
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Druk nr 518 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 18 grudnia 2013 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1-4 oraz 6-16. 
 
 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący 
wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków: 

- Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej (pkt 1 zestawienia wniosków), 

- senator Janusz Sepioł (pkt 3 zestawienia wniosków). 
 
 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  Budżetu i Finansów Publicznych 
 (-) Janusz Sepioł  (-) Kazimierz Kleina 

 

choroman
Nowy stempel



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych 

ustaw 

 

 

1)  w art. 1 w pkt 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorstw 

państwowych, spółek handlowych, służb specjalnych 

w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.), Kancelarii Sejmu, 

Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego, z wyjątkiem art. 13 

ust. 2 pkt 1, gdy w związku z realizacją zadań przez te podmioty 

istnieje obowiązek przekazywania informacji do i od podmiotów 

niebędących organami administracji rządowej, oraz z wyjątkiem 

art. 13a, art. 19c i art. 19d.”; 

 

Poprawka 
KBFP, 
KSTAP 
poparta  
przez połączone 
komisje 

2)  w art. 1 w pkt 6, w art. 12g w ust. 1: 

a) w pkt 1 po wyrazach „w ogłoszeniu” dodaje się wyrazy 

„o konkursie”, 

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy „, o którym mowa w art. 12c ust. 2”; 

 

Poprawka 
KBFP, 
KSTAP 
poparta  
przez połączone 
komisje 

3)  w art. 1 w pkt 6, w art. 12h ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw informatyzacji, wydając 

rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględni: 

1) możliwość elektronicznego składania wniosków 

o dofinansowanie; 

2) potrzebę dokonania oceny wniosków o dofinansowanie za 

pomocą zobiektywizowanych kryteriów; 

3) potrzebę dokonania oceny realizacji projektów 

Poprawka 
sen. J. Sepioła 
poparta  
przez połączone 
komisje 



– 2 – 

i przedsięwzięć na podstawie raportów rocznych i raportu 

końcowego; 

4) konieczność ujednolicenia składanych wniosków 

o dofinansowanie oraz raportów rocznych i końcowych.”; 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 4  wyklucza głosowanie poprawki nr 5. 

 

4)  w art. 1 w pkt 7, w art. 13a po wyrazach „Narodowy Bank Polski,” 

dodaje się wyrazy „agencje wykonawcze, w rozumieniu art. 18 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885 i 938),”; 

 

Poprawka  
sen. K. Kleiny 
poparta  
przez połączone 
komisje 

5)  w art. 1 w pkt 7, w art. 13a po wyrazach „Narodowy Bank Polski,” 

dodaje się wyrazy „Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego,”; 

 

Poprawka 
KBFP, 
KSTAP 

6)  w art. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) w art. 17: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji 

działa Rada do spraw Cyfryzacji, zwana dalej „Radą”. Rada 

jest organem opiniodawczo-doradczym ministra.”, 

b) w ust. 2: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) proponowanie i opiniowanie na zlecenie ministra 

właściwego do spraw informatyzacji projektów 

stanowisk Rady Ministrów w sprawie dokumentów 

Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego 

dotyczących spraw informatyzacji, łączności lub 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego;”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

 „1a) opiniowanie projektu Programu Zintegrowanej 

Informatyzacji Państwa oraz innych dokumentów 

Poprawka  
sen. K. Kleiny 
poparta  
przez połączone 
komisje 
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rządowych, w tym projektów strategii rozwoju 

i projektów programów, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, dotyczących spraw 

informatyzacji, łączności lub rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego;”, 

– pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) opiniowanie projektów przepisów wydawanych na 

podstawie art. 18; 

3) opiniowanie innych przekazanych przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji projektów 

aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących 

spraw informatyzacji, łączności lub rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego;”, 

– w pkt 4 lit. d i e otrzymują brzmienie: 

„d) aktualnych rozwiązań technicznych mających 

zastosowanie w informatyzacji administracji, 

rozwoju sieci i usług szerokopasmowych, 

e) terminologii polskiej z zakresu informatyki 

i łączności.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada może inicjować działania na rzecz 

informatyzacji, rozwoju rynku technologii informatyczno-

komunikacyjnych oraz rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego.”, 

d) w ust. 8 pkt 5–7 otrzymują brzmienie: 

„5) jednostki naukowe w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), 

które w zakresie działalności statutowej prowadzą 

badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie 

informatyki lub łączności; 

6) izby gospodarcze reprezentujące przedsiębiorców 
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wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 

gospodarki elektronicznej, komunikacji, mediów, 

wytwarzania sprzętu informatycznego, oprogramowania 

lub świadczenia usług informatycznych; 

7) stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego, których celem statutowym jest 

reprezentowanie środowiska informatycznego lub 

wspieranie zastosowań informatyki, gospodarki 

elektronicznej, komunikacji lub mediów.”;”; 

 

7)  w art. 1 w pkt 15, w art. 20c w ust. 1 po wyrazach „Punkt 

potwierdzający” dodaje się wyrazy „profil zaufany ePUAP”; 

 

Poprawka 
KBFP, 
KSTAP 
poparta  
przez połączone 
komisje 
 

8)  w art. 1 w pkt 15, w art. 20c w ust. 3 w pkt 4 wyrazy „pkt 17” zastępuje 

się wyrazami „pkt 18”; 

 

Poprawka 
KBFP, 
KSTAP 
poparta  
przez połączone 
komisje 
 

9)  w art. 1 w pkt 18, w pkt 3 wyrazy „art. 21 ust. 7” zastępuje się 

wyrazami „art. 21 ust. 5a”; 

 

Poprawka 
KBFP, 
KSTAP 
poparta  
przez połączone 
komisje 
 

 Uwaga: 

Poprawki nr 10  i 12  należy głosować łącznie. 

 

10)  w art. 2 w pkt 5, w art. 46 § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu 

elektronicznego w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 3, organ 

administracji publicznej po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania 

zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie o możliwości 

odebrania tego pisma.”; 

 

Poprawka 
KBFP, 
KSTAP 
poparta  
przez połączone 
komisje 
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11)  w art. 3 w pkt 1, w pkt 14 wyrazy „portal podatkowy –” zastępuje się 

wyrazami „portalu podatkowym – rozumie się przez to”; 

 

Poprawka 
KBFP, 
KSTAP 
poparta  
przez połączone 
komisje 
 

12)  w art. 3 w pkt 16, w art. 152a § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu 

elektronicznego w sposób określony w § 1 pkt 3, organ podatkowy 

po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, przesyła 

powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma.”; 

 

Poprawka 
KBFP, 
KSTAP 
poparta  
przez połączone 
komisje 

13)  w art. 4 w pkt 15 w lit. b, w § 3a wyrazy „w formie elektronicznej” 

zastępuje się wyrazami „w formie dokumentu elektronicznego”; 

 

Poprawka 
KBFP, 
KSTAP 
poparta  
przez połączone 
komisje 
 

14)  art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. 1. Do postępowań prowadzonych na podstawie 

przepisów ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3, wszczętych 

i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje 

się przepisy dotychczasowe.  

2. Do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy 

zmienianej w art. 4, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia 

w życie tego artykułu, stosuje się przepisy dotychczasowe.”; 

 

Poprawka 
KBFP, 
KSTAP 
poparta  
przez połączone 
komisje 

15)  skreśla się art. 11; 

 

Poprawka 
KBFP, 
KSTAP 
poparta  
przez połączone 
komisje 
 

16)  w art. 12 skreśla się pkt 1. 

 

Poprawka 
KBFP, 
KSTAP 
poparta  
przez połączone 
komisje 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


