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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 518) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy celem nowelizacji jest usprawnienie 

funkcjonowania e-administracji.  

Opiniowana ustawa poza ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (zwanej dalej „ustawą o informatyzacji”) dokonuje także istotnych zmian 

w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (dalej także 

Kpa), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej Ordynacja podatkowa) 

oraz ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (dalej także Ppsa). W konsekwencji nowych rozwiązań opiniowana 

ustawa zmienia także ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia.  

Zmiany w ustawie o informatyzacji obejmują w szczególności: 

1) wprowadzenie obowiązku posługiwania się przez podmioty publiczne elektroniczną 

skrzynką podawczą (ESP), spełniającą standardy określone i opublikowane na 

elektronicznej platformie usług administracji publicznej (dalej ePUAP) przez 

właściwego ministra, 

2) wprowadzenie kompleksowej regulacji nakładającej na podmioty publiczne 

obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji wzorów 

dokumentów elektronicznych w celu umieszczenia ich w centralnym repozytorium 
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wzorów dokumentów elektronicznych oraz opisu usługi możliwej do zrealizowania 

przy wykorzystaniu wzoru w celu zamieszczenia go w katalogu usług na ePUAP, jak 

również udostępniania formularzy elektronicznych, 

3) wprowadzenie możliwości wystawiania na ePUAP usług przez podmioty inne niż 

podmioty publiczne, 

4) rozszerzenie sieci punktów potwierdzania profilu zaufanego ePUAP. 

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w Ordynacji podatkowej 

dotyczą m. in.: 

1) rozszerzenia przedmiotu zgody strony lub innego uczestnika postępowania na 

komunikowanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

2) wprowadzenia fikcji e-doręczenia, 

3) rozszerzenie dostępu strony do akt sprawy drogą elektroniczną, 

4) dopuszczenie formy elektronicznej dla czynności, dla których aktualnie zastrzeżona 

jest forma pisemna, np. wezwania na rozprawę, sporządzenia przez urzędnika 

adnotacji, ustanowienia pełnomocnictwa, składania zeznań i wyjaśnień,  

5) dopuszczenia stosowania elektronicznych kopii dokumentów papierowych 

uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo jako jego załączników. 

Dodatkowo zmiany w Ordynacji podatkowej obejmują wprowadzenie portalu 

podatkowego jako system teleinformatycznego służącego do kontaktu organów podatkowych 

z podatnikami, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania 

pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Zmiany w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi obejmują: 

1) wprowadzenie rozwiązania, w którym mechanizmy elektronicznego zarządzania 

dokumentacją będą wspierały dotychczasowy sposób prowadzenia akt sprawy 

sądowej, 

2) zapewnienie stronie postępowania dostępu on-line do akt sprawy, 

3) wprowadzenie możliwości składania pism procesowych w formie dokumentu 

elektronicznego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 

4) uregulowanie kwestii doręczania e-pism przez sądy administracyjne (trzy przesłanki 

dopuszczalności elektronicznego doręczenia: żądanie strony, zgoda strony, złożenie 

do sądu pisma w formie dokumentu elektronicznego). 
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Opiniowana ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem: 

1) przepisów uchylających przepisy ustawy o informatyzacji dotyczące Strategii rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, których termin wejścia w życie został określony na 

14 dni od dnia ogłoszenia, 

2) przepisów ustawy o informatyzacji dotyczących udostępniania elektronicznych 

skrzynek podawczych spełniających kryteria określone przez ministra właściwego do 

spraw informatyzacji opublikowane na ePUAP, które mają wejść w życie po upływie 

6 miesięcy od dnia ogłoszenia, 

3) przepisów dotyczących zmian w ustawie – Ordynacja podatkowa w zakresie 

możliwości doręczania zaświadczeń w formie dokumentu elektronicznego, które mają 

wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., 

4) przepisów dotyczących zmian w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi, które mają wejść w życie po upływie 36 miesięcy od dnia 

ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 55. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2013 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe.  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowych: Komisji Finansów Publicznych oraz 

Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, właściwych do rozpatrzenia projektu, 

a także sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, właściwej do zaopiniowania 

projektu. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała projekt. 

Komisja Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii 

wprowadziły do projektu szereg poprawek mieszczących się w meritum przedłożenia. 

Poprawki dotyczyły między innymi przesunięcia terminu wejścia w życie zmian w ustawie –  

Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi na jednolity termin 36 miesięcy od 

dnia ogłoszenia. Na posiedzeniu Sejmu (w trakcie drugiego czytania) nie zgłoszono 

poprawek. Sejm uchwalił ustawę wraz ze zmianami zaproponowanymi przez Komisję. 

Negatywną opinię co do zgodności art. 40 § 4 Kpa z rozporządzeniem nr 1393/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego doręczania 

w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych 
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i handlowych ("doręczanie dokumentów") oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) 

nr 1348/2000 zgłosił Minister Spraw Zagranicznych. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) art. 1 pkt 3 lit. c noweli, art. 3 pkt 22 ustawy o informatyzacji. 

Przepis art. 3 pkt 22 ustawy o informatyzacji jednoznacznie przesądza, że 

użytkownikiem jest osoba fizyczna korzystająca z systemów teleinformatycznych. 

Wyjaśnienia wymaga relacja pomiędzy tym przepisem, a art. 3 pkt 14 definiującym profil 

zaufany ePUAP jako zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę 

będącą użytkownikiem konta na ePUAP. 

 

2) art. 1 pkt 6 noweli, art. 12b ustawy o informatyzacji. 

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, przyjmuje 

w drodze uchwały, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa stanowiący program 

rozwoju w rozumieniu art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. 

Program rozwoju z art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

realizuje cele określone w strategiach rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3 tej ustawy. 

Zarówno strategie rozwoju jak i programy rozwoju przyjmuje w drodze uchwały Rada 

Ministrów na podstawie projektów opracowanych przez właściwego ministra, po uzyskaniu 

opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.  

Strategie rozwoju z art. 9 pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju są 

dokumentami, które określają podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju w danych 

obszarach wskazanych w średniookresowej strategii rozwoju kraju, odnoszące się do rozwoju 

regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów lub dziedzin, realizowane przy pomocy 

programów.  

Program rozwoju jest więc dokumentem wykonawczym do strategii rozwoju. Aby mógł 

powstać stosowny program, koniecznym jest konkretyzacja (uchwalenie) określonej strategii 

rozwoju. Takie ukształtowanie wzajemnych powiazań pomiędzy strategią a programem 

rozwoju w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju jest koncepcja spójną i zupełną.  
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Pojawia się natomiast pytanie o celowość wprowadzenia opiniowaną ustawą Programu 

Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, jako programu realizującego bliżej nieokreśloną 

strategię rozwoju (w rozumieniu art. 9 ust. 3 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). Taki, 

na trwałe wpisany do ustawy, mechanizm zgodnie z którym skonkretyzowany ustawowo 

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa ma wykonywać bliżej nieokreśloną 

potencjalną strategię rozwoju, może budzić wątpliwości. W szczególności zauważyć należy, 

że Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jako instytucja prawna nie będzie 

rozwiązaniem zupełnym. Będzie mógł być uchwalony jedynie w sytuacji gdy wcześniej Rada 

Ministrów uchwali strategię w rozumieniu art. 9 pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, obejmującą taką dziedzinę spraw, możliwą do „wykonania” przez Program 

Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że na podstawie obowiązujących przepisów 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, osiągnąć można, w sposób 

prawidłowy, cel zakładany przez projektodawców i uchwalić program rozwoju 

(przyjmujący nazwę Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa) będący 

dokumentem wykonawczym do konkretnej strategii rozwoju (jak wskazuje uzasadnienie 

do strategii Sprawne Państwo). Jeśli tak, to brak jest potrzeby dodawania do ustawy art. 12b.  

Samo wprowadzenie do ustawy o informatyzacji szczególnego rodzaju programu 

określonego jako Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa może też nieść dalsze 

wątpliwości. 

Po pierwsze, art. 12b zakłada w procedurze przyjmowania Programu Zintegrowanej 

Informatyzacji Państwa brak zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego oraz brak przepisów rozstrzygających, że program opracowuje właściwy 

minister. Takie „zredukowanie” procedury przyjmowania programu wydaje się nie być 

intencją projektodawców. 

Po drugie, odesłanie w art. 12a do art. 15 ust. 4 pkt 2 można uznać za niejednoznaczne. 

Ten ostatni przepis stanowi, że programami są zarówno dokumenty realizujące cele zawarte 

w strategiach rozwoju, o których mowa w art. 9 pkt 3, (w tym programy wojewódzkie, 

w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa) jak i programy 

wieloletnie, o których mowa w przepisach o finansach publicznych. 
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Propozycja poprawki: 

1) w art. 1: 

a) w pkt 6, skreśla się art. 12b, 

b) w pkt 10 skreśla się lit. a; 

 

3) art. 1 pkt 6 noweli, art. 12g ustawy o informatyzacji. 

Wskazana jest zmiana o charakterze techniczno-legislacyjnym. 

Propozycja poprawki: 

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”; 

 

4) art. 1 pkt 6 noweli, art. 12h ust. 2 ustawy o informatyzacji. 

Zgodnie z wytyczną z art. 12h ust. 2 minister właściwy do spraw informatyzacji 

wydając rozporządzenie określające tryb przeprowadzenia konkursu na dofinansowanie 

projektów informatycznych uwzględnić ma „potrzebę sprawnego przeprowadzenia konkursu, 

a także potrzebę prawidłowego wykorzystania przyznanych środków finansowych”. 

Wytycznej tej postawić można zarzut pozorności. Odsyła bowiem do uwzględnienia takich 

okoliczności, które ze swojej istoty muszą być brane pod uwagę przez uzyskującego 

upoważnienie. Potrzeba sprawnego przeprowadzenia konkursu oraz prawidłowego 

wykorzystania przyznanych środków, jako nierozerwalnie związana z charakterem materii 

przekazanej do uregulowania, musiałaby być brana pod uwagę przez właściwego ministra, 

nawet jeśli wskazówki takie nie znalazłby się wprost w przepisie upoważniającym. 

Należy pamiętać, że poprawne wytyczne są warunkiem konstytucyjności upoważnienia, 

a co za tym idzie również wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych. Stąd 

postulować należy wprowadzenie odpowiedniej poprawki. 

 

5) art. 1 pkt 7 noweli, art. 13a ustawy o informatyzacji. 

Zgodnie z art. 13a ustawy o informatyzacji podmioty wskazane w tym przepisie 

uprawnione do wykonywania praw majątkowych do programu komputerowego 

opracowanego przez pracowników w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy 
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świadczonej na rzecz tych podmiotów, mogą umożliwić sobie wzajemnie nieodpłatne 

korzystanie z tego programu komputerowego.  

Samą zasadę pierwotnego nabycia majątkowych praw autorskich do programu 

komputerowego (z której wynika prawo do wykonywania prawa majątkowego) określa 

art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

zgodnie z którym, prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez 

pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują 

pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. 

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że w zakresie stosunków prywatno-

prawnych nie może budzić wątpliwości, że podmiot uprawniony do wykonywania prawa, 

może dysponować tym prawem także w ten sposób, że przekaże je do nieodpłatnego 

korzystania. Stąd pojawia się pytanie o wartość normatywną wprowadzonego rozwiązania.  

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy przepis ten ma stanowić podstawę prawną 

nieodpłatnego rozporządzania przez państwowe jednostki budżetowe prawami majątkowymi 

na dobrach niematerialnych w odniesieniu do szczególnej kategorii tych praw – programu 

komputerowego. Państwowe jednostki budżetowe to aparat wykonawczy organów państwa 

działający jako formalnie wyodrębnione urzędy lub bez takiego wyodrębnienia (w przypadku 

sądów i trybunałów oraz organów kontroli państwowej i ochrony prawa) pełniący funkcję 

reprezentanta interesów Skarbu Państwa poprzez podejmowanie za Skarb Państwa 

określonych czynności. Jeśli tak, to zasadności wprowadzenia przepisu art. 13a należałoby 

szukać w niedoskonałości przepisów dotyczących zasad reprezentowania Skarbu Państwa. 

Uzasadnienie do projektu ustawy milczy jednak z jakich ustawowych przepisów wynika 

obecnie zakaz przekazywania przez wskazane jednostki w nieodpłatne używanie programów 

komputerowych. 

Stwierdzić też należy, że wbrew uzasadnieniu do projektu ustawy zakres podmiotowy 

art. 13a jest o wiele szerszy, gdyż obejmuje on poza państwowymi jednostkami budżetowymi 

także samorządowe jednostki budżetowe, a także podmioty niemieszczące się wśród 

jednostek sektora finansów publicznych czyli instytuty badawcze (jednostki badawczo-

rozwojowe). Stąd także pytanie o potrzebę tak szerokiego podmiotowego zakresu 

normowania art. 13a ustawy o informatyzacji. 
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6) art. 1 pkt 7, 13 oraz 15 noweli, art. 13a, art. 19c oraz art. 20c ust. 3 ustawy o 

informatyzacji. 

Opiniowana ustawa poprzez wprowadzenie nowego art. 13a oraz art. 19c rozszerza 

zakres stosowania jej przepisów w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 3 

ustawy. Stąd zasadnym powinna być stosowna zmiana tego ostatniego przepisu. Za 

niedostateczną uznać należy technikę polegającą na wskazaniu „zastrzeżenia” art. 13a. 

Propozycja poprawki: 

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.
1)

), 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.”; 

 

7) art. 1 pkt 15 noweli, art. 20c ust. 3 ustawy o informatyzacji. 

Zgodnie z art. 20c ustawy o informatyzacji funkcję punktu potwierdzającego profil 

zaufany ePUAP może pełnić: 

1) bank krajowy,  

2) operator pocztowy (przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej, 

na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych), 

3) oddział instytucji kredytowej (oddział podmiotu mającego swoją siedzibę za granicą 

Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii 

Europejskiej, prowadzącego we własnym imieniu i na własny rachunek działalność 

polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod 

jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów). 

                                                

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 

i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, 

z 2012 r. poz. 627 i 908 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351. 
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Pytanie budzi tak zakreślony krąg podmiotów mogących, poza podmiotami 

publicznymi, potwierdzać profil zaufany ePUAP. Wskazane podmioty są podmiotami 

komercyjnymi, których celem jest prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiotowy 

przepis wyklucza z możliwości prowadzenia działalności obejmującej potwierdzanie profilu 

zaufanego ePUAP innych przedsiębiorców. Stąd wątpliwość czy takie rozwiązanie nie 

ogranicza zasady swobody przedsiębiorczości. 

 

8) art. 1 pkt 15 noweli, art. 20c ust. 3 pkt 4 ustawy o informatyzacji. 

Przedmiotowy przepis stanowi o oddziale instytucji kredytowej, o którym mowa w art. 4 

ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Tymczasem, w przepisie, 

do którego następuje odesłanie jest mowa nie o oddziale instytucji kredytowej (ten 

zdefiniowany jest w art. 4 ust. 1 pkt 18), a o instytucji kredytowej. Stąd uzasadnioną jest 

korekta błędnego odesłania. 

Propozycja poprawki: 

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

18”; 

 

9) art. 1 pkt 15 noweli, art. 20c ust. 1 ustawy o informatyzacji. 

Wskazana jest zmiana techniczno-legislacyjna, ujednolicająca terminologię 

materialnych przepisów ustawy (art. 20c) z przepisem upoważniającym do wydania 

rozporządzenia (art. 20a ust. 3 pkt 2 lit. i). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 15, w art. 20c w ust. 1 po wyrazach „Punkt potwierdzający” dodaje się wyrazy 

„profil zaufany ePUAP”; 

 

10) art. 1 pkt 18 noweli, art. 24 pkt 3 ustawy o informatyzacji. 

Wskazana jest korekta błędnego odesłania. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 18, w pkt 3 wyrazy „art. 21 ust. 7” zastępuje się wyrazami „art. 21 ust. 5a”; 
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11) art. 2 pkt 4 oraz art. 3 pkt … noweli, art. 41 Kpa oraz art. 146 Ordynacji podatkowej. 

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego 

adres (zamieszkania, siedziby) jest odrębny znaczeniowo od adresu elektronicznego. Stąd 

zasadnym jest uwzględnienie powyższego w art. 41 Kpa. 

Powyższą uwagę odnieść trzeba także do art. 146 Ordynacji podatkowej. Poprawka 

w zakresie Ordynacji podatkowej uwzględnia także, że doręczanie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej ma miejsce nie tylko w przypadku gdy wniesiono o zastosowanie 

takiego sposobu doręczania albo wyrażono na to zgodę, ale również w przypadku złożenia 

podania w formie dokumentu elektronicznego. 

 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) art. 41 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 41 § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 

mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego 

adresu, oraz adresu elektronicznego, w przypadku, gdy doręczenie pism następuje za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod 

dotychczasowym adresem lub adresem elektronicznym ma skutek prawny.”;”; 

2) w art. 3 po pkt 13 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) art. 146 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 146 § 1. W toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik 

mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie swojego adresu, oraz adresu 

elektronicznego, w przypadku, gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, pismo uznaje się za 

doręczone pod dotychczasowym adresem lub adresem elektronicznym, a organ 

podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.”;”; 

 

12) art. 2 pkt 5 oraz art. 3 pkt 16 noweli, art. 46 § 5 Kpa oraz art. 152a § 2 Ordynacji 

podatkowej. 
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Wskazana jest zmiana oddająca istotę przepisów, poprzez wskazanie na termin 

przesłania powtórnego zawiadomienia. W obecnym brzmieniu przepis zakłada możliwość 

odbioru pisma po upływie 7 dni.  

Propozycja poprawek: 

1) 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.”, 

2) 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.”, 

 

13) art. 2 pkt 8 oraz art. 3 pkt 19 lit. b noweli, art. 63 § 1 Kpa oraz art. 168 Ordynacji 

podatkowej. 

Wskazane jest jednoznaczne przesądzenie, że wymóg wskazania adresu elektronicznego 

w podaniu wnoszonym w formie dokumentu elektronicznego nie wyklucza obowiązku 

wskazania w tym podaniu również adresu zamieszkania wnoszącego podanie. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 2 w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„2a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno ponadto 

zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.”,”, 

2) w art. 3 w pkt 19 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„2a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno ponadto 

zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.”,”, 
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14) art. 2 pkt … oraz art. 3 pkt … noweli, art. 64 § 1 Kpa oraz art. 169 § 1a Ordynacji 

podatkowej. 

Wobec wprowadzenia do ustawy szczegółowych rozwiązań związanych z wymogami 

podania wnoszonego w formie dokumentu elektronicznego (art. 63 Kpa oraz art. 168 

Ordynacji podatkowej) powstaje pytanie o zasadność pozostawienia bez zmian art. 64 § 1 

Kpa oraz art. 169 § 1a Ordynacji podatkowej.  

Nowe brzmienie art. 63 Kpa oraz art. 169 § 1a Ordynacji podatkowej wyraźnie odróżnia 

wymóg wskazania w podaniu adresu oraz adresu elektronicznego. 

Zgodnie z art. 64 § 1 Kpa jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma 

możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się 

bez rozpoznania. Zgodnie z art. 169 § 1a Ordynacji podatkowej jeśli podanie nie zawiera 

adresu, organ pozostawia je bez rozpatrzenia. Wskazane przepisy traktują zarówno o podaniu 

wniesionym w formie pisemnej jak i o podaniu wniesionym w formie dokumentu 

elektronicznego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 64 § 1 Kpa oraz 

art. 169 § 1a Ordynacji podatkowej organ pozostawi bez rozpoznania podanie wniesione 

w formie dokumentu elektronicznego, zawierające co prawda adres elektroniczny 

wnoszącego, ale nie zawierające jego adresu „zwykłego”. Jeśli nie było to intencją przepisów 

wskazana jest stosowna zmiana. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 2: 

a)  w pkt 8 skreśla się lit. b, 

b) po pkt 8 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 64: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności 

ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez 

rozpoznania, chyba że: 

1) podanie wniesiono w formie dokumentu elektronicznego; 

2) podanie wniesiono w innej formie niż forma dokumentu elektronicznego i zawiera 

ono adres elektroniczny oraz żądanie , o którym mowa w art. 391 § 1 pkt 2.”, 

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 
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„§ 1a. W przypadku o którym mowa w § 1 pkt 1 albo 2, należy wezwać wnoszącego 

do wskazania adresu w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że niewskazanie adresu 

spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.”, 

c) po § 2 dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu: 

„§ 3. Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, nie zawiera 

adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest 

adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu 

elektronicznego. 

§ 4. Jeżeli podanie wniesione w innej forma niż forma dokumentu elektronicznego, 

zawierające żądanie, o którym mowa w art. 391 § 1 pkt 2, nie zawiera adresu 

elektronicznego, doręczenie pism następuje na adres wnoszącego, przy czym 

w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu 

doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.”;”; 

2) w art. 3: 

a)  w pkt 19 skreśla się lit. c, 

b) po pkt 19 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 169: 

a) po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu: 

„§ 1b. Przepisu § 1a nie stosuje się jeżeli podanie wniesiono w formie dokumentu 

elektronicznego albo podanie wniesiono w innej formie niż forma dokumentu 

elektronicznego i zawiera ono adres elektroniczny oraz żądanie, o którym mowa 

w art. 144a § 1 pkt 2. W tym przypadku należy wezwać wnoszącego do wskazania 

adresu w terminie 7 dni z pouczeniem, że niewskazanie adresu spowoduje pozostawienie 

podania bez rozpatrzenia.”, 

b) po § 4 dodaje się § 5 i 6 w brzmieniu: 

„§ 5. Jeżeli podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, nie zawiera 

adresu elektronicznego, organ administracji publicznej przyjmuje, że właściwym jest 

adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu 

elektronicznego. 

§ 6. Jeżeli podanie wniesione w innej forma niż forma dokumentu elektronicznego, 

zawierające żądanie, o którym mowa w art. 144a § 1 pkt 2, nie zawiera adresu 

elektronicznego, doręczenie pism następuje na adres wskazany zgodnie z art. 168 § 2, 
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przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego 

w żądaniu doręczania pism środkami komunikacji elektronicznej.”;”; 

 

15) art. 2 pkt 13 oraz art. 3 pkt 28 noweli, art. 220 § 3 Kpa oraz art. 306d Ordynacji 

podatkowej. 

Zgodnie z dodawanym do kodeksu postepowania administracyjnego art. 220 jeśli strona 

lub inny uczestnik postępowania nie może uzyskać w formie dokumentu elektronicznego 

zaświadczenia wymaganego do potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego 

dokumentu wydanego przez podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jak również 

potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania, strona lub inny uczestnik 

postępowania może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej 

przez wnoszącego, przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. 

Po pierwsze, zwraca uwagę, że materia przepisu wykracza poza ramy rozdziału w 

którym został on umieszczony. Rozdział ten dotyczy jedynie wydawania zaświadczeń.  

Po drugie, nasuwa się pytanie o przesłankę umożliwiającą złożenia elektronicznej kopii 

dokumentu w postaci „braku możliwości uzyskania zaświadczenia w formie dokumentu 

elektronicznego. Zgodnie z art. 217 Kpa zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu 

elektronicznego, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie. 

Powyższe uwagi odnieść można także do art. 306d Ordynacji podatkowej. 

 

16) art. 3 pkt 1 noweli, art. 3 pkt 14 Ordynacji podatkowej. 

Wskazana jest zmiana techniczno-redakcyjna. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 1, w pkt 14 wyrazy „portal podatkowy –” zastępuje się wyrazami „portalu 

podatkowym – rozumie się przez to”; 
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17) art. 3 pkt 2 i 3 noweli, art. 3a § 2 i art. 3f § 1 Ordynacji podatkowej. 

Przepis art. 3a § 2 Ordynacji podatkowej przewiduje m. in., że portal podatkowy 

potwierdza złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Identyfikacja podatnika, na portalu podatkowym zgodnie z art. 3f § 1, następuje przez 

zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie 

o podpisie elektronicznym (lub przez zastosowanie profilu zaufanego ePUAP. 

Jednocześnie art. 3b § Ordynacji podatkowej przewiduje składanie deklaracji 

opatrzonych podpisem elektronicznym, bez możliwości zastosowania profilu zaufanego 

ePUAP.  

Biorąc pod uwagę powyższe nasuwa się pytanie, czy tak przedstawiony mechanizm był 

intencją wnioskodawców ustawy. 

 

18) art. 4 pkt 1 noweli, art. 12a § 2 i 3 Ppsa. 

Przepisy art. 12a § 2 i 3 Ppsa zawierają odesłanie do systemu elektronicznego 

zarządzania dokumentacją w rozumieniu przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach. Tymczasem żaden przepis ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach nie przewiduje takiej instytucji prawnej. Brak stosownego 

materialnego przepisu ustawy określającego system elektronicznego zarządzania 

dokumentacją należy ocenić negatywnie.  

Propozycja poprawki zmierza do wykreślenia § 2 i § 3 oraz ogranicza brzmienie 

przepisu do wskazania na zmiany faktycznie dokonane w art. 12a. 

Propozycja poprawki: 

w art. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w art. 12a: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Dla każdej sprawy z zakresu, o którym mowa w art. 1, tworzy się akta. Akta 

są tworzone w postaci elektronicznej lub papierowej.”, 

b) dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Sąd, w odniesieniu do akt w postaci elektronicznej, zapewnia stronie 

realizację czynności, o których mowa w § 2, w swoim systemie teleinformatycznym, po 
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identyfikacji strony w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 

r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. …).”, 

c) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób tworzenia i przetwarzania akt, o których mowa w § 1; 

2) warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt wojewódzkich sądów 

administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

3) warunki i tryb niszczenia akt, o których mowa w § 1 i w pkt 2, po upływie 

okresu ich przechowywania.”, 

d) dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wydając rozporządzenie, o którym 

mowa w § 8, uwzględni w szczególności warunki elektronicznego zarządzania 

dokumentacją, w rozumieniu przepisów, o których mowa w § 2 i 3, rodzaje spraw oraz 

właściwe zabezpieczenie akt przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą tych akt lub 

ich zniszczeniem.”;”; 

 

19) art. 4 pkt 15 lit. b noweli, art. 220 § 3a Ppsa. 

Wskazana jest zmiana ujednolicająca przepisy ustawy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 4 w pkt 15 wyrazy „w formie elektronicznej” zastępuje się wyrazami „w formie 

dokumentu elektronicznego”; 

 

20) art. 10 noweli. 

Wskazana jest zmiana uwzgledniająca zróżnicowany termin wejścia w życie przepisów 

ustawy. 

Propozycja poprawki: 

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.  
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2. Do postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 4 

wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie art. 4 niniejszej ustawy, stosuje się 

przepisy dotychczasowe.”; 

 

21) art. 11 noweli. 

Przepis art. 11 utrzymuje czasowo w mocy rozporządzenia wydane na podstawie art. 

16 ust. 3 ustawy o informatyzacji oraz art. 236 Ppsa. Utrzymanie w mocy tych rozporządzeń 

jest bezzasadne. 

W zakresie upoważnienia z art. 16 ust. 3 ustawy o informatyzacji zmiana upoważnienia 

ma charakter zmierzający do ujednolicenia terminologii ustawy. Stąd, przyjąć należy, że 

nowe brzmienie przepisu nie zmieniło zakresu spraw przekazanych do uregulowania (§ 32 

ust. 2 Ztp). 

W zakresie upoważnienia z art. art. 236 Ppsa nie wydaje się uzasadnionym utrzymanie 

czasowo w mocy rozporządzenia, jeśli zmiana przepisu upoważniającego ma wejść w życie 

po upływie 3 lat od dnia ogłoszenia ustawy.  

Dodatkowo rozporządzenie wydane na podstawie art. 236 Ppsa zachowa moc nie dłużej 

niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Tymczasem sam przepis 

upoważniający do wydania rozporządzenia zostanie zmieniony dopiero po upływie 36 

miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W efekcie po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy stosowne przepisy wykonawcze utracą moc pomimo braku zmiany zakresu 

spraw przekazanych do uregulowania, a właściwy minister, w celu uniknięcia luki prawnej, 

będzie obowiązany do wydania nowych przepisów identycznej treści.  

Propozycja poprawki: 

skreśla się art. 11; 

 

22) art. 12 pkt 1 noweli. 

Wątpliwość budzi potrzeba wcześniejszego uchylenia przepisu art. 12a ustawy 

o informatyzacji oraz w konsekwencji także art. 1 pkt 10 tej ustawy dotyczących Strategii 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Uchylenie to nastąpić ma po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia ustawy. Pomimo uchylenia tych przepisów w dalszym ciągu obowiązywać będą 

uchylane w późniejszym terminie (po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy) 
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przepisy dotyczące Planu Informatyzacji Państwa (art. 5 ustawy) i przepisy dotyczące 

dofinasowania projektów informatycznych (art. 12) odwołujące się wprost do Strategii 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Propozycja poprawki: 

w art. 12 skreśla się pkt 1. 
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starszy legislator 


