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W nawiązaniu do pisma z dnia 28 sierpnia 2013 r. nr GMS -WP- 173-267/13, 

przy którym przekazano rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych 

ustaw, uprzejmie informuję, iż do przedłożonego do oceny projektu nie zgłaszam 

uwag o charakterze merytorycznym, odnoszących się do proponowanych rozwiązań 

w obszarze działania administracji pablicznej oraz sądownictwa administracyjnego, 

związanych z wykorzystaniem systemu komunikacji elektronicznej. 

Pozwolę sobie jednak zwrócić uwagę na pewne usterki o charakterze 

redakcyjnym, które mogą być usunięte na obecnym etapie prac legislacyjnych. Poniżej 

przedstawiam je w kolejności odnoszącej się do poszczególnych artykułów projektu. 

Art. l projektu - zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235): 

- pkt 3 lit. b - w zmienianym punkcie 20 zawierającym ustawowe określenie 

"urzędowego poświadczenia odbioru" użyte zostało wyrażenie "doręczanym"; wydaje 

się jednak wskazane użycie trybu dokonanego - "doręczonego", tak jak jest w 

aktualnym brzmieniu nowelizowanego przepisu; 

- pkt 6 - w dodawanym art. 12e ust. 2 dla liczenia terminu wniesienia odwołania za 

decydującą przyjęto datę wpływu odwołania do urzędu; zauważyć należy, że jest to 
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data, na którą składający odwołanie nie ma wpływu, dlatego też zasadne wydaje się 

przyjęcie dla określenia sposobu liczenia tego terminu daty wysłania odwołania. 

Art. 2 projektu - zmiany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267): 

- pkt 2 lit. a - zmieniany art. 391 k.p.a. w § l przy określeniu przesłanek doręczeń 

pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie formułuje wymogu 

przekazania organowi administracji przez stronę lub uczestnika postępowania adresu 

elektronicznego dla doręczeń dokonywanych tą drogą. Jednocześnie dodawany § l b 

(lit. b) posługuje się pojęciem "adres elektroniczny strony lub innego uczestnika 

postępowania". 

Art. 4 projektu - zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, 

z późn. zm.): 

pkt 10 - w analogicznej sytuacji, jak omówiona powyżej projektodawca w 

dodawanym art. 74a wprowadził warunek,przekazania sądowi adresu elektronicznego 

dla doręczeń występujący kumulatywnie z wystąpieniem do sądu o takie doręczenie. 

Zasadnym wydaje się uzupełnienie w tym zakresie projektowanego brzmienia art. 

391k.p.a. oraz zmienianego art. 144a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)- art. 3 pkt 13 lit. a projektu, w 

którym warunek podania adresu także nie występuje. 

Art. 5 pkt 3 projektu - użycie w przepisie przejściowym pełnej nazwy "elektroniczna 

platforma usług administracji publicznej" stanowi niekonsekwencję wobec 

posługiwania się w pozostałych projektowanych przepisach skrótem "e-PUAP" . 
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