
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

             IV kadencja

Druk nr 2225

SPRAWOZDANIE  KOMISJI   GOSPODARKI

o rządowym projekcie ustawy o czasie
urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej (druk nr 2180).

        Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował

w dniu 7 listopada 2003 r. powyższy projekt ustawy do Komisji  Gospodarki do pierwszego

czytania.

Komisja Gospodarki po  przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz  po rozpatrzeniu

tego projektu ustawy  na posiedzeniu  w dniu 20 listopada 2003 r.

       wnosi:

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

Warszawa, dnia 20 listopada 2003 r.



Sprawozdawca

/-/ Roman Jagieliński

Zastępca
Przewodniczącego Komisji

/-/ Marek Sawicki
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Projekt

USTAWA

z dnia .................. 2003 r.

o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.

Na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się czas urzędowy.

Art. 2.

1. Czasem urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest czas środkowo-
europejski albo czas letni środkowoeuropejski w okresie od jego wprowadzenia
do odwołania.

2. Czas środkowoeuropejski jest czasem zwiększonym o jedną godzinę w stosunku
do uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL).

3. Czas letni środkowoeuropejski jest czasem zwiększonym o dwie godziny w sto-
sunku do uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL).

4. Uniwersalny czas koordynowany UTC(PL) jest polską realizacją międzynaro-
dowego uniwersalnego czasu koordynowanego UTC i wyznaczany jest przez
państwowy wzorzec jednostek miar czasu i częstotliwości.

Art. 3.

Prezes Rady Ministrów wprowadza i odwołuje czas letni środkowoeuropejski,
w drodze rozporządzenia, ustalając na okres co najmniej jednego roku kalendarzo-
wego dokładne daty, od których następuje wprowadzenie lub odwołanie czasu let-
niego, uwzględniając istniejące standardy międzynarodowe w tym zakresie.

Art. 4.

1. Organem uprawnionym do utrzymywania czasu urzędowego i uniwersalnego
czasu koordynowanego UTC(PL) oraz do rozpowszechniania sygnałów tych
czasów jest Prezes Głównego Urzędu Miar.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, spo-
soby rozpowszechniania sygnałów czasu urzędowego i uniwersalnego czasu ko-
ordynowanego UTC(PL), uwzględniając w szczególności standardy międzyna-
rodowe i potrzeby użytkowników.
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Art. 5.

Traci moc ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o czasie letnim (Dz. U. Nr 29, poz. 128).

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.




