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USTAWA
z dnia 16 grudnia 2005 r.
o zmianie ustawy o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne
Art. 1. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia∏alnoÊci podmiotów realizujàcych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

3) art. 56 otrzymuje brzmienie:
„Art. 56. Podmioty publiczne sà obowiàzane przekazaç dane o rejestrach publicznych
i systemach teleinformatycznych u˝ywanych do realizacji zadaƒ publicznych,
prowadzonych w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy, w zakresie okreÊlonym w art. 20
ust. 1 i 2, w terminie do dnia 31 stycznia
2006 r.”;

1) w art. 17:
a) po ust. 12 dodaje si´ ust. 12a w brzmieniu:
„12a. Obs∏ug´ Rady zapewnia urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw informatyzacji.”,

4) art. 63 otrzymuje brzmienie:

b) po ust. 13 dodaje si´ ust. 13a w brzmieniu:

„Art. 63. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upowa˝nieƒ zmienionych niniejszà ustawà zachowujà moc do
czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie nowych
upowa˝nieƒ, nie d∏u˝ej ni˝ przez 18 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”.

„13a. Zamiejscowym cz∏onkom Rady przys∏ugujà diety oraz zwrot kosztów podró˝y
i zakwaterowania na warunkach okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.”;
2) art. 53 otrzymuje brzmienie:
„Art. 53. Minister w∏aÊciwy do spraw informatyzacji przedstawi Radzie Ministrów projekt
Planu Informatyzacji Paƒstwa w terminie
do dnia 31 marca 2006 r.”;

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

66
USTAWA
z dnia 29 grudnia 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy — Kodeks post´powania cywilnego
Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267,
poz. 2258) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Je˝eli na analizowanym rynku w∏aÊciwym wyst´puje skuteczna konkurencja, Prezes UKE zamyka post´powanie, o którym mowa w ust. 1,
w drodze postanowienia.”;
2) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli Prezes UKE ustali, ˝e na rynku w∏aÊciwym nie wyst´puje skuteczna konkurencja,

wyznacza przedsi´biorc´ lub przedsi´biorców
telekomunikacyjnych o znaczàcej pozycji na
rynku w∏aÊciwym oraz nak∏ada obowiàzki regulacyjne przewidziane w ustawie.”;
3) w art. 25 uchyla si´ ust. 1;
4) uchyla si´ art. 55;
5) w art. 71:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepisy ust. 1 stosuje si´ tak˝e do u˝ytkownika koƒcowego us∏ugi przedp∏aconej

