UZASADNIENIE

Projekt ustawy realizuje nałożony na Radę Ministrów w art. 62 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65) obowiązek
dostosowania terminologii w przepisach odrębnych ustaw dotyczących
informatyzacji, do określeń wymienionych w art. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy,
tj. „informatyczny nośnik danych” oraz „dokument elektroniczny”. Dodatkowo
w projekcie dostosowuje się terminologię do określeń zawartych w art. 3 pkt 3
i 4 ww. ustawy, tj. „system teleinformatyczny” oraz „środki komunikacji
elektronicznej”.
W dotychczasowym brzmieniu nowelizowanych ustaw przedmiotowe określenia
były stosowane pod różnymi postaciami, np. zamiast „dokument elektroniczny”
– „format elektroniczny”, „postać elektroniczna”, a zamiast „informatyczny
nośnik danych” – „elektroniczny nośnik danych” lub „elektroniczny nośnik informacji”.
W związku z powyższym, projekt ustawy wprowadza ww. określenia przez
nowelizacje ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o ewidencji ludności
i dowodach osobistych, o wyborze na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
o zakładach opieki zdrowotnej, o rachunkowości, o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac
w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur
i rent, Kodeks karny, o partiach politycznych, Prawo bankowe, o systemie
ubezpieczeń społecznych, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny, o giełdach towarowych, o przeciwdziałaniu
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo ochrony środowiska, o podpisie

2

elektronicznym, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o elektronicznych
instrumentach płatniczych, o produktach biobójczych, o działalności ubezpieczeniowej, o weterynaryjnej kontroli granicznej, o pomocy społecznej, o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, o swobodzie działalności gospodarczej, o rejestracji i ochronie
nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach
tradycyjnych, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
o obrocie instrumentami finansowymi, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń
geograficznych napojów spirytusowych.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)
1. Podmioty, na które oddziałuje projekt regulacji
Projekt ustawy wywiera bezpośrednie skutki w stosunku do podmiotów
określonych w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne znajdujących się jednocześnie w strukturze
administracji rządowej – w zakresie ram współdziałania systemów teleinformatycznych, natomiast w pozostałym zakresie ma charakter wyłącznie
porządkujący.
2. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa oraz budżety
jednostek samorządu terytorialnego
Projekt ustawy nie stanowi obciążenia dla budżetu państwa ani dla
budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
3. Wpływ regulacji na rynek pracy
Projekt ustawy nie ma wpływu na rynek pracy.
4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Kwestie regulowane niniejszym projektem przyczynią się do wzrostu konkurencyjności gospodarki przez zmniejszenie barier komunikacyjnych.
5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Kwestie uregulowane niniejszym projektem będą miały wpływ na poprawę
sytuacji ekonomicznej i rozwój regionów przez zmniejszenie barier komunikacyjnych.
6. Konsultacje społeczne
W ramach konsultacji społecznych projekt ustawy został przekazany do
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.
Uwagi o charakterze legislacyjnym zgłosiła tylko Polska Izba Informatyki
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i Telekomunikacji – zostały one uwzględnione. Projekt został również
zamieszczony na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414); nie zgłoszono uwag.
Przedmiot ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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