacji służbowej;

3) upoważnienia, o którym mowa w ust. 1;

4) aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do
informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową - w przypadku,
gdy kontrola ma dotyczyć systemów teleinformatycznych lub rejestrów pu-
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blicznych zawierających informacje i dane stanowiące tajemnicę państwo-
wą albo inną tajemnicę ustawowo chronioną.

Art. 23.

1. Celem kontroli jest obiektywne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego
udokumentowanie, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - ustalenie ich
przyczyn, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

2. Realizując cel, o którym mowa w ust. 1, kontroler ma prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie siedziby kontrolowanego podmiotu
publicznego oraz w miejscu wykonywania jego zadań;

2) wglądu do dokumentów i materiałów dotyczących przedmiotu kontroli lub
mających istotne znaczenie dla obiektywnego ustalenia stanu faktycznego;

3) żądania sporządzenia, na koszt kontrolowanego podmiotu publicznego,
uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zesta-
wień, danych i obliczeń niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;

4) przeprowadzania oględzin systemów teleinformatycznych używanych do re-
alizacji zadań publicznych;

5) żądania udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień;

6) korzystania z pomocy biegłych.

3. W czynnościach kontrolnych, o których mowa w ust. 2, uczestniczy kierownik
kontrolowanego podmiotu publicznego lub osoba przez niego upoważniona.

Art. 24.

Kontroler jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał w
związku z wykonywaniem czynności służbowych. Obowiązek zachowania tajem-
nicy trwa również po ustaniu zatrudnienia w urzędzie obsługującym ministra wła-
ściwego do spraw informatyzacji.

Art. 25.
1. Kontroler podlega wyłączeniu z kontroli, z urzędu albo na wniosek, jeżeli wyniki

kontroli mogą oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, na prawa lub obo-
wiązki jego małżonka albo osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym
pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osób związanych z
nim z tytułu przysposobienia, opieki bądź kurateli. Powody wyłączenia kontro-
lującego trwają także po ustaniu małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobie-
nia lub kurateli.

2. Kontroler może być wyłączony z kontroli w każdym czasie, jeżeli zachodzą uza-
sadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

3. Z wnioskiem o wyłączenie kontrolera z przeprowadzenia kontroli może wystąpić
kontroler lub kontrolowany podmiot publiczny. O wyłączeniu albo odmowie
wyłączenia rozstrzyga, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw informa-
tyzacji.
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Art. 26.

Kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego jest obowiązany:

1) zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kon-
troli;

2) przedstawić na żądanie kontrolera dokumenty i materiały, o których mowa
w art. 23 ust. 2 pkt 2, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji nie-
jawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;

3) zapewnić możliwość sporządzania lub przekazywania uwierzytelnionych
kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień, danych i obli-
czeń niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

Art. 27.
Kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego lub inny pracownik tego pod-
miotu może odmówić udzielenia kontrolerowi wyjaśnień jedynie w przypadkach,
gdy wyjaśnienia mogą dotyczyć faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogło-
by narazić na odpowiedzialność karną bądź majątkową wezwanego do złożenia wy-
jaśnień, a także jego małżonka lub osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym
pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bądź osoby związane z nim
z tytułu przysposobienia, opieki bądź kurateli.

Art. 28.

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli.
Protokół kontroli zawiera w szczególności opis stanu faktycznego stwierdzone-
go podczas kontroli działalności kontrolowanego podmiotu publicznego oraz
przypadków naruszenia przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie prze-
pisów wykonawczych.

2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzy-
muje kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego.

3. Protokół kontroli podpisują kontroler i kierownik kontrolowanego podmiotu pu-
blicznego.
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Art. 29.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego ma prawo zgłoszenia, przed
podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń za-
wartych w protokole.

2. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzyma-
nia protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i,
w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku
stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić w odpowiednim za-
kresie protokół kontroli.

Art. 30.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu publicznego może odmówić podpisania
protokołu kontroli, składając kontrolerowi, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

2. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu
przez kontrolującego.

Art. 31.

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szcze-
gółowy tryb przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego, zabezpieczania mate-
riałów dowodowych, szczegółowe wymogi co do zawartości protokołu kontroli oraz
wzór upoważnienia do kontroli, biorąc pod uwagę:

1) potrzebę zapewnienia efektywności kontroli przy minimalizacji zakłóceń w
pracy podmiotu publicznego;

2) zasadę pełnego informowania kierownika kontrolowanego podmiotu pu-
blicznego o przedmiocie, zakresie, trybie i czasie prowadzenia kontroli oraz
o ustaleniach dokonywanych w jej trakcie.

Art. 32.

1. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia przepisów ustawy lub wyda-
nych na jej podstawie przepisów wykonawczych minister właściwy do spraw
informatyzacji, w drodze decyzji, nakazuje podmiotowi publicznemu usunięcie
nieprawidłowości, określając termin i sposób ich usunięcia.

2. Jeżeli podmiot publiczny nie usunie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie,
minister właściwy do spraw informatyzacji powiadamia o tym niezwłocznie kie-
rownika jednostki nadrzędnej lub organ państwowy uprawniony do nadzorowa-
nia działalności podmiotu publicznego z punktu widzenia legalności.

Art. 33.

Do postępowania w sprawach o potwierdzenie zgodności systemu teleinformatycz-
nego używanego do realizacji zadań publicznych z minimalnymi wymaganiami, o
których mowa w art. 3 pkt 9, albo rejestru publicznego z minimalnymi wymagania-
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mi, o których mowa w art. 3 pkt 10, oraz do postępowania w zakresie kontroli, o któ-
rej mowa w art. 21, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.5)).

Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 34.

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 39 dodaje się art. 391 w brzmieniu:

„Art. 391. § 1. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, jeżeli strona wystąpiła do organu administracji pu-
blicznej o załatwienie sprawy lub o doręczenie pisma za pomocą
tych środków.

§ 2.Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze
rozporządzenia, strukturę i sposób sporządzania pism w formie
dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia …… o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U. Nr …, poz. …), a także warunki orga-
nizacyjno-techniczne ich doręczania, w tym formę urzędowego
poświadczania odbioru tych pism przez ich adresata oraz sposób
udostępniania ich kopii, uwzględniając potrzebę zapewnienia
bezpieczeństwa przy stosowaniu pism w formie dokumentów
elektronicznych oraz sprawność postępowania.”;

2) w art. 46 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania
pisma organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pi-
sma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ doręcza pismo w
sposób określony w przepisach niniejszego rozdziału dla pisma w formie
innej niż forma dokumentu elektronicznego.”;

3) w art. 63 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone
pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elek-
tronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie interneto-
wej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowa-
dzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie
do protokołu.”.

                                                
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r.

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz.

509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170, poz. 1660.
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Art. 35.

W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 i Nr 241, poz. 2074) wprowadza się następujące
zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Materiałami archiwalnymi wchodzącymi do narodowego zasobu
archiwalnego, zwanymi dalej „materiałami archiwalnymi”, są
wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumenta-
cja finansowa, techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie,
filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe i wideofonowe, doku-
menty elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia …
2004 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących za-
dania publiczne (Dz.U. Nr …, poz. …) oraz inna dokumentacja,
bez względu na sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie jako
źródło informacji o wartości historycznej o działalności Państwa
Polskiego, jego poszczególnych organów i innych państwowych
jednostek organizacyjnych oraz o jego stosunkach z innymi pań-
stwami, o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalno-
ści organizacji o charakterze politycznym, społecznym i gospodar-
czym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji i rozwoju nauki,
kultury i sztuki, a także o działalności jednostek samorządu teryto-
rialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych - po-
wstała w przeszłości i powstająca współcześnie.”;

2) w art. 5:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

„2a. Minister właściwy do spraw informatyzacji po zasięgnięciu opinii Na-
czelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozpo-
rządzenia, niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych
powstałych i gromadzonych w podmiotach, o których mowa w ust. 1,
uwzględniając minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wy-
miany informacji w formie elektronicznej, a także potrzebę zapewnie-
nia integralności dokumentów elektronicznych.

2b. Minister właściwy do spraw informatyzacji po zasięgnięciu opinii Na-
czelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w drodze rozpo-
rządzenia, szczegółowy sposób postępowania z dokumentami elektro-
nicznymi w podmiotach, o których mowa w ust. 1, w szczególności za-
sady ewidencjonowania, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentów
elektronicznych oraz zasady i tryb ich brakowania, uwzględniając po-
trzebę zapewnienia integralności dokumentów elektronicznych i długo-
trwałego ich przechowywania.

2c. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określi, w
drodze rozporządzenia, wymagania techniczne, jakim powinny odpo-
wiadać formaty zapisu i elektroniczne nośniki informacji w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia …… 2004 r. o informatyzacji działalności
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podmiotów realizujących zadania publiczne, przekazywanych do ar-
chiwów państwowych materiałów archiwalnych utrwalonych na elek-
tronicznych nośnikach informacji.”,

b) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Sprawy, o których mowa w ust. 1, 2 i 2c, reguluje w odniesieniu do:”;

3) w art. 16:

a) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w
brzmieniu:

„5) koszty użycia systemów teleinformatycznych lub elektronicznych no-
śników informacji.”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Archiwa państwowe wykonują usługi archiwalne w zakresie wyszu-
kiwania, prowadzenia kwerend, kopiowania, przetwarzania i przekazy-
wania danych przy użyciu systemów teleinformatycznych lub elektro-
nicznych nośników informacji oraz konserwacji materiałów archiwal-
nych na potrzeby, o których mowa w ust. 1. Archiwa państwowe mogą
również prowadzić działalność usługową, polegającą na przechowywa-
niu, kopiowaniu i konserwacji dokumentacji o czasowym okresie prze-
chowywania, w tym dokumentacji osobowej i płacowej pracodaw-
ców.”,

c) w ust. 2b w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w
brzmieniu:

„5) przetwarzania i przekazywania danych przy użyciu systemów telein-
formatycznych lub elektronicznych nośników informacji.”,

d) w ust. 2c w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w
brzmieniu:

„6) elektronicznym przetwarzaniem danych, a w szczególności - udostęp-
nianiem zasobu archiwalnego przy użyciu systemów teleinformatycz-
nych lub elektronicznych nośników informacji.”.

Art. 36.

W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z
późn. zm.7)) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. 1.Wizerunki muzealiów mogą być utrwalane i przechowywane na
elektronicznych nośnikach informacji w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia …… 2004 r. o informatyzacji działalności pod-
miotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr …, poz. …).

2. Muzeum może pobierać opłaty za udostępnianie wizerunków mu-
zealiów drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem elektronicz-
nych nośników informacji.

                                                
7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2002 r.

Nr 113, poz. 984.
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3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za
udostępnianie wizerunków muzealiów drogą elektroniczną lub z
wykorzystaniem elektronicznych nośników informacji, oraz spo-
sób ich uiszczania, uwzględniając potrzebę zapewnienia po-
wszechnego dostępu do wizerunków muzealiów i ich promowa-
nia.”.

Art. 37.

W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148, z późn. zm.8)) w art. 80 w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

,,3a) informatyzacji;”.

Art. 38.

W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718, z późn. zm.9)) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 15:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, dostarcza się akt nor-
matywny lub inny akt prawny, w tym orzeczenie, również w formie do-
kumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ……
2004 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz.U. Nr …, poz. …). Dokument elektroniczny zawiera w
swojej treści poświadczenie zgodności z oryginałem oraz opatruje się
go bezpiecznym podpisem elektronicznym organu, który podpisał ten
akt, znakowanym czasem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130,
poz. 1450, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 124, poz.
1152).”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wymagania techniczne dokumentów elektronicznych zawierają-
cych akty normatywne i inne akty prawne, doręczanych do ogłoszenia,
uwzględniając konieczność zachowania jednolitości dostarczanych do-
kumentów elektronicznych oraz możliwości ich przetwarzania na po-
trzeby wydawania dziennika urzędowego.”;

2) w art. 17:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Błędy w tekstach ustaw prostuje Marszałek Sejmu.
                                                
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz.

391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874. Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19,
poz. 177.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 595.
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2b. Błędy w tekstach umów międzynarodowych prostuje minister właściwy
do spraw zagranicznych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwe-
go organu, prostuje błędy w tekstach aktów innych niż wymienione w
ust. 2a i 2b, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i
Monitorze Polskim B.”;

3) w art. 19 uchyla się ust. 3;

4) po art. 20 dodaje się art. 20a i 20b w brzmieniu:

„Art. 20a. 1.Dzienniki urzędowe mogą być wydawane również w formie
elektronicznej.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać
elektroniczna forma dzienników urzędowych, uwzględniając ko-
nieczność zapewnienia powszechnej dostępności dzienników
urzędowych.

3. Do dzienników urzędowych wydawanych w formie elektronicz-
nej stosuje się odpowiednio przepis art. 19 ust. 2.

Art. 20b. Organ wydający dziennik urzędowy przechowuje akty normatywne
i inne akty prawne ogłoszone w tym dzienniku w postaci orygina-
łów i dokumentów elektronicznych, o których mowa odpowiednio
w art. 15 ust. 1 i 3a.”;

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

„3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory gra-
ficzne pierwszej i ostatniej strony Dziennika Ustaw, Monitora Polskie-
go, Monitora Polskiego B, dzienników urzędowych, o których mowa w
art. 22 ust. 1 i 3-5, oraz wojewódzkiego dziennika urzędowego, a także
okładek i strony tytułowej załączników do dzienników urzędowych, z
uwzględnieniem jednolitości tych wzorów graficznych, Polskich Norm
dotyczących formatów papierów i druku oraz cech wyróżniających
dzienniki urzędowe spośród innych wydawnictw.”;

6) w art. 27 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Skorowidz dziennika urzędowego wydaje się na zasadach określonych
dla danego dziennika urzędowego.”;

7) po art. 28 dodaje się art. 28a i 28b w brzmieniu:

„Art. 28a. W przypadkach, o których mowa w art. 26, art. 27 ust. 3 i art. 28,
udostępnienie wydruków aktów normatywnych lub innych aktów
prawnych jest odpłatne. Kierownik urzędu, w którym są udostęp-
nione do powszechnego wglądu dzienniki urzędowe, zbiory aktów
prawa miejscowego ustanowionych przez powiat albo zbiory prze-
pisów gminnych, ustala cenę arkusza wydruku aktu normatywnego
lub innego aktu prawnego, tak, aby wydruk ten mógł być po-
wszechnie dostępny a cena pokrywała koszty udostępnienia tych
wydruków.
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Art. 28b. 1. Dzienniki urzędowe, zbiory aktów prawa miejscowego ustano-
wionych przez powiat i zbiory przepisów gminnych albo zawarte
w nich akty normatywne i inne akty prawne mogą być odpłatnie
udostępniane poprzez środki komunikacji elektronicznej oraz
elektroniczne nośniki informacji w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia …… 2004 r. o informatyzacji działalności podmiotów re-
alizujących zadania publiczne.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania techniczne, jakim powinny odpowia-
dać środki komunikacji elektronicznej i elektroniczne nośniki in-
formacji używane do udostępniania dzienników urzędowych,
zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i
zbiorów przepisów gminnych albo zawartych w nich aktów nor-
matywnych i innych aktów prawnych, uwzględniając wymagania
techniczne, jakim muszą odpowiadać elektroniczne formy dzien-
ników urzędowych, oraz konieczność zachowania powszechnej
dostępności ogłoszonych w nich aktów normatywnych i innych
aktów prawnych.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wyso-
kość opłat za udostępnienie dzienników urzędowych, zbiorów
aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i zbiorów
przepisów gminnych albo ogłoszonych w nich aktów normatyw-
nych i innych aktów prawnych poprzez środki komunikacji elek-
tronicznej oraz elektroniczne nośniki informacji, a także sposób
uiszczania tych opłat, z uwzględnieniem powszechności dostępu
do tych wydawnictw oraz ogłoszonych w nich aktów normatyw-
nych i innych aktów prawnych, a także uzasadnionych kosztów
ponoszonych przez organ wydający dziennik urzędowy, organ
prowadzący zbiór dzienników urzędowych, organ prowadzący
zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat i
organ prowadzący zbiór przepisów gminnych, związanych z udo-
stępnianiem tych dokumentów.”;

8) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:

„Art. 42a. Wydawanie dzienników urzędowych i skorowidzów do roczników
tych dzienników w formie elektronicznej, a także udostępnianie
dzienników urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego usta-
nowionych przez powiat i zbiorów przepisów gminnych oraz ogło-
szonych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych
przez środki komunikacji elektronicznej oraz elektroniczne nośniki
informacji następuje od dnia 1 stycznia 2006 r.”.

Art. 39.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy stronę główną
Biuletynu Informacji Publicznej zawierającą wykaz podmiotów, o
których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odnośnikami umożliwia-
jącymi połączenie z ich stronami.
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2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworzą własne stro-
ny Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępniają in-
formacje podlegające udostępnieniu w tej drodze.

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, są obowiązane
przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji in-
formacje niezbędne do zamieszczenia na stronie, o której mowa w
ust. 1.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji:

1) gromadzi i udostępnia adresy wskazujące strony Biuletynu
Informacji Publicznej tworzone przez podmioty, o których
mowa w art. 4 ust. 1 i 2,

2) gromadzi i udostępnia dane o liczbie odwiedzin stron,
o których mowa w pkt 1,

3) kontroluje sposób tworzenia stron, o których mowa w pkt 1,
oraz sprawność dostępu do tych stron, a także sposób zabez-
pieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w
Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi w drodze
rozporządzenia:

1) szczegółowe standardy ujednoliconego systemu stron Biule-
tynu Informacji Publicznej, w szczególności:

a) strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,

b) standardy struktury stron, o których mowa w ust. 2,

2) zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w
ust. 3,

3) standardy zabezpieczania treści informacji publicznych udo-
stępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

- mając na względzie sprawność i jednolitość działania systemu
stron Biuletynu Informacji Publicznej.”.

Art. 40.

W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz.
1450, z późn. zm.10)) w art. 58 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy organy władzy publicznej
umożliwią odbiorcom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków
oraz wykonywanie innych czynności w postaci elektronicznej, w przypad-
kach gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub
według określonego wzoru.

 3. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw ad-
ministracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne

                                                
10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r.

Nr 124, poz. 1152.
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oraz warunki bezpieczeństwa udostępniania formularzy i wzorów, o których
mowa w ust. 2.”.

Art. 41.

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19,
poz. 177) w art. 142 wprowadza się następujące zmiany:

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku umowy, której przedmiotem jest realizacja projektu informa-
tycznego o publicznym zastosowaniu w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia …… 2004 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U. Nr …, poz. …), lub jego części, decyzja, o której
mowa w ust. 2, wydawana jest przez Prezesa Urzędu, po zasięgnięciu opinii
ministra właściwego do spraw informatyzacji.”;

2) w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Udzielając zgody, o której mowa w ust. 2 i 2a, Prezes Urzędu bierze pod
uwagę w szczególności:”.

Rozdział 6
Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

Art. 42.

Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawi Radzie Ministrów projekt
Planu Informatyzacji Państwa w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie usta-
wy.

Art. 43.

Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewni możliwość gromadzenia i udo-
stępniania danych w Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Reje-
strów Publicznych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 44.

Podmioty publiczne są obowiązane przekazać dane o rejestrach publicznych i syste-
mach teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, prowadzo-
nych w dniu wejścia w życie ustawy, w zakresie określonym w art. 17 ust. 1, w ter-
minie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 45.

Podmioty publiczne są obowiązane wystąpić, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy, do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o wy-
danie decyzji w sprawie potwierdzenia zgodności rejestrów publicznych z minimal-
nymi wymaganiami, o których mowa w art. 3 pkt 10, albo systemów teleinforma-
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tycznych z minimalnymi wymaganiami, o których mowa w art. 3 pkt 9, używanych
w dniu wejścia w życie ustawy do realizacji zadań publicznych.

Art. 46.

W przypadku, gdy używany w dniu wejścia w życie ustawy do realizacji zadań pu-
blicznych system teleinformatyczny nie spełnia minimalnych wymagań, o których
mowa w art. 3 pkt 9, albo rejestr publiczny nie spełnia minimalnych wymagań, o
których mowa w art. 3 pkt 10, podmiot publiczny jest obowiązany do dostosowania
tego systemu teleinformatycznego albo rejestru publicznego do minimalnych wyma-
gań w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r.

Art. 47.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień zmienia-
nych niniejszą ustawą zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych
na podstawie nowych upoważnień, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r.

Art. 48.

Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
art. 34, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.




