
rium Rzeczypospolitej Polskiej na okreÊlony
czas przez pracodawc´ majàcego siedzib´
w paƒstwie b´dàcym cz∏onkiem Unii Euro-
pejskiej,

c) wskazywaniu organu nadzoru nad rynkiem
pracy w∏aÊciwego do udzielania ˝àdanej in-

formacji ze wzgl´du na zakres jego dzia∏a-
nia,”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 17 lutego 2005 r.

o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne1)

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady:

1) ustanawiania Planu Informatyzacji Paƒstwa oraz
projektów informatycznych o publicznym zastoso-
waniu,

2) ustalania minimalnych, gwarantujàcych otwartoÊç
standardów informatycznych, wymagaƒ dla syste-
mów teleinformatycznych u˝ywanych do realizacji
zadaƒ publicznych oraz dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w formie elektronicznej
z podmiotami publicznymi,

3) dostosowania systemów teleinformatycznych u˝y-
wanych do realizacji zadaƒ publicznych do mini-
malnych, gwarantujàcych otwartoÊç standardów

informatycznych, wymagaƒ dla systemów telein-
formatycznych u˝ywanych do realizacji zadaƒ pu-
blicznych,

4) dostosowania rejestrów publicznych i wymiany in-
formacji w formie elektronicznej z podmiotami pu-
blicznymi do minimalnych, gwarantujàcych
otwartoÊç standardów informatycznych, wyma-
gaƒ dla rejestrów publicznych i wymiany informa-
cji z podmiotami publicznymi,

5) kontroli projektów informatycznych o publicznym
zastosowaniu, systemów teleinformatycznych
u˝ywanych do realizacji zadaƒ publicznych, reje-
strów publicznych i wymiany informacji w formie
elektronicznej z podmiotami publicznymi,

6) wymiany informacji drogà elektronicznà, w tym
dokumentów elektronicznych, pomi´dzy podmio-
tami publicznymi a podmiotami nieb´dàcymi pod-
miotami publicznymi,

7) ustalania i publikacji specyfikacji rozwiàzaƒ stoso-
wanych w oprogramowaniu umo˝liwiajàcym ∏à-
czenie i wymian´ informacji, w tym przes∏anie do-
kumentów elektronicznych, pomi´dzy systemami
teleinformatycznymi podmiotów publicznych
a systemami podmiotów nieb´dàcymi podmiota-
mi publicznymi,

— w celu ochrony interesu publicznego, w tym za-
chowania przez Paƒstwo mo˝liwoÊci swobody wy-
boru technologii w procesach informatyzacji realiza-
cji zadaƒ publicznych.

Art. 2. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, przepisy usta-
wy stosuje si´ do realizujàcych zadania publiczne
okreÊlone przez ustawy:

1) organów administracji rzàdowej, organów kontro-
li paƒstwowej i ochrony prawa, sàdów, jednostek
organizacyjnych prokuratury, a tak˝e jednostek sa-
morzàdu terytorialnego i ich organów,

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania administra-
cyjnego, ustaw´ z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym za-
sobie archiwalnym i archiwach, ustaw´ z dnia 7 paêdzier-
nika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, usta-
w´ z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, ustaw´ z dnia
13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, ustaw´ z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych, ustaw´ z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu ak-
tów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
ustaw´ z dnia 7 czerwca 2001 r. o leÊnym materiale roz-
mno˝eniowym, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´-
pie do informacji publicznej, ustaw´ z dnia 18 wrzeÊnia
2001 r. o podpisie elektronicznym, ustaw´ z dnia 5 lipca
2002 r. o ochronie niektórych us∏ug Êwiadczonych drogà
elektronicznà opartych lub polegajàcych na dost´pie wa-
runkowym, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnoÊci, ustaw´ z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych, ustaw´ z dnia 19 lutego
2004 r. o systemie informacji oÊwiatowej, ustaw´ z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej, ustaw´ z dnia
20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych, ustaw´
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy.



2) jednostek bud˝etowych, zak∏adów bud˝etowych
i gospodarstw pomocniczych jednostek bud˝eto-
wych,

3) funduszy celowych,

4) samodzielnych publicznych zak∏adów opieki zdro-
wotnej,

5) Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Spo∏ecznego,

6) Narodowego Funduszu Zdrowia,

7) paƒstwowych lub samorzàdowych osób prawnych
utworzonych na podstawie odr´bnych ustaw
w celu realizacji zadaƒ publicznych

— zwanych dalej „podmiotami publicznymi”.

2. Przepis art. 13 ust. 2 pkt 1 stosuje si´ równie˝ do
podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzy∏ lub
zleci∏ realizacj´ zadania publicznego, je˝eli w zwiàzku
z realizacjà tego zadania istnieje obowiàzek przekazy-
wania informacji do lub od podmiotów nieb´dàcych
organami administracji rzàdowej.

3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do przedsi´-
biorstw paƒstwowych, spó∏ek handlowych, jednostek
badawczo-rozwojowych, paƒstwowych szkó∏ wy˝-
szych i paƒstwowych wy˝szych szkó∏ zawodowych,
Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nià jedno-
stek organizacyjnych, s∏u˝b specjalnych w rozumieniu
art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.2)), Kancelarii Sej-
mu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Trybuna∏u Konstytucyjnego, Sàdu Najwy˝szego, sà-
dów administracyjnych, Najwy˝szej Izby Kontroli, Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura
Wyborczego, Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz
Narodowego Banku Polskiego, poza przypadkami gdy
w zwiàzku z realizacjà zadaƒ przez te podmioty istnie-
je obowiàzek przekazywania informacji do i od pod-
miotów nieb´dàcych organami administracji rzàdo-
wej; w takim przypadku stosuje si´ art. 13 ust. 2 pkt 1
ustawy.

Art. 3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) informatyczny noÊnik danych — materia∏ lub urzà-
dzenie s∏u˝àce do zapisywania, przechowywania
i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub
analogowej;

2) dokument elektroniczny — stanowiàcy odr´bnà
ca∏oÊç znaczeniowà zbiór danych uporzàdkowa-
nych w okreÊlonej strukturze wewn´trznej i zapi-
sany na informatycznym noÊniku danych;

3) system teleinformatyczny — system teleinforma-
tyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu us∏ug drogà elek-
tronicznà (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808);

4) Êrodki komunikacji elektronicznej — Êrodki komu-
nikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu us∏ug
drogà elektronicznà;

5) rejestr publiczny — rejestr, ewidencj´, wykaz, list´,
spis albo innà form´ ewidencji, s∏u˝àce do realiza-
cji zadaƒ publicznych, prowadzone przez podmiot
publiczny na podstawie odr´bnych przepisów
ustawowych;

6) projekt informatyczny o publicznym zastosowaniu
— okreÊlony w dokumentacji zespó∏ czynnoÊci or-
ganizacyjnych i technicznych majàcych na celu
zbudowanie, rozbudowanie lub unowoczeÊnienie
systemu teleinformatycznego u˝ywanego do reali-
zacji zadaƒ publicznych, Êwiadczenie us∏ug doty-
czàcych utrzymania tego systemu lub opracowa-
nie procedur realizowania zadaƒ publicznych dro-
gà elektronicznà;

7) ponadsektorowy projekt informatyczny — projekt
informatyczny o publicznym zastosowaniu, które-
go zakres przedmiotowy dotyczy spraw nale˝à-
cych do w∏aÊciwoÊci wi´cej ni˝ jednego dzia∏u ad-
ministracji rzàdowej;

8) sektorowy projekt informatyczny — projekt infor-
matyczny o publicznym zastosowaniu, którego za-
kres przedmiotowy dotyczy spraw nale˝àcych do
w∏aÊciwoÊci jednego dzia∏u administracji rzàdo-
wej;

9) minimalne wymagania dla systemów teleinforma-
tycznych — zespó∏ wymagaƒ organizacyjnych
i technicznych, których spe∏nienie przez system te-
leinformatyczny u˝ywany do realizacji zadaƒ pu-
blicznych umo˝liwia wymian´ danych z innymi
systemami teleinformatycznymi u˝ywanymi do
realizacji zadaƒ publicznych oraz zapewnia dost´p
do zasobów informacji udost´pnianych za pomo-
cà tych systemów;

10) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w formie elektronicznej —
zespó∏ cech informacyjnych, w tym identyfikato-
rów oraz odpowiadajàcych im charakterystyk ele-
mentów strukturalnych przekazu informacji, takich
jak zawartoÊci pola danych, s∏u˝àcych do zapew-
nienia spójnoÊci prowadzenia rejestrów publicz-
nych oraz wymiany informacji w formie elektro-
nicznej z podmiotami publicznymi;

11) oprogramowanie interfejsowe — oprogramowa-
nie umo˝liwiajàce ∏àczenie i wymian´ danych
w komunikacji pomi´dzy systemami teleinforma-
tycznymi;

12) testy akceptacyjne — udokumentowane wartoÊci
danych wejÊciowych wprowadzanych do systemu
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109,
poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273,
poz. 2703.



teleinformatycznego i powiàzanych z nimi warto-
Êci oczekiwanych danych wyjÊciowych, opisujàce
zestawy poprawnych odpowiedzi systemu telein-
formatycznego na podawane dane wejÊciowe, po-
zwalajàce na sprawdzenie poprawnoÊci wdro˝enia
oprogramowania interfejsowego.

Art. 4. Przepisy ustawy nie naruszajà:

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219
i Nr 33, poz. 285);

2) ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie infor-
macji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z póên.
zm.3)).

Rozdzia∏ 2

Plan Informatyzacji Paƒstwa oraz projekty 
informatyczne o publicznym zastosowaniu

Art. 5. 1. Plan Informatyzacji Paƒstwa, zwany dalej
„Planem”, jest instrumentem planowania i koordyno-
wania informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów publicz-
nych w zakresie realizowanych przez te podmioty za-
daƒ publicznych.

2. Plan ma na celu:

1) okreÊlenie organizacyjnych i technologicznych in-
strumentów rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyj-
nego;

2) koordynacj´ realizowanych przez wi´cej ni˝ jeden
podmiot publiczny projektów informatycznych
o publicznym zastosowaniu;

3) modernizacj´ oraz ∏àczenie systemów teleinforma-
tycznych u˝ywanych do realizacji zadaƒ publicz-
nych;

4) zapewnienie warunków bezpieczeƒstwa i zgodno-
Êci dzia∏ania systemów teleinformatycznych u˝y-
wanych do realizacji zadaƒ publicznych;

5) tworzenie warunków do rozwoju wspó∏pracy mi´-
dzynarodowej w zakresie informatyzacji.

3. Plan zawiera:

1) okreÊlenie priorytetów rozwoju systemów telein-
formatycznych u˝ywanych do realizacji zadaƒ pu-
blicznych;

2) zestawienie oraz charakterystyk´ ponadsektoro-
wych i sektorowych projektów informatycznych

s∏u˝àcych realizacji priorytetów, o których mowa
w pkt 1, szacunkowe koszty realizacji tych projek-
tów oraz wskazanie mo˝liwych êróde∏ ich finanso-
wania;

3) program dzia∏aƒ w zakresie rozwoju spo∏eczeƒ-
stwa informacyjnego;

4) okreÊlenie zadaƒ publicznych, które b´dà realizo-
wane z wykorzystaniem drogi elektronicznej, oraz
terminów rozpocz´cia ich realizacji.

Art. 6. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw informatyzacji, ustanawia, w dro-
dze rozporzàdzenia, Plan Informatyzacji Paƒstwa, ma-
jàc na uwadze:

1) informacje o stanie systemów teleinformatycz-
nych u˝ywanych do realizacji zadaƒ publicznych;

2) informacje o podejmowanych przez podmioty pu-
bliczne dzia∏aniach s∏u˝àcych rozwojowi spo∏e-
czeƒstwa informacyjnego;

3) potrzeby w zakresie informatyzacji dzia∏alnoÊci
podmiotów publicznych;

4) mo˝liwoÊci finansowe paƒstwa.

2. Plan ustanawia si´ na okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat.

Art. 7. W celu wykonania Planu ustanawia si´ pro-
jekty informatyczne, o których mowa w art. 8 i 9.

Art. 8. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw informatyzacji, ustanawia, w dro-
dze rozporzàdzenia, ponadsektorowy projekt informa-
tyczny, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci potrzeby w za-
kresie informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów publicz-
nych oraz mo˝liwoÊci finansowe paƒstwa, a tak˝e
okreÊlone w Planie priorytety rozwoju systemów tele-
informatycznych u˝ywanych do realizacji zadaƒ pu-
blicznych oraz okreÊlenie zadaƒ publicznych realizo-
wanych z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

2. Ponadsektorowy projekt informatyczny, który
ma byç realizowany w okresie d∏u˝szym ni˝ rok, mo˝e
byç ustanowiony jako program wieloletni w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z póên. zm.4)).

Art. 9. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw dzia∏u admi-
nistracji rzàdowej, którego dotyczy projekt, po zasi´-
gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw informa-
tyzacji, ustanawia, w drodze rozporzàdzenia, sektoro-
wy projekt informatyczny, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci potrzeby w zakresie informatyzacji dzia∏alnoÊci
podmiotów publicznych w ramach danego dzia∏u ad-
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.



ministracji rzàdowej oraz mo˝liwoÊci finansowe paƒ-
stwa, a tak˝e okreÊlone w Planie priorytety rozwoju
systemów teleinformatycznych u˝ywanych do realiza-
cji zadaƒ publicznych oraz okreÊlenie zadaƒ publicz-
nych realizowanych z wykorzystaniem drogi elektro-
nicznej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw dzia∏u administracji
rzàdowej, którego dotyczy sektorowy projekt informa-
tyczny, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do
spraw informatyzacji, mo˝e wystàpiç z wnioskiem do
Rady Ministrów o ustanowienie sektorowego projektu
informatycznego, który ma byç realizowany w okresie
d∏u˝szym ni˝ rok, jako programu wieloletniego w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych.

Art. 10. W akcie o ustanowieniu projektu informa-
tycznego, o którym mowa w art. 8 i 9, okreÊla si´
w szczególnoÊci:

1) cel ustanowienia projektu;

2) organ odpowiedzialny za realizacj´ projektu;

3) zakres zadaƒ przewidzianych do realizacji w pro-
jekcie;

4) êród∏a 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 opini´, o której mowa
w art. 9 ust. 1 i 2, do∏àcza si´:

1) za∏o˝enia funkcjonalne projektu informatycznego
o publicznym zastosowaniu okreÊlajàce cel usta-
nowienia projektu, zadania s∏u˝àce realizacji celu,
dla którego ustanawia si´ projekt, oraz harmono-
gram ich realizacji;

2) analiz´ ekonomiczno-finansowà celowoÊci ustano-
wienia projektu informatycznego o publicznym za-
stosowaniu, okreÊlajàcà wielkoÊç Êrodków przewi-
dywanych do sfinansowania zadaƒ okreÊlonych
w harmonogramie realizacji projektu, êród∏a finan-
sowania tych zadaƒ oraz korzyÊci wynikajàce z re-
alizacji tego projektu;

3) za∏o˝enia techniczne projektu informatycznego
o publicznym zastosowaniu okreÊlajàce funkcje
oraz sk∏adniki sprz´towe i oprogramowanie syste-
mu teleinformatycznego, które, przy uwzgl´dnie-
niu minimalnych wymagaƒ dla systemów telein-
formatycznych, pos∏u˝à do realizacji zadaƒ zak∏a-
danych w projekcie.

Art. 12. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw informaty-
zacji mo˝e dofinansowywaç przygotowanie lub reali-
zacj´ przez podmiot publiczny, na wniosek tego pod-
miotu:

1) projektów informatycznych o publicznym zastoso-
waniu nieb´dàcych ponadsektorowymi albo sek-
torowymi projektami informatycznymi;

2) przyk∏adowego oprogramowania, o którym mowa
w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a, a tak˝e kodów êród∏o-
wych takiego oprogramowania;

3) przedsi´wzi´ç wspierajàcych rozwój spo∏eczeƒ-
stwa informacyjnego, innych ni˝ wymienione
w pkt 1 i 2.

2. Dofinansowanie mo˝e byç udzielone, je˝eli
przedsi´wzi´cia, o których mowa w ust. 1:

1) s∏u˝à realizacji celów okreÊlonych w Planie;

2) sà projektowane oraz realizowane z uwzgl´dnie-
niem minimalnych wymagaƒ dla systemów tele-
informatycznych lub minimalnych wymagaƒ dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w for-
mie elektronicznej;

3) nie sà finansowane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
innych ni˝ te, których dysponentem jest minister
w∏aÊciwy do spraw informatyzacji.

3. Do wniosku o dofinansowanie przedsi´wzi´ç,
o których mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 10 i 11.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji,
w drodze zarzàdzenia, powo∏uje, spoÊród pracowni-
ków urz´du obs∏ugujàcego tego ministra, zespó∏ do
spraw oceny wniosków o dofinansowanie przedsi´-
wzi´ç, o których mowa w ust. 1, okreÊlajàc jego na-
zw´, sk∏ad, szczegó∏owy zakres zadaƒ i tryb dzia∏ania. 

5. Ârodki finansowe na dofinansowanie przedsi´-
wzi´ç, o których mowa w ust. 1, sà przekazywane
w formie dotacji celowej, na podstawie umowy zawar-
tej pomi´dzy ministrem w∏aÊciwym do spraw infor-
matyzacji a podmiotem, który z∏o˝y∏ wniosek o dofi-
nansowanie przedsi´wzi´ç, o których mowa w ust. 1.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, kryteria i tryb przezna-
czania oraz rozliczania Êrodków finansowych przezna-
czonych na dofinansowanie przedsi´wzi´ç, o których
mowa w ust. 1, w tym:

1) sposób oceny wniosków dotyczàcych przedsi´-
wzi´ç przewidzianych do dofinansowania,

2) sposób oceny realizacji przedsi´wzi´ç, zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w umowie,

3) sposób rozliczania przyznanych Êrodków finanso-
wych,

4) sposób dysponowania przyznanymi Êrodkami fi-
nansowymi,

5) wzory wniosku o dofinansowanie oraz raportów
z przebiegu realizacji przedsi´wzi´ç i rozliczenia
przyznanych Êrodków finansowych

— majàc na uwadze znaczenie dofinansowanych
przedsi´wzi´ç dla realizacji celów okreÊlonych w Pla-
nie, rozwoju wspó∏pracy mi´dzynarodowej w tym
zakresie, a tak˝e prawid∏owoÊç wykorzystania przy-
znanych Êrodków finansowych.
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Rozdzia∏ 3

Systemy teleinformatyczne u˝ywane do realizacji 
zadaƒ publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana

informacji w formie elektronicznej mi´dzy 
podmiotami publicznymi

Art. 13. 1. Podmiot publiczny u˝ywa do realizacji
zadaƒ publicznych systemów teleinformatycznych
spe∏niajàcych minimalne wymagania dla systemów
teleinformatycznych.

2. Podmiot publiczny realizujàcy zadania publiczne
przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego al-
bo z u˝yciem Êrodków komunikacji elektronicznej do
przekazywania danych pomi´dzy tym podmiotem
a podmiotem nieb´dàcym organem administracji rzà-
dowej:

1) zapewnia, aby system teleinformatyczny s∏u˝àcy
do wymiany danych pomi´dzy tym podmiotem
a podmiotami nieb´dàcymi organami administra-
cji rzàdowej, poza minimalnymi wymaganiami,
o których mowa w ust. 1, spe∏nia∏ wymóg równe-
go traktowania rozwiàzaƒ informatycznych;

2) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej lub
udost´pnia w inny sposób:

a) zestawienie stosowanych w oprogramowaniu
interfejsowym systemu teleinformatycznego
u˝ywanego przez ten podmiot do realizacji za-
daƒ publicznych struktur dokumentów elektro-
nicznych, formatów danych oraz protoko∏ów
komunikacyjnych i szyfrujàcych,

b) testy akceptacyjne, z zastrze˝eniem ust. 4.

3. Rozwiàzania, o których mowa w ust. 2 pkt 2
lit. a, nie mogà wykraczaç poza zakres minimalnych
wymagaƒ dla systemów teleinformatycznych.

4. Podmiot publiczny mo˝e nie udost´pniaç testów
akceptacyjnych, je˝eli w oprogramowaniu interfejso-
wym majà byç stosowane wy∏àcznie formaty danych
oraz protoko∏y komunikacyjne i szyfrujàce okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1.

Art. 14. Podmiot publiczny prowadzàcy rejestr pu-
bliczny jest obowiàzany:

1) prowadziç ten rejestr w sposób zapewniajàcy spe∏-
nianie minimalnych wymagaƒ dla systemów tele-
informatycznych, w przypadku gdy ten rejestr
dzia∏a przy u˝yciu systemów teleinformatycznych;

2) prowadziç ten rejestr zgodnie z minimalnymi wy-
maganiami dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w formie elektronicznej;

3) umo˝liwiç dostarczanie informacji do tego rejestru
oraz udost´pnianie informacji z tego rejestru dro-
gà elektronicznà, w przypadku gdy ten rejestr dzia-
∏a przy u˝yciu systemów teleinformatycznych.

Art. 15. 1. Podmiot prowadzàcy rejestr publiczny
zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi

nieb´dàcemu podmiotem publicznym, realizujàcym
zadania publiczne na podstawie odr´bnych przepisów
albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot
publiczny ich realizacji, nieodp∏atny dost´p do danych
zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie
niezb´dnym do realizacji tych zadaƒ.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, powinny byç
udost´pniane drogà elektronicznà i mogà byç wyko-
rzystane wy∏àcznie przez podmiot, któremu udost´p-
niono dane do realizacji zadaƒ publicznych.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób, zakres i tryb udost´pniania danych, o któ-
rych mowa w ust. 1, majàc na uwadze potrzeb´
usprawnienia realizacji zadaƒ publicznych, zapewnie-
nia szybkiego i bezpiecznego dost´pu do danych oraz
zabezpieczenia wykorzystania danych do celów reali-
zacji zadaƒ publicznych.

Art. 16. 1. Podmiot publiczny, prowadzàc wymian´
informacji, jest obowiàzany zapewniç mo˝liwoÊç wy-
miany informacji równie˝ w formie elektronicznej
przez wymian´ dokumentów elektronicznych zwiàza-
nych z za∏atwianiem spraw nale˝àcych do jego zakresu
dzia∏ania, przy wykorzystaniu informatycznych noÊni-
ków danych lub Êrodków komunikacji elektronicznej.

2. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiàzany prowadziç wymian´ informacji w formie
elektronicznej:

1) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych,
spe∏niajàcych minimalne wymagania dla syste-
mów teleinformatycznych;

2) zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla reje-
strów publicznych i wymiany informacji w formie
elektronicznej.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki organizacyjno-techniczne dor´cza-
nia dokumentów elektronicznych, w tym form´ urz´-
dowego poÊwiadczania odbioru tych dokumentów
przez adresatów, uwzgl´dniajàc minimalne wymaga-
nia dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w formie elektronicznej, potrzeb´ zapewnienia inte-
gralnoÊci dokumentów elektronicznych oraz uspraw-
nienia i ujednolicenia obiegu dokumentów mi´dzy
podmiotami publicznymi.

Art. 17. 1. Przy ministrze w∏aÊciwym do spraw in-
formatyzacji dzia∏a Rada Informatyzacji, zwana dalej
„Radà”. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym
ministra.

2. Do zadaƒ Rady nale˝y:

1) opiniowanie projektu Planu oraz projektów rozpo-
rzàdzeƒ wydawanych na podstawie art. 18;

2) przygotowywanie, z w∏asnej inicjatywy, na wnio-
sek lub we wspó∏pracy z Polskim Komitetem Nor-
malizacyjnym oraz w∏aÊciwymi organami admini-
stracji rzàdowej, propozycji lub rekomendacji
w zakresie:
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a) minimalnych wymagaƒ dla systemów teleinfor-
matycznych, w szczególnoÊci dotyczàcych wy-
kazu systemów operacyjnych oraz j´zyków pro-
gramowania, dla których albo w których powin-
no byç udost´pniane oprogramowanie umo˝li-
wiajàce komunikowanie si´ z systemami telein-
formatycznymi podmiotów publicznych, forma-
tów wymiany danych oraz protoko∏ów komuni-
kacyjnych i szyfrujàcych wykorzystywanych
w wymianie danych w formie elektronicznej po-
mi´dzy podmiotami publicznymi,

b) minimalnych wymagaƒ dla rejestrów publicz-
nych i wymiany informacji w formie elektro-
nicznej, w szczególnoÊci dotyczàcych doboru
i konstrukcji cech informacyjnych,

c) t∏umaczenia na j´zyk polski norm lub innych do-
kumentów normalizacyjnych, istotnych dla
ustalania wymagaƒ, o których mowa w lit. a i b;

3) wyra˝anie opinii, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw informatyzacji albo z w∏asnej inicjatywy,
w sprawach istotnych dla rozwoju standardów
i technologii informatycznych oraz mo˝liwoÊci lub
potrzeby ich stosowania w administracji publicz-
nej lub gospodarce.

3. Rada wyra˝a opini´ w terminie 30 dni od dnia
otrzymania projektów, propozycji i wniosków, o któ-
rych mowa w ust. 2. 

4. Opinie, protoko∏y posiedzeƒ oraz inne doku-
menty Rady sà publikowane w wydzielonej cz´Êci Biu-
letynu Informacji Publicznej na stronach ministra w∏a-
Êciwego do spraw informatyzacji.

5. Rada przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw informatyzacji sprawozdanie z dzia∏alnoÊci za
ka˝dy rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 kwiet-
nia nast´pnego roku.

6. Kandydatów na cz∏onków Rady mogà zg∏aszaç:

1) ministrowie;

2) Naczelny Dyrektor Archiwów Paƒstwowych;

3) Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

4) wspó∏przewodniczàcy ze strony samorzàdowej
Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorial-
nego;

5) jednostki naukowe w rozumieniu przepisów o za-
sadach finansowania nauki, które w zakresie dzia-
∏alnoÊci statutowej prowadzà badania naukowe
lub prace rozwojowe w zakresie informatyki;

6) izby gospodarcze reprezentujàce przedsi´biorców
wykonujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
wytwarzania sprz´tu informatycznego, oprogra-
mowania lub Êwiadczenia us∏ug informatycznych;

7) stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru
Sàdowego, których celem statutowym jest repre-
zentowanie Êrodowiska informatycznego lub
wspieranie zastosowaƒ informatyki.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji, spo-
Êród osób zg∏oszonych przez podmioty, o których mo-
wa w ust. 6, powo∏uje w sk∏ad Rady, na dwuletnià ka-
dencj´:

1) pi´ciu pracowników administracji rzàdowej repre-
zentujàcych organy, o których mowa w ust. 6
pkt 1;

2) jednego pracownika Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Paƒstwowych;

3) dwóch pracowników Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego;

4) pi´ç osób reprezentujàcych stron´ samorzàdowà
w Komisji Wspólnej Rzàdu i Samorzàdu Terytorial-
nego;

5) trzech pracowników jednostek, o których mowa
w ust. 6 pkt 5;

6) dwie osoby reprezentujàce podmioty, o których
mowa w ust. 6 pkt 6;

7) trzy osoby, w tym co najmniej jednà posiadajàcà
stopieƒ naukowy albo tytu∏ naukowy, reprezentu-
jàce podmioty, o których mowa w ust. 6 pkt 7.

8. W razie niezg∏oszenia przez podmioty, o których
mowa w ust. 6, kandydatów do Rady w liczbie okreÊlo-
nej w tym przepisie, Rada dzia∏a w sk∏adzie zmniejszo-
nym.

9. Przed up∏ywem kadencji cz∏onkostwo w Radzie
wygasa z powodu:

1) rezygnacji cz∏onka z∏o˝onej na piÊmie Przewodni-
czàcemu Rady;

2) Êmierci cz∏onka Rady;

3) niemo˝noÊci sprawowania funkcji cz∏onka Rady
z powodu d∏ugotrwa∏ej choroby stwierdzonej za-
Êwiadczeniem lekarskim;

4) rozwiàzania stosunku pracy w przypadku cz∏onków
Rady, o których mowa w ust. 7 pkt 1—3 i 5;

5) ustania cz∏onkostwa w instytucjach lub organiza-
cjach reprezentowanych przez cz∏onków Rady,
o których mowa w ust. 7 pkt 4, 6 i 7.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji powo∏uje na
cz∏onka Rady osob´ zg∏oszonà przez w∏aÊciwy pod-
miot, o którym mowa w ust. 6. Przepis ust. 8 stosuje
si´ odpowiednio.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji po-
wo∏uje i odwo∏uje Przewodniczàcego Rady oraz jego
zast´pc´ spoÊród cz∏onków Rady. 

12. Przewodniczàcy Rady kieruje pracami Rady
i reprezentuje jà na zewnàtrz. 

13. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagro-
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dzenia cz∏onka Rady za udzia∏ w posiedzeniu,
uwzgl´dniajàc funkcje pe∏nione przez cz∏onków Rady
i zakres obowiàzków cz∏onków Rady, a tak˝e majàc na
uwadze, ˝e wynagrodzenie za jedno posiedzenie Rady
przez okres trwania kadencji Rady nie mo˝e przekro-
czyç 50 % minimalnego wynagrodzenia okreÊlonego
na podstawie odr´bnych przepisów, obowiàzujàcego
w dniu powo∏ania Rady.

14. Szczegó∏owy tryb dzia∏ania Rady okreÊla regu-
lamin uchwalany przez Rad´ na pierwszym posiedze-
niu, zatwierdzany przez ministra w∏aÊciwego do spraw
informatyzacji.

Art. 18. Rada Ministrów, na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw informatyzacji, okreÊli w drodze
rozporzàdzenia:

1) minimalne wymagania dla systemów teleinforma-
tycznych, majàc na uwadze koniecznoÊç zapew-
nienia:

a) spójnoÊci dzia∏ania systemów teleinformatycz-
nych u˝ywanych do realizacji zadaƒ publicz-
nych poprzez okreÊlenie co najmniej specyfika-
cji formatów danych oraz protoko∏ów komuni-
kacyjnych i szyfrujàcych, które majà byç stoso-
wane w oprogramowaniu interfejsowym, przy
zachowaniu mo˝liwoÊci nieodp∏atnego wyko-
rzystania tych specyfikacji,

b) sprawnej i bezpiecznej wymiany informacji
w formie elektronicznej mi´dzy podmiotami pu-
blicznymi oraz mi´dzy podmiotami publicznymi
a organami innych paƒstw lub organizacji mi´-
dzynarodowych

— z uwzgl´dnieniem Polskich Norm oraz innych
dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych
przez krajowà jednostk´ normalizacyjnà, zacho-
wujàc zasad´ równego traktowania ró˝nych roz-
wiàzaƒ informatycznych;

2) minimalne wymagania dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w formie elektronicznej,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zachowania spójnoÊci
prowadzenia rejestrów publicznych i wymiany in-
formacji w formie elektronicznej z podmiotami pu-
blicznymi.

Art. 19. 1. Tworzy si´ Krajowà Ewidencj´ Syste-
mów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych,
zwanà dalej „krajowà ewidencjà”.

2. Krajowà ewidencj´ prowadzi minister w∏aÊciwy
do spraw informatyzacji.

3. W krajowej ewidencji gromadzi si´ i udost´pnia
za pomocà systemu teleinformatycznego:

1) zbiorczy wykaz systemów teleinformatycznych
u˝ywanych do realizacji zadaƒ publicznych przez
podmiot publiczny dokonujàcy zg∏oszenia na pod-
stawie art. 20 ust. 2;

2) wykaz rejestrów publicznych wraz z informacjami
dotyczàcymi tych rejestrów w zakresie okreÊlo-
nym w art. 20 ust. 1 pkt 1—5.

4. Dane zawarte w krajowej ewidencji sà jawne,
chyba ˝e ich jawnoÊç jest wy∏àczona bàdê ograniczo-
na na podstawie przepisów o ochronie informacji nie-
jawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo
chronionych.

Art. 20. 1. Podmiot publiczny, który prowadzi re-
jestr publiczny, jest obowiàzany zg∏osiç do krajowej
ewidencji dane obejmujàce:

1) dat´ rozpocz´cia realizacji zadaƒ publicznych przy
pomocy rejestru publicznego,

2) podstaw´ prawnà i cel utworzenia rejestru publicz-
nego,

3) jednostk´ organizacyjnà prowadzàcà rejestr pu-
bliczny,

4) zakres informacji gromadzonych w rejestrze pu-
blicznym,

5) okreÊlenie, czy rejestr publiczny jest prowadzony
za pomocà systemu teleinformatycznego,

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

— w terminie 30 dni od dnia rozpocz´cia realizacji za-
daƒ publicznych przy pomocy rejestru publicznego
lub zmiany wy˝ej okreÊlonych danych.

2. Podmiot publiczny, który u˝ywa systemu telein-
formatycznego do realizacji zadaƒ publicznych, jest
obowiàzany zg∏osiç do krajowej ewidencji dane obej-
mujàce:

1) dat´ rozpocz´cia realizacji zadaƒ publicznych przy
pomocy systemu teleinformatycznego,

2) zadania publiczne, do których realizacji jest u˝ywa-
ny system teleinformatyczny, ze wskazaniem pod-
stawy prawnej ich realizacji,

3) jednostk´ organizacyjnà u˝ywajàcà systemu tele-
informatycznego,

4) opis techniczny systemu teleinformatycznego,

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

— w terminie 30 dni od dnia rozpocz´cia realizacji za-
daƒ publicznych przy pomocy systemu teleinforma-
tycznego lub zmiany wy˝ej okreÊlonych danych.

3. W przypadku gdy rejestr publiczny jest prowa-
dzony przy pomocy systemu teleinformatycznego,
podmiot publiczny sk∏ada jedno zg∏oszenie zawierajà-
ce dane okreÊlone w ust. 1 pkt 1 i 2.

4. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiàzany zg∏osiç do krajowej ewidencji zaprzesta-
nie prowadzenia rejestru publicznego, podajàc dat´
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zaprzestania prowadzenia rejestru publicznego oraz
podstaw´ prawnà zaprzestania jego prowadzenia.

5. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 2, jest
obowiàzany zg∏osiç do krajowej ewidencji dat´ zakoƒ-
czenia realizacji zadaƒ publicznych przy pomocy dane-
go systemu teleinformatycznego. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób prowadzenia krajowej ewidencji oraz tryb
dostarczania i udost´pniania danych z krajowej
ewidencji,

2) wzór zg∏oszenia rejestru publicznego i systemu te-
leinformatycznego do krajowej ewidencji

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia sprawne-
go przekazywania danych do krajowej ewidencji oraz
umo˝liwienia powszechnej dost´pnoÊci danych
zgromadzonych w krajowej ewidencji, przy zachowa-
niu odpowiedniego poziomu bezpieczeƒstwa. 

Rozdzia∏ 4

Badanie zgodnoÊci oprogramowania interfejsowego
z rozwiàzaniami okreÊlonymi przez

podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania
przepisów ustawy

Art. 21. 1. W celu zapewnienia spójnego dzia∏ania
systemów teleinformatycznych u˝ywanych do realiza-
cji zadaƒ publicznych przeprowadza si´, z zastrze˝e-
niem art. 24, badanie poprawnoÊci wdro˝enia rozwià-
zaƒ, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a,
w oprogramowaniu interfejsowym przy wykorzysta-
niu testów akceptacyjnych udost´pnionych przez pod-
miot publiczny zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. b, zwa-
ne dalej „badaniem”.

2. Badanie przeprowadza, na w∏asny koszt, twórca
oprogramowania interfejsowego albo inny podmiot
posiadajàcy autorskie prawa majàtkowe do oprogra-
mowania interfejsowego, które ma byç wykorzysty-
wane do realizacji zadania publicznego, zwany dalej
„podmiotem uprawnionym”:

1) przed udost´pnieniem po raz pierwszy oprogra-
mowania interfejsowego do realizacji tego zada-
nia;

2) po modyfikacji oprogramowania interfejsowego
w zakresie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2
lit. a, dokonanej od czasu poprzedniego badania.

3. Podmiot uprawniony:

1) informuje podmiot publiczny o rodzaju, wersji, da-
cie wytworzenia i charakterystyce techniczno-
-funkcjonalnej oprogramowania interfejsowego
poddawanego badaniu;

2) sk∏ada podmiotowi publicznemu oÊwiadczenie
o wyniku badania. 

4. W celu potwierdzenia wyniku badania podmiot
publiczny mo˝e przeprowadziç weryfikacj´ tego bada-
nia, wykorzystujàc testy akceptacyjne udost´pnione
podmiotowi uprawnionemu. Podmiot publiczny infor-
muje podmiot uprawniony o wyniku weryfikacji.

5. W razie niezgodnoÊci wyniku weryfikacji z wyni-
kiem badania dokonanego przez podmiot uprawniony
rozstrzyga wynik weryfikacji. W tym przypadku koszty
weryfikacji ponosi podmiot uprawniony.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia:

1) metodyk´, warunki i tryb sporzàdzania testów ak-
ceptacyjnych,

2) sposób post´powania w zakresie badania oraz we-
ryfikacji badania, w tym sposób dokumentowania
wyników badania oraz weryfikacji badania,

3) rodzaje oprogramowania interfejsowego podlega-
jàcego badaniu,

4) szczegó∏owy zakres informacji, o których mowa
w ust. 3 pkt 1, oraz sposób i tryb przekazywania
tych informacji,

5) wzór oÊwiadczenia o wyniku badania oraz wyniku
weryfikacji badania

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç wprowadzenia jedno-
litych warunków przygotowania rzetelnego zestawu
testów akceptacyjnych oraz dokonania obiektywnej
oceny oprogramowania interfejsowego.

Art. 22. 1. Oprogramowanie interfejsowe mo˝e
byç u˝ywane do realizacji zadaƒ publicznych, je˝eli
uzyska∏o pozytywny wynik badania.

2. Podmiot publiczny mo˝e nieodp∏atnie udost´p-
niç oprogramowanie interfejsowe, które uzyska∏o po-
zytywny wynik badania, albo jego kody êród∏owe,
w zakresie okreÊlonym w umowie licencyjnej z pod-
miotem uprawnionym.

3. W razie stwierdzenia u˝ywania do realizacji za-
dania publicznego oprogramowania interfejsowego,
które:

1) nie zosta∏o poddane badaniu,

2) nie uzyska∏o pozytywnego wyniku badania w przy-
padkach, o których mowa w art. 21 ust. 2

— podmiot publiczny mo˝e odmówiç przyj´cia da-
nych przekazywanych za pomocà tego oprogramo-
wania; w takim przypadku odmowa przyj´cia danych
jest równoznaczna z nieprzekazaniem tych danych.

Art. 23. 1. Przepisy art. 21 i 22 stosuje si´ odpo-
wiednio, je˝eli:

1) podmiot publiczny jest podmiotem uprawnionym;

2) podmiot uprawniony przekaza∏ podmiotowi pu-
blicznemu autorskie prawa majàtkowe do opro-
gramowania interfejsowego. 
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2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, w ra-
zie zaistnienia okolicznoÊci, o których mowa w art. 22
ust. 3 pkt 1 albo 2, oprogramowanie interfejsowe nie
mo˝e byç u˝ywane do realizacji zadaƒ publicznych do
czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania.

Art. 24. Przepisów art. 21—23 nie stosuje si´
w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 4, chyba
˝e:

1) podmiot publiczny udost´pni∏ testy akceptacyjne;

2) podmiot uprawniony wystàpi∏ o udost´pnienie te-
stów akceptacyjnych w celu przeprowadzenia ba-
dania.

Art. 25. 1. Kontroli:

1) realizacji ponadsektorowych projektów informa-
tycznych dokonuje Prezes Rady Ministrów;

2) realizacji sektorowych projektów informatycznych
dokonuje minister kierujàcy dzia∏em administracji
rzàdowej, dla którego ustanowiono sektorowy
projekt informatyczny;

3) dzia∏ania systemów teleinformatycznych, u˝ywa-
nych do realizacji zadaƒ publicznych albo realiza-
cji obowiàzków wynikajàcych z art. 13 ust. 2, doko-
nuje:

a) w jednostkach samorzàdu terytorialnego i ich
zwiàzkach oraz w tworzonych lub prowadzo-
nych przez te jednostki samorzàdowych oso-
bach prawnych i innych samorzàdowych jed-
nostkach organizacyjnych — w∏aÊciwy wojewo-
da, z zastrze˝eniem ust. 3,

b) w podmiotach publicznych podleg∏ych lub nad-
zorowanych przez organy administracji rzàdo-
wej — organ administracji rzàdowej nadzorujà-
cy dany podmiot publiczny,

c) w podmiotach publicznych niewymienionych
w lit. a i b — minister w∏aÊciwy do spraw infor-
matyzacji

— pod wzgl´dem zgodnoÊci z minimalnymi wy-
maganiami dla systemów teleinformatycznych
lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów pu-
blicznych i wymiany informacji w formie elektro-
nicznej.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, nie mo˝e do-
tyczyç informacji i danych stanowiàcych tajemnic´
paƒstwowà albo innà tajemnic´ ustawowo chronionà,
zawartych w kontrolowanych systemach teleinforma-
tycznych oraz rejestrach publicznych, jak równie˝ pro-
wadziç do ich ujawnienia ani nara˝aç na ujawnienie,
z zastrze˝eniem art. 26 ust. 3 pkt 4.

3. W stosunku do organów i jednostek, o których
mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, kontrola mo˝e dotyczyç wy-
∏àcznie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów
publicznych, które sà u˝ywane do realizacji zadaƒ zle-
conych z zakresu administracji rzàdowej. W pozosta-
∏ych przypadkach kontrola przeprowadzana jest na
wniosek.

4. Kontroli w zakresie prawid∏owoÊci wydatkowa-
nia Êrodków finansowych przekazywanych na podsta-
wie art. 12 ust. 5, z punktu widzenia legalnoÊci, gospo-
darnoÊci, celowoÊci i rzetelnoÊci wydatkowania Êrod-
ków publicznych:

1) podmiotów okreÊlonych w ust. 1 pkt 3 lit. a — do-
konuje w∏aÊciwa regionalna izba obrachunkowa,
na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 7 paê-
dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachun-
kowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z póên.
zm.5));

2) podmiotów niewymienionych w pkt 1 — dokonuje
minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji, na za-
sadach okreÊlonych w przepisach niniejszego roz-
dzia∏u.

Art. 26. 1. Kontrol´, o której mowa w art. 25, prze-
prowadzajà kontrolerzy wyznaczeni przez organ doko-
nujàcy kontroli, na podstawie wydanego przez ten or-
gan imiennego upowa˝nienia.

2. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, zawie-
ra:

1) wskazanie kontrolowanego podmiotu publiczne-
go;

2) imi´ i nazwisko kontrolera;

3) seri´ i numer dokumentu to˝samoÊci oraz legity-
macji s∏u˝bowej kontrolera;

4) przedmiot i zakres kontroli; 

5) przewidywany czas trwania kontroli;

6) okres wa˝noÊci upowa˝nienia;

7) dat´ jego wydania oraz podpis organu dokonujà-
cego kontroli albo osoby przez ten organ upowa˝-
nionej.

3. Kontroler przeprowadza kontrol´ po okazaniu:

1) dokumentu to˝samoÊci;

2) legitymacji s∏u˝bowej;

3) upowa˝nienia, o którym mowa w ust. 1;

4) aktualnego poÊwiadczenia bezpieczeƒstwa upo-
wa˝niajàcego do dost´pu do informacji niejaw-
nych stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà —
w przypadku gdy kontrola ma dotyczyç systemów
teleinformatycznych lub rejestrów publicznych za-
wierajàcych informacje i dane stanowiàce tajem-
nic´ paƒstwowà albo innà tajemnic´ ustawowo
chronionà.

Art. 27. 1. Celem kontroli jest obiektywne ustalenie
stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowa-
nie, a w razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci — usta-
lenie ich przyczyn, zakresu i skutków oraz osób za nie
odpowiedzialnych.
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2. Realizujàc cel, o którym mowa w ust. 1, kontro-
ler ma prawo do:

1) swobodnego poruszania si´ na terenie siedziby
kontrolowanego podmiotu publicznego oraz
w miejscu wykonywania jego zadaƒ;

2) wglàdu do dokumentów i materia∏ów dotyczàcych
przedmiotu kontroli lub majàcych istotne znacze-
nie dla obiektywnego ustalenia stanu faktycznego;

3) ˝àdania sporzàdzenia, na koszt kontrolowanego
podmiotu publicznego, uwierzytelnionych kopii,
odpisów i wyciàgów z dokumentów oraz zesta-
wieƒ, danych i obliczeƒ niezb´dnych do przepro-
wadzenia kontroli;

4) przeprowadzania ogl´dzin systemów teleinforma-
tycznych u˝ywanych do realizacji zadaƒ publicz-
nych;

5) ˝àdania udzielenia ustnych lub pisemnych wyja-
Ênieƒ;

6) korzystania z pomocy bieg∏ych.

3. W czynnoÊciach kontrolnych, o których mowa
w ust. 2, uczestniczy kierownik kontrolowanego pod-
miotu publicznego lub osoba przez niego upowa˝nio-
na.

Art. 28. 1. Kontrolerem mo˝e byç osoba pe∏nolet-
nia, która:

1) nie zosta∏a prawomocnie skazana za przest´pstwo
pope∏nione umyÊlnie;

2) posiada wykszta∏cenie wy˝sze o specjalnoÊci od-
powiedniej z uwagi na zakres kontroli, o której mo-
wa w art. 25;

3) posiada wa˝ne Êwiadectwo kwalifikacji wydane
przez ministra w∏aÊciwego do spraw informatyza-
cji.

2. Kontroler jest obowiàzany zachowaç w tajemni-
cy informacje, które uzyska∏ w zwiàzku z wykonywa-
niem czynnoÊci kontroli. Obowiàzek zachowania ta-
jemnicy trwa równie˝ po ustaniu pe∏nienia obowiàz-
ków kontrolera w urz´dzie obs∏ugujàcym organ doko-
nujàcy kontroli.

3. Âwiadectwo kwalifikacji wydaje si´ po ukoƒcze-
niu szkolenia poczàtkowego oraz z∏o˝eniu z wynikiem
pozytywnym egzaminu przed komisjà egzaminacyjnà
powo∏anà przez ministra w∏aÊciwego do spraw infor-
matyzacji. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji pro-
wadzi ewidencj´ wydanych Êwiadectw kwalifikacji.
Ewidencja obejmuje numer wydanego Êwiadectwa,
imi´ i nazwisko oraz numer PESEL osoby, która uzy-
ska∏a Êwiadectwo kwalifikacji.

5. Âwiadectwo kwalifikacji jest wa˝ne przez okres
5 lat od dnia jego wydania. Wa˝noÊç Êwiadectwa

kwalifikacji mo˝e byç przed∏u˝ana na kolejne pi´ciolet-
nie okresy.

6. Przed∏u˝enia wa˝noÊci Êwiadectwa kwalifikacji
dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji,
na wniosek osoby zainteresowanej, po ukoƒczeniu
przez t´ osob´ szkolenia uzupe∏niajàcego i z∏o˝eniu
z wynikiem pozytywnym egzaminu.

7. Za przeprowadzenie egzaminu po ukoƒczeniu
szkolenia poczàtkowego oraz szkolenia uzupe∏niajàce-
go jest pobierana op∏ata.

8. Szkolenie poczàtkowe oraz szkolenie uzupe∏nia-
jàce mo˝e prowadziç podmiot, który dokona∏ pisem-
nego zg∏oszenia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw in-
formatyzacji w terminie 30 dni przed rozpocz´ciem
pierwszego szkolenia przez ten podmiot. Zg∏oszenia
wymaga tak˝e zaprzestanie prowadzenia tych szkoleƒ.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia:

1) zakres programowy i wymiar czasowy szkolenia
poczàtkowego i szkolenia uzupe∏niajàcego,

2) sk∏ad oraz regulamin dzia∏ania komisji egzamina-
cyjnej,

3) sposób organizowania i regulamin przeprowadza-
nia egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego,

4) zakres tematów egzaminacyjnych,

5) warunki i tryb wydawania lub przed∏u˝ania Êwia-
dectwa kwalifikacji,

6) wzór Êwiadectwa kwalifikacji,

7) wysokoÊç op∏at pobieranych za przeprowadzenie
egzaminu po ukoƒczeniu szkolenia poczàtkowego
oraz szkolenia uzupe∏niajàcego,

8) wzór zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 8

— majàc na uwadze koniecznoÊç sprawnego, obiek-
tywnego i rzetelnego przygotowania do wykonywa-
nia czynnoÊci kontrolera, zapewnienia nale˝ytego
udokumentowania umiej´tnoÊci nabytych w trakcie
szkolenia, a tak˝e ustalenia wysokoÊci op∏at, o któ-
rych mowa w pkt 7, tak aby nie przekracza∏y one rze-
czywistych kosztów przeprowadzenia egzaminów.

Art. 29. 1. Kontroler podlega wy∏àczeniu z kontro-
li, z urz´du albo na wniosek, je˝eli wyniki kontroli mo-
gà oddzia∏ywaç na jego prawa lub obowiàzki, na pra-
wa lub obowiàzki jego ma∏˝onka albo osoby pozosta-
jàcej z nim faktycznie we wspólnym po˝yciu, krew-
nych i powinowatych do drugiego stopnia lub osób
zwiàzanych z nim z tytu∏u przysposobienia, opieki
bàdê kurateli. Powody wy∏àczenia kontrolujàcego
trwajà tak˝e po ustaniu ma∏˝eƒstwa, wspólnego po˝y-
cia, przysposobienia lub kurateli. 

2. Kontroler mo˝e byç wy∏àczony z kontroli w ka˝-
dym czasie, je˝eli zachodzà uzasadnione wàtpliwoÊci
co do jego bezstronnoÊci. 
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3. Z wnioskiem o wy∏àczenie kontrolera z przepro-
wadzenia kontroli mo˝e wystàpiç kontroler lub kontro-
lowany podmiot publiczny. O wy∏àczeniu albo odmo-
wie wy∏àczenia rozstrzyga, w drodze decyzji, minister
w∏aÊciwy do spraw informatyzacji. 

Art. 30. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu
publicznego jest obowiàzany:

1) zapewniç warunki i Êrodki niezb´dne do sprawne-
go przeprowadzenia kontroli;

2) przedstawiç na ˝àdanie kontrolera dokumenty
i materia∏y, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 2,
z zachowaniem przepisów o ochronie informacji
niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chro-
nionych;

3) zapewniç mo˝liwoÊç sporzàdzania lub przekazy-
wania uwierzytelnionych kopii, odpisów i wycià-
gów z dokumentów oraz zestawieƒ, danych i obli-
czeƒ niezb´dnych do przeprowadzenia kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu publiczne-
go lub inny pracownik tego podmiotu mo˝e odmówiç
udzielenia kontrolerowi wyjaÊnieƒ jedynie w przypad-
kach, gdy wyjaÊnienia mogà dotyczyç faktów lub oko-
licznoÊci, których ujawnienie mog∏oby naraziç na od-
powiedzialnoÊç karnà bàdê majàtkowà wezwanego do
z∏o˝enia wyjaÊnieƒ, a tak˝e jego ma∏˝onka lub osob´
pozostajàcà z nim faktycznie we wspólnym po˝yciu,
krewnych i powinowatych do drugiego stopnia bàdê
osoby zwiàzane z nim z tytu∏u przysposobienia, opieki
bàdê kurateli.

Art. 31. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kon-
troler przedstawia w protokole kontroli. Protokó∏ kon-
troli zawiera w szczególnoÊci opis stanu faktycznego
stwierdzonego podczas kontroli dzia∏alnoÊci kontrolo-
wanego podmiotu publicznego oraz przypadków na-
ruszenia przepisów ustawy lub wydanych na jej pod-
stawie przepisów wykonawczych.

2. Protokó∏ kontroli sporzàdza si´ w dwóch egzem-
plarzach, z których jeden otrzymuje kierownik kontro-
lowanego podmiotu publicznego. 

3. Protokó∏ kontroli podpisujà kontroler i kierownik
kontrolowanego podmiotu publicznego. 

Art. 32. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu
publicznego ma prawo zg∏oszenia, przed podpisaniem
protoko∏u kontroli, umotywowanych zastrze˝eƒ co do
ustaleƒ zawartych w protokole. 

2. Zastrze˝enia zg∏asza si´ na piÊmie, w terminie
7 dni roboczych od dnia otrzymania protoko∏u kontroli. 

3. W razie zg∏oszenia zastrze˝eƒ kontroler jest obo-
wiàzany dokonaç ich analizy i, w miar´ potrzeby, pod-
jàç dodatkowe czynnoÊci kontrolne, a w przypadku
stwierdzenia zasadnoÊci zastrze˝eƒ — zmieniç lub
uzupe∏niç w odpowiednim zakresie protokó∏ kontroli. 

Art. 33. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu
publicznego mo˝e odmówiç podpisania protoko∏u

kontroli, sk∏adajàc kontrolerowi, w terminie 3 dni ro-
boczych od dnia otrzymania protoko∏u, pisemne wyja-
Ênienie przyczyn tej odmowy. 

2. Odmowa podpisania protoko∏u nie stanowi
przeszkody do podpisania protoko∏u przez kontrolera. 

Art. 34. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy tryb przeprowadzania kontroli pod-
miotu publicznego, w tym zabezpieczania materia-
∏ów dowodowych,

2) szczegó∏owe wymogi co do zawartoÊci protoko∏u
kontroli,

3) wzór upowa˝nienia do kontroli

— bioràc pod uwag´ potrzeb´ zapewnienia efektyw-
noÊci kontroli przy minimalizacji zak∏óceƒ w pracy
podmiotu publicznego, a tak˝e zasad´ pe∏nego infor-
mowania kierownika kontrolowanego podmiotu pu-
blicznego o przedmiocie, zakresie, trybie i czasie pro-
wadzenia kontroli oraz o ustaleniach dokonywanych
w jej trakcie. 

Art. 35. 1. Na podstawie ustaleƒ zawartych w pro-
tokole kontroli, w razie stwierdzenia naruszeƒ przepi-
sów ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych organ dokonujàcy kontroli sporzàdza
wystàpienie pokontrolne, w którym okreÊla sposób
oraz termin usuni´cia tych naruszeƒ.

2. Kontrolowany podmiot, w terminie 60 dni od
dnia otrzymania wystàpienia pokontrolnego, zawiada-
mia organ dokonujàcy kontroli o wykonaniu zaleceƒ
pokontrolnych albo, w razie ich niewykonania, o prze-
widywanym terminie ich wykonania i przyczynach
niewykonania.

3. Do zaleceƒ zawartych w wystàpieniu pokontrol-
nym przys∏uguje, w terminie 30 dni od otrzymania wy-
stàpienia pokontrolnego, prawo zg∏oszenia zastrze-
˝eƒ. Zastrze˝enia sk∏ada, za poÊrednictwem organu
dokonujàcego kontroli, w∏aÊciwy organ kontrolowa-
nego podmiotu do organu wy˝szego stopnia w sto-
sunku do organu dokonujàcego kontroli, w rozumie-
niu przepisów Kodeksu post´powania administracyj-
nego, z zastrze˝eniem ust. 4.

4. Je˝eli organem dokonujàcym kontroli jest Pre-
zes Rady Ministrów albo minister, zastrze˝enia sk∏ada
si´ bezpoÊrednio do tego organu.

5. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 2, ulega za-
wieszeniu na czas rozpatrzenia zastrze˝enia w odnie-
sieniu do zaleceƒ pokontrolnych obj´tych zastrze˝e-
niem.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 36. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko-
deks post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
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Nr 98, poz. 1071, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) po art. 39 dodaje si´ art. 391 w brzmieniu:

„Art. 391. § 1. Dor´czenie mo˝e nastàpiç za pomo-
cà Êrodków komunikacji elektronicz-
nej w rozumieniu przepisów o Êwiad-
czeniu us∏ug drogà elektronicznà, je-
˝eli strona:

1) wystàpi∏a do organu administra-
cji publicznej o dor´czenie albo

2) wyrazi∏a zgod´ na dor´czenie jej
pism za pomocà tych Êrodków.

§ 2. Minister w∏aÊciwy do spraw infor-
matyzacji okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, struktur´ i sposób spo-
rzàdzania pism w formie dokumen-
tów elektronicznych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci
podmiotów realizujàcych zadania
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565),
a tak˝e warunki organizacyjno-tech-
niczne ich dor´czania, w tym form´
urz´dowego poÊwiadczania odbioru
tych pism przez ich adresata oraz
sposób udost´pniania ich kopii,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnie-
nia bezpieczeƒstwa przy stosowaniu
pism w formie dokumentów elektro-
nicznych oraz sprawnoÊç post´po-
wania.”;

2) w art. 46 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W przypadku dor´czenia pisma za pomocà
Êrodków komunikacji elektronicznej dor´cze-
nie jest skuteczne, je˝eli w terminie 7 dni od
dnia wys∏ania pisma organ administracji pu-
blicznej otrzyma potwierdzenie dor´czenia
pisma. W razie nieotrzymania takiego po-
twierdzenia organ dor´cza pismo w sposób
okreÊlony w przepisach niniejszego rozdzia∏u
dla pisma w formie innej ni˝ forma doku-
mentu elektronicznego.”;

3) w art. 57 § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Termin uwa˝a si´ za zachowany, je˝eli przed
jego up∏ywem pismo zosta∏o:

1) wys∏ane w formie dokumentu elektronicz-
nego w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych za-
dania publiczne, za poÊwiadczeniem
przed∏o˝enia, do organu administracji pu-
blicznej,

2) nadane w polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego,

3) z∏o˝one w polskim urz´dzie konsularnym,

4) z∏o˝one przez ˝o∏nierza w dowództwie jed-
nostki wojskowej,

5) z∏o˝one przez cz∏onka za∏ogi statku mor-
skiego kapitanowi statku,

6) z∏o˝one przez osob´ pozbawionà wolnoÊci
w administracji zak∏adu karnego.”;

4) w art. 61 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Datà wszcz´cia post´powania na ˝àdanie
strony wniesione drogà elektronicznà jest
dzieƒ wprowadzenia ˝àdania do systemu
teleinformatycznego organu administracji
publicznej.”;

5) w art. 63:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Podania (˝àdania, wyjaÊnienia, odwo∏a-
nia, za˝alenia) mogà byç wnoszone pi-
semnie, telegraficznie lub za pomocà dale-
kopisu, telefaksu, poczty elektronicznej al-
bo za pomocà formularza umieszczonego
na stronie internetowej w∏aÊciwego orga-
nu administracji publicznej, umo˝liwiajà-
cego wprowadzenie danych do systemu
teleinformatycznego tego organu, a tak˝e
ustnie do protoko∏u.”,

b) dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu
elektronicznego powinno:

1) byç opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za po-
mocà wa˝nego kwalifikowanego certy-
fikatu, przy zachowaniu zasad przewi-
dzianych w przepisach o podpisie elek-
tronicznym, oraz

2) zawieraç dane w ustalonym formacie,
zawarte we wzorze podania okreÊlo-
nym w odr´bnych przepisach, je˝eli te
przepisy nakazujà wnoszenie podaƒ
wed∏ug okreÊlonego wzoru.”.

Art. 37. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z póên. zm.7)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Materia∏ami archiwalnymi wchodzàcymi
do narodowego zasobu archiwalnego,
zwanymi dalej „materia∏ami archiwalny-
mi”, sà wszelkiego rodzaju akta i doku-
menty, korespondencja, dokumentacja fi-
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nansowa, techniczna i statystyczna, mapy
i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, na-
grania dêwi´kowe i wideofonowe, doku-
menty elektroniczne w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in-
formatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów reali-
zujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,
poz. 565) oraz inna dokumentacja, bez
wzgl´du na sposób jej wytworzenia, majà-
ca znaczenie jako êród∏o informacji o war-
toÊci historycznej o dzia∏alnoÊci Paƒstwa
Polskiego, jego poszczególnych organów
i innych paƒstwowych jednostek organiza-
cyjnych oraz o jego stosunkach z innymi
paƒstwami, o rozwoju ˝ycia spo∏ecznego
i gospodarczego, o dzia∏alnoÊci organiza-
cji o charakterze politycznym, spo∏ecznym
i gospodarczym, zawodowym i wyznanio-
wym, o organizacji i rozwoju nauki, kultu-
ry i sztuki, a tak˝e o dzia∏alnoÊci jednostek
samorzàdu terytorialnego i innych samo-
rzàdowych jednostek organizacyjnych —
powsta∏a w przesz∏oÊci i powstajàca
wspó∏czeÊnie.”;

2) w art. 5:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmieniu:

„2a. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyza-
cji, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnego Dy-
rektora Archiwów Paƒstwowych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, niezb´dne ele-
menty struktury dokumentów elektronicz-
nych powsta∏ych i gromadzonych w pod-
miotach, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dniajàc minimalne wymagania dla
rejestrów publicznych i wymiany informa-
cji w formie elektronicznej, a tak˝e potrze-
b´ zapewnienia integralnoÊci dokumentów
elektronicznych.

2b. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyza-
cji, po zasi´gni´ciu opinii Naczelnego Dy-
rektora Archiwów Paƒstwowych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
sposób post´powania z dokumentami
elektronicznymi w podmiotach, o których
mowa w ust. 1, w szczególnoÊci zasady
ewidencjonowania, klasyfikowania i kwali-
fikowania dokumentów elektronicznych
oraz zasady i tryb ich brakowania,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia inte-
gralnoÊci dokumentów elektronicznych
i d∏ugotrwa∏ego ich przechowywania.

2c. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyza-
cji, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw kultury i ochrony dziedzic-
twa narodowego, na wniosek Naczelnego
Dyrektora Archiwów Paƒstwowych, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania
techniczne, jakim powinny odpowiadaç
formaty zapisu i informatyczne noÊniki da-
nych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych za-

dania publiczne, przekazywanych do archi-
wów paƒstwowych materia∏ów archiwal-
nych utrwalonych na informatycznych no-
Ênikach danych.”,

b) w ust. 3 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

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

3) w art. 16:

a) w ust. 2 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) koszty u˝ycia systemów teleinformatycz-
nych lub informatycznych noÊników da-
nych.”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Archiwa paƒstwowe wykonujà us∏ugi ar-
chiwalne w zakresie wyszukiwania, prowa-
dzenia kwerend, kopiowania, przetwarza-
nia i przekazywania danych przy u˝yciu
systemów teleinformatycznych lub infor-
matycznych noÊników danych oraz konser-
wacji materia∏ów archiwalnych na potrze-
by, o których mowa w ust. 1. Archiwa paƒ-
stwowe mogà równie˝ prowadziç dzia∏al-
noÊç us∏ugowà, polegajàcà na przechowy-
waniu, kopiowaniu i konserwacji doku-
mentacji o czasowym okresie przechowy-
wania, w tym dokumentacji osobowej
i p∏acowej pracodawców.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z póên. zm.8)) w art. 7 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

„2. Izby mogà równie˝ przeprowadzaç kontrol´:

1) podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2
pkt 6 i 7 — na wniosek jednostek samorzàdu te-
rytorialnego lub ich zwiàzków,

2) podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2
pkt 1—6 — na wniosek organów administracji
rzàdowej, agencji lub funduszy celowych
w przypadku przekazania Êrodków publicznych
na rzecz tych podmiotów.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o mu-
zeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568) po art. 25 dodaje si´
art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Wizerunki muzealiów mogà byç
utrwalane i przechowywane na infor-
matycznych noÊnikach danych w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych
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zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,
poz. 565).

2. Muzeum mo˝e pobieraç op∏aty za
udost´pnianie wizerunków muzea-
liów z wykorzystaniem informatycz-
nych noÊników danych. BezpoÊredni
dost´p do wizerunków muzealiów
drogà elektronicznà jest bezp∏atny.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wy-
sokoÊç op∏at za udost´pnianie wize-
runków muzealiów z wykorzystaniem
informatycznych noÊników danych
oraz sposób ich uiszczania, uwzgl´d-
niajàc potrzeb´ zapewnienia po-
wszechnego dost´pu do wizerunków
muzealiów i ich promowania.”.

Art. 40. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 36 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Zg∏oszeƒ do ubezpieczeƒ spo∏ecznych wed∏ug
ustalonego wzoru, z zastrze˝eniem ust. 9a, al-
bo w formie dokumentu elektronicznego w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmio-
tów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U.
Nr 64, poz. 565) z oprogramowania, o którym
mowa w art. 47a ust. 1, albo w formie wydru-
ku z tego oprogramowania dokonuje si´ w jed-
nostce organizacyjnej Zak∏adu. Na podstawie
pierwszego zg∏oszenia do ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych zak∏adane jest konto, o którym mowa
w art. 33 ust. 1 pkt 1.”;

2) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. P∏atnik sk∏adek jest obowiàzany z∏o˝yç druk —
zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek, o którym mowa
w ust. 1, w formie dokumentu pisemnego we-
d∏ug ustalonego wzoru albo w formie wydruku
z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a
ust. 1, we wskazanej przez Zak∏ad jednostce or-
ganizacyjnej Zak∏adu.”;

3) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. O wszelkich zmianach dotyczàcych numerów,
o których mowa w art. 43 ust. 3a, oraz nazwy
skróconej p∏atnika sk∏adek, a w przypadku p∏at-
ników sk∏adek b´dàcych osobami fizycznymi
tak˝e nazwiska, pierwszego imienia i daty uro-
dzenia, p∏atnik sk∏adek zawiadamia w formie do-
kumentu pisemnego wed∏ug ustalonego wzoru
albo w formie wydruku z oprogramowania,
o którym mowa w art. 47a ust. 1, wskazanà
przez Zak∏ad jednostk´ organizacyjnà Zak∏adu.”;

4) w art. 47 w ust. 4a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokumentu elektronicznego z oprogramowa-
nia, o którym mowa w art. 47a ust. 1, lub wy-
druku z tego oprogramowania,”;

5) w art. 47a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrze˝eniem ust. 1a—3, p∏atnicy sk∏adek
sà obowiàzani przekazywaç zg∏oszenia do
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, o których mowa
w art. 36 ust. 10, imienne raporty miesi´cz-
ne, o których mowa w art. 41 ust. 3, deklara-
cje rozliczeniowe, o których mowa w art. 46
ust. 4, inne dokumenty niezb´dne do pro-
wadzenia kont p∏atników sk∏adek i kont
ubezpieczonych oraz korekty tych dokumen-
tów poprzez transmisj´ danych w formie
dokumentu elektronicznego z oprogramo-
wania, którego zgodnoÊç z wymaganiami
okreÊlonymi przez Zak∏ad na podstawie
art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 17 lu-
tego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci
podmiotów realizujàcych zadania publiczne
zosta∏a potwierdzona w sposób okreÊlony
w art. 21 i 22 tej ustawy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. P∏atnicy sk∏adek rozliczajàcy sk∏adki nie wi´-
cej ni˝ za 5 osób mogà przekazywaç doku-
menty, o których mowa w ust. 1, w formie
dokumentu pisemnego wed∏ug ustalonego
wzoru albo w formie wydruku z oprogramo-
wania, o którym mowa w ust. 1.”,

c) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Dokumenty elektroniczne, o których mowa
w ust. 1, opatruje si´ bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy wa˝nego kwalifikowanego certyfi-
katu w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrze-
Ênia 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póên. zm.10))
osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych
dokumentów.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W uzasadnionych przypadkach Zak∏ad mo˝e
upowa˝niç p∏atnika sk∏adek rozliczajàcego
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sk∏adki za wi´cej ni˝ 5 osób do przekazywania
dokumentów, o których mowa w ust. 1, w for-
mie dokumentu pisemnego wed∏ug ustalone-
go wzoru albo w formie wydruku lub na infor-
matycznych noÊnikach danych, z oprogramo-
wania, o którym mowa w ust. 1.”,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. P∏atnikom sk∏adek, o których mowa w ust. 1,
Zak∏ad ma prawo przekazywaç informacje
w formie dokumentu elektronicznego po-
przez transmisj´ danych, majàc na uwadze
wymagania, jakie muszà spe∏niç p∏atnicy
sk∏adek przekazujàcy dokumenty, o których
mowa w ust. 1, w formie dokumentu elek-
tronicznego poprzez transmisj´ danych.”,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw informatyzacji, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania, jakie
muszà spe∏niç p∏atnicy sk∏adek przekazujàcy
dokumenty, o których mowa w ust. 1, w for-
mie dokumentu elektronicznego poprzez
transmisj´ danych, uwzgl´dniajàc potrzeb´
zapewnienia warunków niezb´dnych dla
prawid∏owego przekazywania dokumentów
oraz zasad´ równego traktowania wszyst-
kich powszechnie u˝ywanych w kraju syste-
mów operacyjnych, a tak˝e potrzeb´ umo˝-
liwienia, wszystkim podmiotom obowiàza-
nym do przekazywania dokumentów elek-
tronicznych, stosowania oprogramowania
dostosowanego do u˝ywanych platform
systemowych bez koniecznoÊci ponoszenia
dodatkowych kosztów licencyjnych.”.

Art. 41. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
z póên. zm.11)) w art. 80 w ust. 3 po pkt 3 dodaje si´
pkt 3a w brzmieniu:

,,3a) informatyzacji;”.

Art. 42. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏asza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z póên. zm.12)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 15:

a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 3, dostarcza si´ akt normatywny lub
inny akt prawny, w tym orzeczenie, rów-

nie˝ w formie dokumentu elektronicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏al-
noÊci podmiotów realizujàcych zadania
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565). Doku-
ment elektroniczny zawiera w swojej treÊci
poÊwiadczenie zgodnoÊci z orygina∏em
oraz opatruje si´ go bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym organu, który podpi-
sa∏ ten akt, znakowanym czasem w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 18 wrze-
Ênia 2001 r. o podpisie elektronicznym
(Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z póên. zm.13)).”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymaga-
nia techniczne dokumentów elektronicz-
nych zawierajàcych akty normatywne i inne
akty prawne, dor´czanych do og∏oszenia,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zachowania jed-
nolitoÊci dostarczanych dokumentów elek-
tronicznych oraz mo˝liwoÊci ich przetwarza-
nia na potrzeby wydawania dziennika urz´-
dowego.”;

2) w art. 17:

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

„2a. B∏´dy w tekstach ustaw prostuje Marsza∏ek
Sejmu.

2b. B∏´dy w tekstach umów mi´dzynarodo-
wych prostuje minister w∏aÊciwy do spraw
zagranicznych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes Rady Ministrów, z w∏asnej inicjatywy
lub na wniosek w∏aÊciwego organu, prostu-
je b∏´dy w tekstach aktów innych ni˝ wymie-
nione w ust. 2a i 2b, og∏oszonych w Dzienni-
ku Ustaw, Monitorze Polskim i Monitorze
Polskim B.”;

3) w art. 19 uchyla si´ ust. 3;

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

„Art. 20a. 1. Dzienniki urz´dowe, zbiory aktów
prawa miejscowego ustanowionych
przez powiat i zbiory przepisów gmin-
nych oraz og∏oszone w nich akty nor-
matywne sà wydawane równie˝
w formie elektronicznej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw informa-
tyzacji okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wymagania techniczne, jakim mu-
si odpowiadaç elektroniczna forma
dzienników urz´dowych, uwzgl´dnia-
jàc koniecznoÊç zapewnienia po-
wszechnej dost´pnoÊci dzienników
urz´dowych.
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3. Do dzienników urz´dowych wydawa-
nych w formie elektronicznej stosuje
si´ odpowiednio przepis art. 19 ust. 2.

Art. 20b. Organ wydajàcy dziennik urz´dowy
przechowuje akty normatywne i inne
akty prawne og∏oszone w tym dzienni-
ku w postaci orygina∏ów i dokumentów
elektronicznych, o których mowa odpo-
wiednio w art. 15 ust. 1 i 3a.”;

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

„3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wzory graficzne pierwszej i ostat-
niej strony Dziennika Ustaw, Monitora Polskie-
go, Monitora Polskiego B, dzienników urz´do-
wych, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 3—5,
oraz wojewódzkiego dziennika urz´dowego,
a tak˝e ok∏adek i strony tytu∏owej za∏àczników
do dzienników urz´dowych, z uwzgl´dnieniem
jednolitoÊci tych wzorów graficznych, Polskich
Norm dotyczàcych formatów papierów i druku
oraz cech wyró˝niajàcych dzienniki urz´dowe
spoÊród innych wydawnictw.”;

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

„2a. Skorowidz dziennika urz´dowego wydaje si´
na zasadach okreÊlonych dla danego dzienni-
ka urz´dowego.”;

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

„Art. 28a. W przypadkach, o których mowa
w art. 26, art. 27 ust. 3 i art. 28, udost´p-
nienie wydruków aktów normatywnych
lub innych aktów prawnych jest odp∏at-
ne. Kierownik urz´du, w którym sà udo-
st´pnione do powszechnego wglàdu
dzienniki urz´dowe, zbiory aktów prawa
miejscowego ustanowionych przez po-
wiat albo zbiory przepisów gminnych,
ustala cen´ arkusza wydruku aktu nor-
matywnego lub innego aktu prawnego,
tak aby wydruk ten móg∏ byç powszech-
nie dost´pny, a cena pokrywa∏a koszty
udost´pnienia tych wydruków.

Art. 28b. 1. Dzienniki urz´dowe, zbiory aktów
prawa miejscowego ustanowionych
przez powiat i zbiory przepisów
gminnych albo zawarte w nich akty
normatywne i inne akty prawne udo-
st´pnia si´:

1) nieodp∏atnie poprzez Êrodki komu-
nikacji elektronicznej,

2) odp∏atnie za pomocà informatycz-
nych noÊników danych w rozumie-
niu przepisów ustawy z dnia 17 lu-
tego 2005 r. o informatyzacji dzia-
∏alnoÊci podmiotów realizujàcych
zadania publiczne.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw informa-
tyzacji okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wymagania techniczne, jakim
powinny odpowiadaç Êrodki komuni-
kacji elektronicznej i informatyczne

noÊniki danych u˝ywane do udost´p-
niania dzienników urz´dowych, zbio-
rów aktów prawa miejscowego usta-
nowionych przez powiat i zbiorów
przepisów gminnych albo zawartych
w nich aktów normatywnych i innych
aktów prawnych, uwzgl´dniajàc wy-
magania techniczne, jakim muszà
odpowiadaç elektroniczne formy
dzienników urz´dowych, oraz ko-
niecznoÊç zachowania powszechnej
dost´pnoÊci og∏oszonych w nich ak-
tów normatywnych i innych aktów
prawnych.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏at
za udost´pnienie dzienników urz´do-
wych, zbiorów aktów prawa miejsco-
wego ustanowionych przez powiat
i zbiorów przepisów gminnych albo
og∏oszonych w nich aktów norma-
tywnych i innych aktów prawnych na
informatycznych noÊnikach danych,
a tak˝e sposób uiszczania tych op∏at,
z uwzgl´dnieniem powszechnoÊci
dost´pu do tych wydawnictw oraz
og∏oszonych w nich aktów norma-
tywnych i innych aktów prawnych,
a tak˝e uzasadnionych kosztów pono-
szonych przez organ wydajàcy dzien-
nik urz´dowy, organ prowadzàcy
zbiór dzienników urz´dowych, organ
prowadzàcy zbiór aktów prawa miej-
scowego ustanowionych przez po-
wiat i organ prowadzàcy zbiór przepi-
sów gminnych, zwiàzanych z udo-
st´pnianiem tych dokumentów.”;

8) po art. 42 dodaje si´ art. 42a w brzmieniu:

„Art. 42a. Wydawanie dzienników urz´dowych
i skorowidzów do roczników tych dzien-
ników w formie elektronicznej, a tak˝e
udost´pnianie dzienników urz´dowych,
zbiorów aktów prawa miejscowego
ustanowionych przez powiat i zbiorów
przepisów gminnych oraz og∏oszonych
w nich aktów normatywnych i innych
aktów prawnych przez Êrodki komunika-
cji elektronicznej oraz informatyczne no-
Êniki danych nast´puje od dnia 1 stycz-
nia 2006 r.”.

Art. 43. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o leÊ-
nym materiale rozmno˝eniowym (Dz. U. Nr 73,
poz. 761 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) w art. 15 ust. 4
otrzymuje brzmienie:

„4. Krajowy Rejestr prowadzi si´ przy u˝yciu infor-
matycznych noÊników danych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych
zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565).”.

Art. 44. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o do-
st´pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
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poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji
tworzy stron´ g∏ównà Biuletynu Informacji
Publicznej zawierajàcà wykaz podmiotów,
o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz
z odnoÊnikami umo˝liwiajàcymi po∏àcze-
nie z ich stronami. 

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1
i 2, tworzà w∏asne strony Biuletynu Infor-
macji Publicznej, na których udost´pniajà
informacje podlegajàce udost´pnieniu
w tej drodze. 

3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1
i 2, sà obowiàzane przekazaç ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw informatyzacji in-
formacje niezb´dne do zamieszczenia na
stronie, o której mowa w ust. 1. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyza-
cji:

1) gromadzi i udost´pnia adresy wskazujà-
ce strony Biuletynu Informacji Publicz-
nej tworzone przez podmioty, o których
mowa w art. 4 ust. 1 i 2,

2) gromadzi i udost´pnia dane o liczbie po-
braƒ stron, o których mowa w pkt 1,

3) udost´pnia nieodp∏atnie przyk∏adowe
oprogramowanie s∏u˝àce do tworzenia
stron w Biuletynie Informacji Publicznej
zgodnie z wymaganiami okreÊlonymi
w przepisach wydanych na podstawie
ust. 5 lub kody êród∏owe tego oprogra-
mowania.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) szczegó∏owe wymagania dotyczàce
uk∏adu ujednoliconego systemu stron
Biuletynu Informacji Publicznej,
w szczególnoÊci: 

a) struktur´ strony g∏ównej, 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) wymagania dotyczàce zabezpieczania
treÊci informacji publicznych udost´p-
nianych w Biuletynie Informacji Publicz-
nej 

— majàc na wzgl´dzie sprawnoÊç i jedno-
litoÊç dzia∏ania systemu stron Biuletynu
Informacji Publicznej, a tak˝e uwzgl´dnia-
jàc koniecznoÊç równego traktowania roz-
wiàzaƒ informatycznych oraz potrzeb´
umo˝liwienia realizacji prawa do stosowa-
nia przez podmioty obowiàzane do przeka-

zywania informacji oprogramowania bez
koniecznoÊci ponoszenia dodatkowych
kosztów z tytu∏u op∏at licencyjnych.”.

Art. 45. W ustawie z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450,
z póên. zm.14)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne
przed zawarciem umowy, o której mowa
w ust. 1, jest obowiàzany poinformowaç na pi-
Êmie lub w formie dokumentu elektronicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lute-
go 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci pod-
miotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U.
Nr 64, poz. 565), w sposób jasny i powszech-
nie zrozumia∏y, o dok∏adnych warunkach u˝y-
cia tego certyfikatu, w tym o sposobie rozpa-
trywania skarg i sporów, a w szczególnoÊci
o istotnych jego warunkach obejmujàcych:

1) zakres i ograniczenia jego stosowania,

2) skutki prawne sk∏adania podpisów elektro-
nicznych weryfikowanych przy pomocy te-
go certyfikatu,

3) informacj´ o systemie dobrowolnej reje-
stracji podmiotów kwalifikowanych i ich
znaczeniu.”;

2) w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki oraz ministrem w∏aÊciwym
do spraw administracji publicznej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki techniczne
oraz warunki bezpieczeƒstwa udost´pniania
formularzy i wzorów, o których mowa w ust. 2,
majàc na uwadze zapewnienie szerokiej do-
st´pnoÊci tych formularzy i wzorów przy za-
chowaniu odpowiedniego poziomu bezpie-
czeƒstwa.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie
niektórych us∏ug Êwiadczonych drogà elektronicznà
opartych lub polegajàcych na dost´pie warunkowym
(Dz. U. Nr 126, poz. 1068 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959)
w art. 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) polegajàcych na dystrybucji jakichkolwiek treÊci
na informatycznych noÊnikach danych w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizu-
jàcych zadania publiczne. (Dz. U. Nr 64,
poz. 565),”.

Art. 47. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087) w art. 40e w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmie-
nie:
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„3) udzieliç niezb´dnej pomocy technicznej, je˝eli
dokumenty b´dàce przedmiotem kontroli zosta∏y
zapisane na informatycznych noÊnikach danych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów
realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,
poz. 565);”.

Art. 48. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255,
z póên. zm.15)) w art. 23:

1) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw informatyzacji, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) opis systemów teleinformatycznych stoso-
wanych w urz´dach administracji publicznej
realizujàcych zadania w zakresie Êwiadczeƒ
rodzinnych, zawierajàcy struktur´ systemu,
wymaganà minimalnà funkcjonalnoÊç sys-
temu oraz zakres komunikacji mi´dzy ele-
mentami struktury systemu, w tym zesta-
wienie struktur dokumentów elektronicz-
nych, formatów danych oraz protoko∏ów
komunikacyjnych i szyfrujàcych, o których
mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zada-
nia publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565),

2) wymagania standaryzujàce w zakresie bez-
pieczeƒstwa, wydajnoÊci i rozwoju syste-
mu,

3) sposób post´powania w zakresie stwierdza-
nia zgodnoÊci oprogramowania z opisem
systemu

— majàc na uwadze zapewnienie spójnoÊci
systemów teleinformatycznych stosowanych
w urz´dach administracji publicznej do reali-
zacji zadaƒ w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych,
w szczególnoÊci w zakresie jednorodnoÊci za-
kresu i rodzaju danych, która umo˝liwi ich sca-
lanie w zbiór centralny, a tak˝e zachowanie
zgodnoÊci z minimalnymi wymogami i sposo-
bem stwierdzania zgodnoÊci oprogramowa-
nia, okreÊlonymi na podstawie ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci
podmiotów realizujàcych zadania publiczne.”;

2) dodaje si´ ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Urz´dy administracji publicznej do realizacji
zadaƒ w zakresie Êwiadczeƒ rodzinnych u˝y-
wajà oprogramowania, które jest zgodne z wy-
maganiami okreÊlonymi przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
w przepisach wydanych na podstawie ust. 6,
i z jego zastosowaniem sporzàdzajà sprawoz-
dawczoÊç, którà przekazujà wojewodzie.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego mo˝e utworzyç rejestr centralny
obejmujàcy dane dotyczàce osób pobierajà-
cych Êwiadczenia rodzinne oraz wartoÊci
udzielonych Êwiadczeƒ, gromadzone na pod-
stawie przepisów ustawy przez organy w∏aÊci-
we podczas realizacji zadaƒ w zakresie Êwiad-
czeƒ rodzinnych, oraz mo˝e przetwarzaç te da-
ne na zasadach okreÊlonych w przepisach
o ochronie danych osobowych. Organy w∏a-
Êciwe przekazujà dane do rejestru centralnego,
wykorzystujàc oprogramowanie, o którym
w mowa w ust. 7.”.

Art. 49. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o syste-
mie informacji oÊwiatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmioty prowadzàce bazy danych oÊwia-
towych sà obowiàzane do prowadzenia tych
baz za pomocà oprogramowania, którego
zgodnoÊç z wymaganiami okreÊlonymi
przez ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwia-
ty i wychowania na podstawie art. 13 ust. 2
pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów re-
alizujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,
poz. 565) zosta∏a potwierdzona w sposób
okreÊlony w art. 21 i 22 tej ustawy.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wy-
chowania nieodp∏atnie udost´pnia oprogra-
mowanie s∏u˝àce do prowadzenia baz da-
nych, spe∏niajàce warunki, o których mowa
w ust. 2, i umo˝liwiajàce zak∏adanie, aktuali-
zowanie zbiorów danych, budow´ baz da-
nych oÊwiatowych i ich scalanie, w wersjach
dzia∏ajàcych w systemach operacyjnych po-
wszechnie u˝ytkowanych na obszarze kraju,
z uwzgl´dnieniem zasady równego trakto-
wania ró˝nych platform systemowych.”; 

2) w art. 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przekazywanie danych, o których mowa
w ust. 1—3, nast´puje w formie dokumentu
elektronicznego, przez transmisj´ danych lub
za pomocà informatycznych noÊników danych
z aktualnego oprogramowania, o którym mo-
wa w art. 5 ust. 2, oraz w formie zestawienia
zbiorczego potwierdzonego podpisem osoby,
o której mowa w art. 7 ust. 6.”.

Art. 50. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001
i Nr 273, poz. 2703) w art. 23:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw informatyzacji, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
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1) opis systemów teleinformatycznych, o któ-
rych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 17, art. 19
pkt 17, art. 21 pkt 7 i art. 22 pkt 12, stosowa-
nych w jednostkach organizacyjnych pomo-
cy spo∏ecznej, zawierajàcy struktur´ syste-
mu, wymaganà minimalnà funkcjonalnoÊç
systemu oraz zakres komunikacji mi´dzy
elementami struktury systemu, w tym ze-
stawienie struktur dokumentów elektronicz-
nych, formatów danych oraz protoko∏ów
komunikacyjnych i szyfrujàcych, o których
mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zada-
nia publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565),

2) wymagania standaryzujàce w zakresie bez-
pieczeƒstwa, wydajnoÊci i rozwoju syste-
mu,

3) sposób post´powania w zakresie stwierdza-
nia zgodnoÊci oprogramowania z opisem
systemu

— majàc na uwadze zapewnienie jednorodno-
Êci zakresu i rodzaju danych, która umo˝liwi
ich scalanie w zbiór centralny, a tak˝e zacho-
wanie zgodnoÊci z minimalnymi wymagania-
mi i sposobem stwierdzania zgodnoÊci opro-
gramowania, okreÊlonymi na podstawie usta-
wy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania
publiczne.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy realizacja zadaƒ okreÊlo-
nych w ustawie jest zwiàzana z przekazywa-
niem informacji za pomocà systemu teleinfor-
matycznego, minister w∏aÊciwy do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego nieodp∏atnie udo-
st´pni podmiotom obowiàzanym do przekazy-
wania informacji na podstawie niniejszej usta-
wy oprogramowanie, które jest zgodne z wy-
maganiami okreÊlonymi przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw zabezpieczenia spo∏eczne-
go w przepisach wydanych na podstawie
ust. 3.”;

3) dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego mo˝e utworzyç rejestr centralny
obejmujàcy dane dotyczàce jednostek orga-
nizacyjnych pomocy spo∏ecznej, a tak˝e dane
dotyczàce osób i rodzin, którym udzielono
Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej, oraz form
udzielonej pomocy spo∏ecznej, gromadzone
przez jednostki organizacyjne pomocy spo-
∏ecznej na podstawie przepisów ustawy, oraz
mo˝e przetwarzaç te dane na zasadach okre-
Êlonych w przepisach o ochronie danych oso-
bowych. Jednostki organizacyjne pomocy
spo∏ecznej przekazujà dane do rejestru cen-
tralnego, wykorzystujàc oprogramowanie,
o którym w mowa w ust. 4.”.

Art. 51. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wy-
robach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896) w art. 51
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane zawarte w rejestrze zapisuje si´ na informa-
tycznych noÊnikach danych w rozumieniu przepi-
sów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informaty-
zacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zada-
nia publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) i zabezpie-
cza si´ je przed dost´pem osób nieupowa˝nio-
nych.”.

Art. 52. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) w art. 4:

1) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wprowadzanie i rozwijanie w publicznych s∏u˝-
bach zatrudnienia systemów teleinformatycz-
nych zapewniajàcych spójny system obs∏ugi
rynku pracy.”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw in-
formatyzacji, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) opis systemów teleinformatycznych stoso-

wanych w publicznych s∏u˝bach zatrudnie-
nia zawierajàcy struktur´ systemu, wyma-
ganà minimalnà funkcjonalnoÊç systemu
oraz zakres komunikacji mi´dzy elementami
struktury systemu, w tym zestawienie struk-
tur dokumentów elektronicznych, formatów
danych oraz protoko∏ów komunikacyjnych
i szyfrujàcych, o których mowa w art. 13
ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci pod-
miotów realizujàcych zadania publiczne
(Dz. U. Nr 64, poz. 565),

2) wymagania standaryzujàce w zakresie bez-
pieczeƒstwa, wydajnoÊci i rozwoju syste-
mu,

3) sposób post´powania w zakresie stwierdza-
nia zgodnoÊci oprogramowania z opisem
systemu wraz z podaniem terminu dostoso-
wania

— majàc na uwadze zapewnienie spójnoÊci
systemów teleinformatycznych stosowanych
w publicznych s∏u˝bach zatrudnienia, w szcze-
gólnoÊci w zakresie jednorodnoÊci zakresu
i rodzaju danych, która umo˝liwi ich scalanie
w zbiór centralny, a tak˝e zachowanie zgodno-
Êci z minimalnymi wymaganiami i sposobem
stwierdzania zgodnoÊci oprogramowania,
okreÊlonymi na podstawie ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci
podmiotów realizujàcych zadania publiczne.”;

3) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Publiczne s∏u˝by zatrudnienia u˝ywajà opro-
gramowania, które jest zgodne z wymagania-
mi okreÊlonymi przez ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy w przepisach wydanych na pod-
stawie ust. 2.
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e utwo-
rzyç rejestr centralny obejmujàcy dane doty-
czàce rynku pracy, instytucji rynku pracy, form
udzielonego wsparcia, a tak˝e dane dotyczàce
osób poszukujàcych pracy i bezrobotnych, gro-
madzone przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia
na podstawie przepisów ustawy, oraz mo˝e
przetwarzaç te dane na zasadach okreÊlonych
w przepisach o ochronie danych osobowych.
Publiczne s∏u˝by zatrudnienia przekazujà dane
do rejestru centralnego, wykorzystujàc opro-
gramowanie, o którym w mowa w ust. 3.”.

Rozdzia∏ 6

Przepisy dostosowujàce, przejÊciowe i koƒcowe

Art. 53. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji
przedstawi Radzie Ministrów projekt Planu Informaty-
zacji Paƒstwa w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

Art. 54. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji
powo∏a cz∏onków Rady pierwszej kadencji w terminie
30 dni od dnia og∏oszenia ustawy.

Art. 55. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji
zapewni mo˝liwoÊç udost´pniania danych z krajowej
ewidencji w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

Art. 56. Podmioty publiczne sà obowiàzane prze-
kazaç dane o rejestrach publicznych i systemach tele-
informatycznych u˝ywanych do realizacji zadaƒ pu-
blicznych, prowadzonych w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy, w zakresie okreÊlonym w art. 20 ust. 1, w terminie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 57. Podmioty publiczne udost´pnià testy ak-
ceptacyjne w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie przepisów wydanych na podstawie art. 18
pkt 1.

Art. 58. W przypadku gdy u˝ywany w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy do realizacji zadaƒ publicznych system
teleinformatyczny nie spe∏nia minimalnych wymagaƒ,
o których mowa w art. 3 pkt 9, albo rejestr publiczny
nie spe∏nia minimalnych wymagaƒ, o których mowa
w art. 3 pkt 10, podmiot publiczny jest obowiàzany do
dostosowania tego systemu teleinformatycznego albo
rejestru publicznego do minimalnych wymagaƒ w ter-
minie 2 lat od dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie.

Art. 59. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dostosu-
je system informatyczny do wymagaƒ wynikajàcych
z przepisów art. 40 w terminie 2 lat od dnia wejÊcia
ustawy w ˝ycie.

Art. 60. Dokumenty okreÊlone w art. 47a ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 40, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, mogà byç przekazywane Zak∏a-
dowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w sposób okreÊlony
w tym przepisie bez koniecznoÊci opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym w ciàgu 12 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie art. 40 niniejszej ustawy.

Art. 61. 1. Ilekroç w przepisach dotyczàcych infor-
matyzacji zawartych w odr´bnych ustawach jest mo-
wa o:
1) elektronicznym noÊniku informacji, elektronicz-

nym noÊniku informatycznym, elektronicznym no-
Êniku danych, komputerowym noÊniku informacji,
komputerowym noÊniku danych, noÊniku elektro-
nicznym, noÊniku magnetycznym, noÊniku infor-
matycznym albo noÊniku komputerowym — nale-
˝y przez to rozumieç, w przypadku wàtpliwoÊci in-
terpretacyjnych, informatyczny noÊnik danych,
o którym mowa w art. 3 pkt 1 niniejszej ustawy;

2) danych elektronicznych, danych w postaci elektro-
nicznej, danych w formie elektronicznej, danych
informatycznych, informacjach w postaci elektro-
nicznej albo informacjach w formie elektronicznej
— nale˝y przez to rozumieç, w przypadku wàtpli-
woÊci interpretacyjnych, dokument elektroniczny,
o którym mowa w art. 3 pkt 2 niniejszej ustawy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do przepisów:
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko-

we (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.16));
2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym

Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2);
3) ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o elektronicz-

nych instrumentach p∏atniczych (Dz. U. Nr 169,
poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96,
poz. 959).

Art. 62. Rada Ministrów, w terminie 2 lat od dnia
wejÊcia ustawy w ˝ycie, przygotuje projekt ustawy do-
tyczàcy dostosowania terminologii w przepisach od-
r´bnych ustaw dotyczàcych informatyzacji do okreÊ-
leƒ wymienionych w art. 3 pkt 1 i 2 niniejszej ustawy.

Art. 63. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà
ustawà zachowujà moc do czasu wydania przepisów
wykonawczych na podstawie nowych upowa˝nieƒ,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

Art. 64. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 17 oraz 54, które wchodzà w ˝ycie z dniem

og∏oszenia;
2) art. 36 i 37, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie

7 miesi´cy od dnia og∏oszenia;
3) art. 40, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 27 mie-

si´cy od dnia og∏oszenia;
4) art. 42 pkt 1, 4 i 7, które wchodzà w ˝ycie po up∏y-

wie 12 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone 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 oraz 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.


