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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI INFRASTRUKTURY 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 28 października 2020 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone 

w toku debaty w dniu 28 października 2020 r. nad ustawą  

o doręczeniach elektronicznych 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1-118. 

 

 

 

 

 

   Zastępca Przewodniczącego Komisji 

   Infrastruktury 

   (-) Stanisław Lamczyk 

 

 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o doręczeniach elektronicznych 

 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 1, 4, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 27, 35, 37, 44, 46, 

47, 48, 49, 51, 52, 53, 59, 63, 66, 68, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 

89, 94, 95, 96, 97, 103 i 110 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 w pkt 3 wyrazy „kwalifikowanych usług” zastępuje się 

wyrazami „kwalifikowanej usługi”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 2 i 65 należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 2 skreśla się pkt 1; Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 3, 19 i 55 należy głosować łącznie. 

 

3)  w art. 2 skreśla się pkt 3; Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

4)  w art. 2 w pkt 7 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „i”; Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

5)  w art. 2 w pkt 8 w lit. c: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „lub” zastępuje się wyrazem 

„albo”, 

b) w tiret drugim po wyrazie „połowę” dodaje się wyraz „ich”, 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 



– 2 – 

c) w tiret trzecim po wyrazie „nad” dodaje się wyraz „ich”, 

d) w tiret czwartym po wyrazie „połowy” dodaje się wyraz „ich”; 

6)  w art. 2 skreśla się pkt 9; Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 7, 18, 22 i 28 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 3 w pkt 1 w lit. d wyraz „repozytoria” zastępuje się wyrazami „do 

repozytoriów”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

8)  w art. 5 w pkt 2 wyrazy „podmiot publiczny posiada” zastępuje się 

wyrazami „posiada on”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 9 i 54 należy głosować łącznie. 

 

9)  w art. 6 w ust. 1: 

a) w pkt 1 wyrazy „w pierwotnej” zastępuje się wyrazami „pierwotnie 

w”, 

b) w pkt 2 lit. d i e otrzymują brzmienie: 

„d) ważny interes publiczny, w szczególności bezpieczeństwo 

państwa, obronność lub porządek publiczny, 

 e) ograniczenia techniczno-organizacyjne wynikające 

z objętości korespondencji oraz inne przyczyny mające 

charakter techniczny;”, 

c) skreśla się lit. f; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 10 i 34 należy głosować łącznie. 
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10)  tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Adres do doręczeń 

elektronicznych i skrzynka doręczeń”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

11)  w art. 11 w pkt 2 wyrazy „właściwego rejestru” zastępuje się wyrazami 

„Krajowego Rejestru Sądowego albo do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

12)  w art. 12 w ust. 2 w pkt 1 wyraz „podmiotu” zastępuje się wyrazami 

„lub firmę, pod którą podmiot działa”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

13)  w art. 14: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 3 po wyrazie „REGON” dodaje się wyrazy „, jeżeli został 

nadany”, 

– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) adres do korespondencji – w przypadku osoby fizycznej 

niebędącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej; 

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) adres do doręczeń – w przypadku osoby fizycznej będącej 

przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej;”, 

b) w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyraz „podmiotu”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 14, 23, 105 i 112 należy głosować łącznie. 

 

14)  w art. 15 skreśla się ust. 6 i 7; Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 



– 4 – 

15)  w art. 16 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c, w art. 29 w ust. 2 w pkt 1 w lit. c oraz 

w art. 30 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a w tiret trzecim i w pkt 3 w lit. c po 

wyrazie „REGON” dodaje się wyrazy „, jeżeli został nadany”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

16)  w art. 17 w ust. 2 w pkt 1 wyraz „albo” zastępuje się wyrazem „lub” 

oraz wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

17)  w art. 21 w ust. 1 wyrazy „znajdująca się” zastępuje się wyrazem 

„zgromadzona”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

18)  w art. 23 w ust. 2 skreśla się wyraz „jednoczesnego”; Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

19)  w art. 25 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi, będącą 

rejestrem publicznym, bazę adresów elektronicznych, w której 

gromadzone są adresy do doręczeń elektronicznych oraz zapewnia 

utrzymanie i rozwój tej bazy, w tym:”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

20)  w art. 26: 

a) w pkt 1 w lit. j, w pkt 2 w lit. n oraz w pkt 3 w lit. l wyrazy „oraz 

jego” zastępuje się wyrazami „, jego adres poczty elektronicznej 

oraz”, 

b) w pkt 2: 

– po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu: 

„fa) adres do doręczeń – w przypadku osoby fizycznej będącej 

przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej,”, 

– po lit. j dodaje się lit. ja w brzmieniu: 

„ja) adres poczty elektronicznej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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pkt 7 i art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. g,”; 

21)  w art. 26 w pkt 2: 

a) w lit. d po wyrazie „REGON” dodaje się wyrazy „, jeżeli został 

nadany”, 

b) w lit. k wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

22)  w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku zmiany w rejestrze PESEL numeru PESEL, 

imienia lub nazwiska podmiotu niepublicznego będącego osobą 

fizyczną oraz administratora skrzynki doręczeń dokonywana jest 

automatyczna aktualizacja tych danych w bazie adresów 

elektronicznych.”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

23)  w art. 29: 

a) w ust. 2 w pkt 2 w lit. a skreśla się wyraz „podmiotu”, 

b) w ust. 3: 

– w pkt 1 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”, 

– w pkt 2 po wyrazie „elektroniczną” dodaje się wyraz „podmiotu” 

oraz użyty po raz drugi wyraz „lub” zastępuje się wyrazem 

„albo”, 

c) w ust. 4: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „dołącza się” 

dodaje się wyraz „kopię”, 

– w pkt 1 i 2 skreśla się wyraz „kopię”, 

d) w ust. 6 wyrazy „art. 15 ust. 1 i 4–7” zastępuje się wyrazami „art. 15 

ust. 1, 4 i 5”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

24)  w art. 30 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b w tiret pierwszym i w pkt 2 w lit. a 

skreśla się wyraz „podmiotu”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 



– 6 – 

25)  w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej oraz adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, 

doradcy restrukturyzacyjnego, notariusza, rzecznika patentowego, radcy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz komornika 

sądowego do bazy adresów elektronicznych wpisuje się adres do 

doręczeń elektronicznych na potrzeby prowadzenia działalności 

gospodarczej, wykonywania zawodu albo wykonywania czynności 

służbowych, niezależnie od adresu do doręczeń elektronicznych tej 

osoby wpisanego do bazy adresów elektronicznych, niezwiązanego z 

prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywaniem zawodu albo 

wykonywaniem czynności służbowych.”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

26)  w art. 33 w ust. 2 skreśla się wyrazy „na podstawie okoliczności 

faktycznych”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

27)  w art. 35 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 4 w pkt 4 oraz w art. 54 w ust. 2 

wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

28)  w art. 35 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) otrzymania wniosku o wykreślenie adresu do doręczeń 

elektronicznych z bazy adresów elektronicznych od: 

a) dziekana okręgowej izby radców prawnych, w przypadku 

adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w 

ramach wykonywania zawodu radcy prawnego, 

b) dziekana okręgowej rady adwokackiej, w przypadku adresu 

do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach 

wykonywania zawodu adwokata, 

c) Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, w przypadku 

adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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ramach wykonywania zawodu rzecznika patentowego, 

d) Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w przypadku adresu 

do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach 

wykonywania zawodu doradcy podatkowego, 

e) Ministra Sprawiedliwości, w przypadku adresu do doręczeń 

elektronicznych wykorzystywanego w ramach: 

– wykonywania zawodu notariusza, 

– wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, 

– pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego, 

f) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 

w przypadku adresu do doręczeń elektronicznych 

wykorzystywanego w ramach wykonywania czynności 

służbowych przez radcę Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

g) podmiotu niepublicznego korzystającego z publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo 

kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego.”; 

29)  w art. 35 w ust. 4 w pkt 3 przed wyrazem „likwidacji” dodaje się 

wyrazy „zniesienia albo”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

30)  w art. 35 w ust. 4 w pkt 5 po wyrazie „wniosku” dodaje się wyrazy „o 

wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

z informacją”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

31)  w art. 35 w ust. 6 po wyrazie „pośrednictwem” dodaje się wyrazy 

„systemu teleinformatycznego”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

32)  w art. 36 w ust. 1 wyraz „żądanie” zastępuje się wyrazem „wniosek”; Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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Uwaga: 

Nad poprawkami nr 33 i 50 należy głosować łącznie. 

 

33)  dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. 1. Kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczący 

kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla 

podmiotów, których adresy do doręczeń elektronicznych są wpisane 

do bazy adresów elektronicznych, informuje ministra właściwego do 

spraw informatyzacji o: 

1) każdej wiadomej mu zmianie danych dotyczących tych 

podmiotów, przetwarzanych w bazie adresów elektronicznych; 

2) dniu zakończenia świadczenia kwalifikowanej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla każdego z tych 

podmiotów – w terminie 24 godzin od zdarzenia. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia usługę 

sieciową umożliwiającą przekazanie informacji przez kwalifikowanego 

dostawcę usług zaufania za pomocą bezpośredniej wymiany danych 

między systemem kwalifikowanego dostawcy usług zaufania a bazą 

adresów elektronicznych. 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje 

niezwłocznie kwalifikowanemu dostawcy usług zaufania świadczącemu 

kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego 

informację w przedmiocie adresu do doręczeń elektronicznych 

wpisanego do bazy adresów elektronicznych, którego dostawcą jest 

kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczący kwalifikowaną 

usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

34)  w tytule rozdziału 4 skreśla się użyty po raz pierwszy wyraz 

„publicznej”; 

 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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35)  w art. 37 w ust. 3 w pkt 3 skreśla się wyrazy „dostawcy usługi”; Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 36 i 38 należy głosować łącznie. 

 

36)  w art. 40 w ust. 1 skreśla się pkt 3; Poprawka sen. 

J. Hamerskiego 

poparta przez 

komisję 

37)  w art. 40 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach „14 dni od” dodaje się wyraz 

„dnia”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

38)  w art. 41 w ust. 1 skreśla się pkt 3; Poprawka sen. 

J. Hamerskiego 

poparta przez 

komisję 

39)  art. 43 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 43. Kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczący 

kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego 

polegającą na wysyłaniu i odbieraniu korespondencji na adres lub z 

adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów 

elektronicznych, wystawia dowody wysłania i dowody otrzymania 

zgodnie ze standardem, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 

5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej. Przepisy art. 40 i art. 41 stosuje się odpowiednio.”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

40)  w art. 45 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazie „publiczny” dodaje 

się wyrazy „z adresu do doręczeń elektronicznych”; 

 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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41)  w art. 46 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zgodność treści wydrukowanego dokumentu elektronicznego oraz 

dokumentu zawierającego wynik weryfikacji podpisu lub pieczęci 

elektronicznej z treścią odpowiadających im dokumentów 

elektronicznych.”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

42)  w art. 50: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Operator wyznaczony przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw informatyzacji oraz ministrowi właściwemu do spraw łączności 

do 25. dnia każdego miesiąca zestawienia statystyczne korespondencji 

zrealizowanej w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego oraz w ramach publicznej usługi hybrydowej za 

poprzedni miesiąc.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Operator wyznaczony przekazuje podmiotowi publicznemu 

korzystającemu z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego lub z publicznej usługi hybrydowej do 25. dnia 

każdego miesiąca zestawienia statystyczne korespondencji 

zrealizowanej w ramach tych usług świadczonych dla tego podmiotu.”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

43)  w art. 51 w ust. 4 wyrazy „art. 49” zastępuje się wyrazami „art. 37 

ust. 6”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

44)  w art. 51 w ust. 7 wyrazy „albo zmian” zastępuje się wyrazami „albo 

projektu zmian”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

45)  w art. 52 po wyrazach „doręczenia elektronicznego” dodaje się wyrazy 

„, w tym w zakresie wymiany korespondencji pomiędzy pomiotami 

niepublicznymi,”;  

Poprawka sen. 

J. Hamerskiego 

poparta przez 

komisję 
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46)  w art. 53: 

a) w ust. 1 w pkt 6 po wyrazie „odszkodowań” dodaje się wyrazy „w 

przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług”, 

b) w ust. 2 po wyrazie „regulaminie” dodaje się wyrazy „świadczenia 

publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i 

publicznej usługi hybrydowej”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

47)  w art. 54 w ust. 4 wyrazy „dostawcy usługi” zastępuje się wyrazami 

„operatora wyznaczonego”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

48)  w art. 54: 

a) w ust. 5 w pkt 3 wyraz „usług” zastępuje się wyrazami „publicznej 

usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi 

hybrydowej”, 

b) w ust. 7 w pkt 2 i 3 po wyrazie „operatora” dodaje się wyraz 

„wyznaczonego”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

49)  w art. 55 w ust. 1: 

a) w pkt 1 po wyrazie „przesyłki” dodaje się wyraz „listowej”, 

b) w części wspólnej wyraz „usługi” zastępuje się wyrazami 

„publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego 

i publicznej usługi hybrydowej”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

50)  skreśla się art. 57; Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

51)  w art. 60 w ust. 1: 

a) w pkt 1: 

– w lit. a: 

– – w tiret ósmym po wyrazie „wpisania” dodaje się wyrazy 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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„adresu do doręczeń elektronicznych”, 

– – w tiret dziewiątym po wyrazie „wykreślenia” dodaje się 

wyrazy „adresu do doręczeń elektronicznych”, 

 – w lit. b: 

– – w tiret trzecim po wyrazie „REGON” dodaje się wyrazy „, 

jeżeli został nadany”, 

– – w tiret piątym wyraz „korespondencji” zastępuje się wyrazem 

„doręczeń”, 

– – w tiret siódmym wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”, 

– – w tiret ósmym po wyrazie „wpisania” dodaje się wyrazy 

„adresu do doręczeń elektronicznych”, 

– – w tiret dziewiątym po wyrazie „wykreślenia” dodaje się 

wyrazy „adresu do doręczeń elektronicznych”, 

– w lit. c: 

– – w tiret dziewiątym po wyrazie „wpisania” dodaje się wyrazy 

„adresu do doręczeń elektronicznych”, 

– – w tiret dziesiątym po wyrazie „wykreślenia” dodaje się 

wyrazy „adresu do doręczeń elektronicznych”, 

b) w pkt 2 w lit. g wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

52)  w art. 60 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dane, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, są udostępniane 

operatorowi wyznaczonemu i kwalifikowanym dostawcom usług 

zaufania świadczącym kwalifikowaną usługę rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego, dysponującym przekazanym przez 

nadawcę adresem do doręczeń elektronicznych adresata, w celu 

przekazania wiadomości do operatora wyznaczonego albo 

kwalifikowanego dostawcy usług zaufania świadczącego 

kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, 

obsługującego adresata.”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

53)  w art. 61 w pkt 1 w lit. b, w § 1a w zdaniu trzecim wyrazy „lub Poprawka 

KI poparta przez 

komisję 
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podpisem” zastępuje się wyrazami „albo podpisem” oraz wyraz „albo” 

zastępuje się wyrazem „lub”; 

 

54)  w art. 61 w pkt 5, w art. 39 w § 4 wyrazy „w tym istotne interesy 

państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub 

porządku publicznego” zastępuje się wyrazami „w szczególności 

bezpieczeństwo państwa, obronność lub porządek publiczny”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

55)  w: 

a) art. 61 w pkt 5, w art. 39
1
 w pkt 1, 

b) art. 63 w pkt 2, w art. 131
2
 w § 1, 

c) art. 65, w art. 37c w ust. 1, 

d) art. 66, w art. 22
10

 w ust. 1, 

e) art. 67 w pkt 1, w art. 16 w § 1 w zdaniu piątym, 

f) art. 70, w art. 20a w § 1, 

g) art. 71 w pkt 3, w ust. 34, 

h) art. 74, w ust. 1a, 

i) art. 79, w art. 27a w ust. 1, 

j) art. 82 w pkt 3, w art. 116 w § 2, 

k) art. 83 w pkt 1, w art. 19f w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, 

l) art. 84 w pkt 22, w § 2 w zdaniu trzecim, 

m) art. 85 w pkt 1, w art. 11b w ust. 1, 

n) art. 86 w pkt 3, w art. 71ab w ust. 1, 

o) art. 92, w art. 16a w ust. 1, 

p) art. 96 w pkt 4, w § 2d, 

q) art. 97 w pkt 2, w art. 388, 

r) art. 104 w pkt 5, w art. 180a, 

s) art. 107, w art. 110zzg w ust. 1, 

t) art. 111: 

– w pkt 1, w pkt 5, 

– w pkt 2, w art. 17b w ust. 1, 

u) art. 114, w lit. e, 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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v) art. 117 w pkt 1 w lit. a, 

w) art. 120 w pkt 1, w pkt 1, 

x) art. 129: 

– w pkt 1, w pkt 1, 

– w pkt 2 w lit. a, w ust. 1–3, 

y) art. 132 w pkt 8, w art. 68 w ust. 1, 

z) art. 133 w pkt 1 w lit. a, w pkt 1, 

za) art. 137:  

– w pkt 1, w ust. 4, 

– w pkt 2, w ust. 4, 

zb) art. 140, w zdaniu drugim, 

zc) art. 142 w pkt 1 w lit. a, w pkt 6a 

– wyrazy „art. 2 pkt 3” zastępuje się wyrazami „art. 25”;  

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 56 i 67 należy głosować łącznie. 

 

56)  w art. 61 w pkt 7 w lit. a, w § 1 skreśla się wyrazy „, jeżeli następuje w 

postaci innej niż elektroniczna”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 57 i 70 należy głosować łącznie. 

 

57)  w art. 61 w pkt 24 w lit. b po wyrazach „pkt 4” dodaje się wyrazy „po 

wyrazach „stanowiska służbowego””; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

58)  w art. 67 w pkt 1, w art. 16: 

a) w § 1 skreśla się zdania szóste i siódme, 

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

„§ 1a. Jeżeli spółdzielnia jest jednocześnie instytucją 

obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i …) deklaracja, o której mowa w 

§ 1, może być również złożona pod nieważnością w formie 

dokumentowej w rozumieniu art. 77
2
 Kodeksu cywilnego. W 

takim przypadku do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby, 

która ubiega się o przyjęcie na członka, stosuje się przepisy 

ustawy, o której mowa w zdaniu pierwszym.”; 

59)  w art. 67: 

a) w pkt 2 w lit. a, w § 2 w zdaniu pierwszym wyraz „stwierdzone” 

zastępuje się wyrazem „potwierdzone”, 

b) w pkt 5, w § 6a wyraz „członkom” zastępuje się wyrazem 

„członkowi”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 60, 61 i 69 należy głosować łącznie. 

 

60)  w art. 71 w pkt 1 wyrazy „różnej liczbie” zastępuje się wyrazami 

„różnym rodzaju” oraz wyrazy „odpowiedniej liczbie” zastępuje się 

wyrazami „odpowiednim rodzaju”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

61)  w art. 72 w pkt 2 po wyrazie „różnym” dodaje się wyrazy „rodzaju i 

różnym” oraz po wyrazie „odpowiednim” dodaje się wyrazy „rodzaju i 

odpowiednim”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 62, 109 i 117 należy głosować łącznie. 

 

62)  w art. 82 w pkt 2: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 100a” dodaje się 

wyrazy „i art. 100b”, 

b) dodaje się art. 100b w brzmieniu: 

„Art. 100b. § 1. System teleinformatyczny, o którym mowa 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 



– 16 – 

w art. 100a, prowadzi Minister Sprawiedliwości. Realizację zadań 

związanych z prowadzeniem systemu teleinformatycznego 

Minister Sprawiedliwości może powierzyć, w całości lub w 

części, jednostce organizacyjnej jemu podległej lub przez niego 

nadzorowanej lub Prokuratorowi Krajowemu.  

§ 2. W systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 

100a, gromadzi się kopie: 

1) orzeczeń i podlegających zaskarżeniu zarządzeń; 

2) aktów oskarżenia, wniosków o wydanie wyroku skazującego, 

wniosków o rozpoznanie sprawy w postępowaniu 

przyspieszonym, wniosków o warunkowe umorzenie 

postępowania, wniosków o umorzenie postępowania z 

powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środka 

zabezpieczającego. 

§ 3. System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 100a, 

służy weryfikacji treści i autentyczności kopii dokumentów, 

o których mowa w § 2.  

§ 4. Administratorem systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 100a, jest Minister Sprawiedliwości.  

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w 

drodze rozporządzenia, strukturę systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 100a, jego minimalną funkcjonalność, 

warunki organizacyjno-techniczne gromadzenia i pobierania 

zgromadzonych w nim danych oraz sposób opatrywania kopii, 

o których mowa w § 2, unikalnym oznaczeniem identyfikującym, 

a ponadto może określić podmiot, któremu powierza realizację 

zadań związanych z prowadzeniem tego systemu, oraz zakres 

zadań powierzonych do realizacji, uwzględniając konieczność 

zapewnienia powszechnej dostępności zgromadzonych danych, 

zapewnienia sprawności wprowadzania danych do systemu, 

zapewnienia kompletności i prawidłowości danych 

przetwarzanych w systemie oraz potrzebę zabezpieczenia danych 

przed nieuprawnionym dostępem do nich.”; 
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63)  w art. 82 w pkt 3, w art. 116 w § 2 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem 

„albo”; 

Poprawka 

KI poparta przez 

komisję 

 

64)  art. 82: 

a) w pkt 4, w pkt 2 w lit. a skreśla się wyrazy „zwanego dalej 

„podmiotem niepublicznym”,”, 

b) w pkt 7 w lit. a, w § 1 skreśla się wyrazy „, zwanej dalej „kopią 

orzeczenia albo zarządzenia””, 

c) w pkt 9 w lit. a, w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) na adres do doręczeń elektronicznych; doręczenia 

podmiotowi niepublicznemu, o którym mowa w art. 2 

pkt 7 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o 

doręczeniach elektronicznych, dokonuje się za jego 

zgodą wyrażoną w tym postępowaniu;”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

65)  w art. 83 w pkt 1, w art. 19f w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „o którym mowa 

w art. 2 pkt 1” zastępuje się wyrazami „o której mowa w art. 2 pkt 12”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

66)  w art. 84: 

a) w pkt 20, w art. 126 w § 1 w zdaniu trzecim wyraz „lub” zastępuje 

się wyrazem „albo” oraz wyraz „albo” zastępuje się wyrazem „lub”, 

b) w pkt 28 w lit. c, w § 2 wyraz „określonym” zastępuje się wyrazami 

„spraw określonych”, 

c) w pkt 30: 

– w lit. a, w § 1 wyraz „wydanych” zastępuje się wyrazem 

„utrwalonych”, 

– w lit. b, w § 1a wyrazy „dokument elektroniczny” zastępuje się 

wyrazami „pismo utrwalone w postaci elektronicznej”, 

– lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) w § 4 wyrazy „wydanym w formie dokumentu 

elektronicznego” zastępuje się wyrazami „utrwalonym w 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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postaci elektronicznej”;”, 

d) w pkt 37, w § 3b wyrazy „drogą elektroniczną” zastępuje się 

wyrazami „na adres do doręczeń elektronicznych”; 

67)  w art. 84 w pkt 30 w lit. a, w § 1 skreśla się wyrazy „, jeżeli następuje w 

postaci innej niż elektroniczna”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

68)  w art. 86 w pkt 2, w ust. 4a wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

69)  w art. 87 w pkt 1 wyrazy „różnych przypadkach” zastępuje się 

wyrazami „różnym rodzaju i różnym przypadku” oraz wyrazy 

„odpowiednich przypadkach” zastępuje się wyrazami „odpowiednim 

rodzaju i odpowiednim przypadku”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

70)  w art. 88 w pkt 1 wyrazy „lub na adres” zastępuje się wyrazami „, lub 

na adres”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

71)  w art. 88 w pkt 2, w ust. 5a: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w przypadku osoby fizycznej posiadającej jednocześnie 

adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów 

elektronicznych, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 

7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych oraz 

profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, na adres do doręczeń 

elektronicznych oraz przez przekazanie pisma w postaci 

elektronicznej na profil informacyjny w systemie 

teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

albo”, 

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy „za pokwitowaniem,”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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72)  w art. 90: 

a) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

„14) w art. 434 § 3 otrzymuje brzmienie 

„§ 3. Jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje w spółce są 

akcjami imiennymi, zarząd może zrezygnować z dokonywania 

ogłoszeń. W takim przypadku wszyscy akcjonariusze powinni być 

poinformowani o treści ogłoszenia, o którym mowa w § 1, listami 

poleconymi albo na adresy do doręczeń elektronicznych. Termin 

do wykonania prawa poboru nie może być krótszy niż dwa 

tygodnie od dnia wysłania zawiadomienia do akcjonariusza listem 

poleconym albo na adres do doręczeń elektronicznych.”;”, 

b) w pkt 15, zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

„Zapis subskrypcji powinien być złożony spółce albo osobie przez 

nią upoważnionej w terminie podanym w ogłoszeniu, prospekcie 

albo zawiadomieniu, o którym mowa w art. 434 § 3, wysłanym 

listem poleconym albo na adres do doręczeń elektronicznych.”, 

c) pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) w art. 438 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Termin odbioru wpłaconych kwot nie może być 

dłuższy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia wezwania, o którym 

mowa w § 3, albo dnia otrzymania wezwania przez akcjonariusza 

listem poleconym albo na adres do doręczeń elektronicznych.”.”; 

Poprawka 

KI  
poparta przez 

komisję 

 

73)  w art. 91, w ust. 8 po wyrazie „wysłanie” dodaje się wyraz „wniosku”; Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

74)  w art. 96 w pkt 4, w § 2c wyrazy „oznaczenie adresu” zastępuje się 

wyrazem „adres”; 

 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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75)  w art. 99, ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu 

lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia obowiązkowego, 

o którym mowa w art. 4 pkt 1–3, przesyłką listową, za chwilę jego 

złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 

i …) albo w przypadku wysłania oświadczenia na adres do 

doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz. U. poz. …), datę wystawienia dowodu wysłania, o którym 

mowa w art. 39 tej ustawy.”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

76)  w art. 104: 

a) w pkt 1 w lit. b, w ust. 2b w zdaniu pierwszym wyrazy „lub 

podpisem” zastępuje się wyrazami „albo podpisem”, 

b) w pkt 2 w lit. b, w ust. 1a w zdaniu drugim wyraz „lub” zastępuje się 

wyrazem „albo”, 

c) w pkt 3, w ust. 4 skreśla się wyrazy „administracji publicznej”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

77)  w art. 106 w pkt 1, w ust. 1: 

a) w zdaniu trzecim wyraz „sporządzanego” zastępuje się wyrazem 

„utrwalonego”, 

b) w zdaniu czwartym wyrazy „lub podpisem” zastępuje się wyrazami 

„albo podpisem” oraz wyrazy „osoby kontrolowanej” zastępuje się 

wyrazem „kontrolowanego”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

78)  w art. 112, w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „lub podpisem” 

zastępuje się wyrazami „albo podpisem”; 

 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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79)  w art. 113: 

a) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie: 

„7) użyte w art. 54 w ust. 3 i w art. 84e w ust. 1 w różnym przypadku 

wyrazy „pisemna zgoda” zastępuje się użytymi w odpowiednim 

przypadku wyrazami „sporządzona na piśmie zgoda”;  

8) użyte w art. 54 w ust. 15 i w art. 87 w ust. 3 w pkt 2 w różnym 

przypadku wyrazy „pisemna informacja” zastępuje się użytymi 

w odpowiednim przypadku wyrazami „informacja na piśmie”;”, 

b) w pkt 12 wyrazy „wniosek sporządzony na piśmie” zastępuje się 

wyrazami „sporządzony na piśmie wniosek”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

80)  w art. 117 w pkt 1 w lit. c, w lit. g po wyrazach „doręczeń 

elektronicznych” dodaje się wyrazy „wpisany do bazy adresów 

elektronicznych”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

81)  w art. 121, w ust. 2 wyrazy „lub podpisem” zastępuje się wyrazami 

„albo podpisem”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

82)  w art. 124 w pkt 1–4, w zdaniach pierwszych skreśla się wyraz 

„wnoszonej”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

83)  skreśla się art. 125; Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

84)  w art. 127 w pkt 1, w art. 10 w ust. 1 i 2 wyrazy „upoważnić na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej” zastępuje się wyrazami „na piśmie 

utrwalonym w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, 

opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, upoważnić”; 

 

Poprawka sen. 

W. Tyszkiewicza 

poparta przez 

komisję 
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85)  w art. 127 w pkt 2, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dokumenty z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, 

na żądanie sądu, prokuratora, osoby, której akt stanu cywilnego 

dotyczy, lub osoby mającej interes prawny, mogą być wydawane: 

1) na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej albo 

odwzorowania cyfrowego poświadczonego za zgodność z 

oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo 

2) w postaci kopii albo wydruku dokumentu elektronicznego 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kierownika 

urzędu stanu cywilnego podpisem własnoręcznym.”; 

Poprawka sen. 

W. Tyszkiewicza 

poparta przez 

komisję 

86)  w art. 127 w pkt 4, w art. 32a po wyrazach „podpisami 

własnoręcznymi” dodaje się wyrazy „lub w postaci elektronicznej i 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym”; 

Poprawka sen. 

W. Tyszkiewicza 

poparta przez 

komisję 

87)  w art. 127 w pkt 10 w lit. b, w ust. 10 po wyrazach „w postaci 

papierowej” dodaje się wyrazy „lub w postaci elektronicznej, 

opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym”; 

Poprawka sen. 

W. Tyszkiewicza 

poparta przez 

komisję 

88)  w art. 127 w pkt 11, w ust. 1 po wyrazach „w postaci papierowej” 

dodaje się wyrazy „lub w postaci elektronicznej”; 

Poprawka sen. 

W. Tyszkiewicza 

poparta przez 

komisję 

89)  w art. 127: 

a) w pkt 12, w ust. 7 w pkt 2,  

b) w pkt 13, w ust. 3 w pkt 2  

– wyrazy „w formie” zastępuje się wyrazami „w postaci”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

90)  w art. 127 w pkt 14 w lit. a, w pkt 1 po wyrazach „w postaci 

papierowej” dodaje się wyrazy „lub w postaci elektronicznej”; 

Poprawka sen. 

W. Tyszkiewicza 

poparta przez 

komisję 
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91)  w art. 127 w pkt 18 w lit. a, w części wspólnej po wyrazach „w postaci 

papierowej” dodaje się wyrazy „lub w postaci elektronicznej”; 

Poprawka sen. 

W. Tyszkiewicza 

poparta przez 

komisję 

92)  w art. 127 w pkt 20, w ust. 4 po wyrazach „w postaci papierowej” 

dodaje się wyrazy „lub w postaci elektronicznej”; 

Poprawka sen. 

W. Tyszkiewicza 

poparta przez 

komisję 

93)  w art. 127 w pkt 22, w ust. 1 wyrazy „upoważnić na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej” zastępuje się wyrazami „na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzonym 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, upoważnić”; 

Poprawka sen. 

W. Tyszkiewicza 

poparta przez 

komisję 

94)  w art. 129 w pkt 2 w lit. a, w ust. 3 wyrazy „lub podpisem” zastępuje 

się wyrazami „albo podpisem” oraz wyraz „, albo” zastępuje się 

wyrazem „lub”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

95)  w art. 131:  

a) w pkt 1, w art. 7a w pkt 2, 

b) w pkt 2, w ust. 6, 

c) w pkt 7, w ust. 2 w zdaniu drugim, 

d) w pkt 8, w zdaniu pierwszym, 

e) w pkt 9, w ust. 7, 

f) w pkt 11 w lit. a, w ust. 5 oraz w lit. b, w zdaniu drugim, 

g) w pkt 12 w lit. c, w ust. 4, 

h) w pkt 14, w ust. 2 

– wyrazy „lub podpisem” zastępuje się wyrazami „albo podpisem”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

96)  w art. 131: 

a) w pkt 8, w zdaniu pierwszym wyraz „pismem” zastępuje się 

wyrazami „na piśmie”, 

b) w pkt 14, w ust. 2 wyrazy „pismem utrwalonym w postaci 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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papierowej albo pismem utrwalonym” zastępuje się wyrazami „na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo”; 

97)  w art. 132: 

a) w pkt 4, w art. 51a w zdaniu trzecim, 

b) w pkt 11, w ust. 2 w zdaniu pierwszym 

– wyrazy „lub podpisem” zastępuje się wyrazami „albo podpisem”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

98)  w art. 135 w pkt 2: 

a) w art. 26a: 

– w pkt 3 wyrazy „wysłania i otrzymania danych” zastępuje się 

wyrazami „wysłania i dowodów otrzymania”, 

– w pkt 4 w lit. a i b skreśla się wyraz „danych” oraz w lit. c wyrazy 

„wysyłania i otrzymania danych” zastępuje się wyrazami 

„wysłania i dowodów otrzymania”, 

b) w art. 26b skreśla się wyrazy „pkt 5”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 99 i 115 należy głosować łącznie. 

 

99)  dodaje się art. 144a w brzmieniu: 

„Art. 144a. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) dodaje się art. 15zzu
10a

–

15zzu
10j

 w brzmieniu: 

„Art. 15zzu
10a

. 1. Do dnia 30 września 2021 r., w ramach 

realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19 powierza się 

operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa w art. 3 pkt 13 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1041), świadczenie usługi pocztowej, o której mowa 

w art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, przy wykorzystaniu środków 

Poprawka sen. 

J. Hamerskiego 

poparta przez 

komisję 
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komunikacji elektronicznej na etapie doręczania. 

2. Przez usługę pocztową, o której mowa w ust. 1, rozumie 

się przyjęcie przesyłki poleconej, a następnie jej przemieszczenie i 

doręczenie w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez 

konieczności składania własnoręcznego podpisu.  

3. Usługa pocztowa, o której mowa w ust. 1, jest 

przeznaczona dla podmiotów posiadających profil zaufany w 

rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).  

4. Przez przesyłkę poleconą rozumie się również przesyłkę 

poleconą z potwierdzeniem odbioru, pokwitowaniem odbioru albo 

elektronicznym potwierdzeniem odbioru.  

Art. 15zzu
10b

. 1. Do dnia 30 września 2021 r. ilekroć w 

przepisach prawa jest mowa o przesyłce poleconej w rozumieniu 

art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, 

albo o doręczaniu pisma za pokwitowaniem przez operatora 

pocztowego w rozumieniu tej ustawy, doręczenie takiej przesyłki 

może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni 

operatora wyznaczonego do obioru przesyłek poleconych celem 

ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów 

elektronicznych na skrzynkę elektroniczną adresata. 

W upoważnieniu adresat uzgadnia z operatorem wyznaczonym 

sposób postępowania z odebranymi przesyłkami poleconymi. 

2. Datą doręczenia przesyłki jest data zapoznania się przez 

odbiorcę z dokumentem zamieszczonym na skrzynce 

elektronicznej adresata. W przypadku braku zapoznania się 

dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od 

zamieszczenia dokumentu.  

3. Operator wyznaczony przesyła na adres elektroniczny 

wskazany przez adresata zawiadomienie zawierające informację, 

że doręczono na skrzynkę elektroniczną adresata dokument 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobrgezdmltqmfyc4njtgmzdgmrqg4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobrgezdmltqmfyc4njtgmzdgmjvgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiojsgy2teltqmfyc4njtg43deobzhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiojygu2tgltqmfyc4njthe2tkmbvhe
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elektroniczny.  

Art. 15zzu
10c

. 1. Przepisów art. 15zzu
10a 

nie stosuje się w 

przypadkach, gdy korespondencja nie może być doręczona ze 

względu na:  

1) konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu 

dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub 

rzeczy;  

2) ważny interes publiczny, w szczególności bezpieczeństwo 

państwa, obronność lub porządek publiczny;  

3) opatrzenie tekstem plastycznym, odbitką pieczęci 

plastycznej, hologramem lub innym zabezpieczeniem, które 

nie może być odzwierciedlone w wyniku przekształcenia;  

4) inne przyczyny techniczne.  

2. Istnienie przesłanek wymienionych w ust. 1 ocenia 

nadawca.  

Art. 15zzu
10d

. Przepisy mają zastosowanie do przesyłek 

poleconych, o których mowa w art. 15zzu
10a

 ust. 4, nadawanych 

na podstawie zawartych z operatorem wyznaczonym umów, bez 

względu na tryb w jakim zostały zawarte te umowy.  

Art. 15zzu
10e

. Dokument elektroniczny powstały w ramach 

realizacji usługi, o której mowa w art. 15zzu
10a

 ust. 1, ma moc 

równą mocy dokumentu w postaci papierowej, z którego został 

przekształcony.  

Art. 15zzu
10f

. 1. Operator wyznaczony w ramach 

świadczenia usługi, o której mowa w art. 15zzu
10a

 ust. 1:  

1) jest obowiązany do zapewnienia jednoznacznej identyfikacji 

adresata będącego osobą fizyczną;  

2) może zapewnić jednoznaczną identyfikację adresata lub osób 

uprawnionych do jego reprezentowania, w przypadku gdy 

adresat jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, o ile operator 

wyznaczony ma takie możliwości techniczne.  

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji w okresie do 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyydeltqmfyc4njtg43dinbzge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyydeltqmfyc4njtg43dinbzge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyydeltqmfyc4njtg43dinbzge
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dnia 30 września 2021 r. zapewnia adresatowi będącemu osobą 

fizyczną możliwość uwierzytelnienia w systemie operatora 

wyznaczonego za pomocą profilu zaufanego dla potrzeb 

korzystania z usługi, o której mowa w art. 15zzu
10a

 ust. 1. 

Art. 15zzu
10g

. Operator wyznaczony świadczy usługę, o 

której mowa w art. 15zzu
10a

 ust. 1, na podstawie regulaminu 

usługi. Regulamin, poza wymogami określonymi w ustawie z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, określa zasady 

identyfikacji adresata oraz zasady odbioru przesyłek.  

Art. 15zzu
10h

. 1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. dodatkowe 

czynności związane z doręczeniem wynikające z upoważnienia, o 

którym mowa w art. 15zzu
10b

 ust. 1, wykonywane w ramach 

usługi, o której mowa w art. 15zzu
10a

 ust. 1, są zwolnione z opłaty. 

Operator wyznaczony, który nie pobrał opłaty, otrzymuje 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki związane z 

funkcjonowaniem usługi w okresie jej świadczenia, na pokrycie 

kosztów całkowitych tej usługi, powiększonych o wskaźnik 

zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora 

wyznaczonego. 

2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. 

dodatkowe czynności związane z doręczeniem wynikające z 

upoważnienia, o którym mowa w art. 15zzu
10b

 ust. 1, wykonywane 

w ramach usługi, o której mowa w art. 15zzu
10a

 ust. 1, są 

zwolnione z opłaty. Operator wyznaczony, który nie pobrał opłaty, 

otrzymuje dotację z budżetu państwa związaną 

z funkcjonowaniem usługi w okresie jej świadczenia, na pokrycie 

kosztów całkowitych tej usługi, powiększonych o wskaźnik 

zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora 

wyznaczonego. 

3. Łączną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, określa 

ustawa budżetowa. 

4. Podstawę obliczenia należnych operatorowi 

wyznaczonemu środków, o których mowa w ust. 1, oraz należnej 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyydeltqmfyc4njtg43dinbzge
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operatorowi wyznaczonemu dotacji, o której mowa w ust. 2, 

stanowi: 

1) wartość poniesionych w okresie świadczenia usługi kosztów 

uzasadnionych rozumianych jako całkowity rzeczywisty 

koszt jednostkowy przesyłki hybrydowej, skalkulowany 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości i przepisami wydanymi na podstawie art. 104 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe oraz 

opisem kalkulacji kosztów zatwierdzanym przez Prezesa 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 97 ust. 2 

tej ustawy, powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu 

zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego; 

2) rzeczywisty wolumen przesyłek hybrydowych 

zrealizowanych w okresie świadczenia usługi. 

5. Okresem rozliczeniowym środków, o których mowa w ust. 

1, oraz dotacji, o której mowa w ust. 2, jest miesiąc kalendarzowy. 

6. Środki, o których mowa w ust. 1, oraz dotacja, o w której 

mowa w ust. 2, stanowią pomoc publiczną i mogą być udzielone 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji 

Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji, w okresie 

obowiązywania tej decyzji. 

7. W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące 

pomocy publicznej dopuszczają zwolnienie z wymogu notyfikacji 

Komisji Europejskiej pomocy publicznej udzielanej zgodnie z ich 

postanowieniami, środki, o których mowa w ust. 1, oraz dotacja, o 

której mowa w ust. 2, mogą być również udzielone zgodnie z tymi 

przepisami. 

8. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania środków, o 

których mowa w ust. 1, zwolnionych z wymogu notyfikacji 

Komisji Europejskiej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 

zgodności przyznawania tych środków z rynkiem wewnętrznym.  

9. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze 
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rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania dotacji, o której 

mowa w ust. 2, zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji 

Europejskiej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia zgodności 

przyznawania tych środków z rynkiem wewnętrznym. 

Art. 15zzu
10i

. W ramach doręczania, o którym mowa w art. 

15zzu
10a

, operator wyznaczony zapewnia:  

1) w toku przekształcenia, wykonanie z należytą starannością i 

jakością techniczną odwzorowania cyfrowego druku lub 

korespondencji zawartej w przesyłce listowej oraz koperty, 

umożliwiające zapoznanie się z treścią dokumentu 

elektronicznego bez potrzeby weryfikacji tej treści 

z dokumentem w postaci papierowej;  

2) integralność dokumentu elektronicznego wytworzonego w 

wyniku przekształcenia.  

Art. 15zzu
10j

. 1. Przepisów art. 15zzu
10a

–15zzu
10i

 nie stosuje 

się do przesyłek wysyłanych do oraz wysyłanych przez:  

1) Sądy i Trybunały;  

2) prokuraturę i inne organy ścigania;  

3) komornika sądowego.  

2. W przypadku przesyłek wysyłanych do oraz wysyłanych 

przez organy ścigania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, warunkiem 

niestosowania przepisów art. 15zzu
10a

–15zzu
10i

 jest oznaczenie 

przesyłki przez nadawcę napisem: „Nie podlega digitalizacji”.”; 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 100, 101 i 114 należy głosować łącznie. 

 

100)  dodaje się art. 144b w brzmieniu: 

„Art. 144b. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, 875, 979, 1086, 1423 i 1493) w art. 83 

wyrazy „w wysokości” zastępuje się wyrazami „do wysokości.”.”; 

Poprawka sen. 

J. Hamerskiego 

poparta przez 

komisję 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyydeltqmfyc4njtg43dinbzge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyydeltqmfyc4njtg43dinbzge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobsgyydeltqmfyc4njtg43dinbzge
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101)  dodaje się art. 144c w brzmieniu: 

Art. 144c. W ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 i 1086) dodaje się 

art. 70a w brzmieniu: 

„Art. 70a. Do zmiany warunków umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych będącej następstwem art. 14 pkt 1–4 stosuje 

się odpowiednio art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 

2020 r. poz. 374, 695 i 875).”; 

Poprawka sen. 

J. Hamerskiego 

poparta przez 

komisję 

102)  w art. 145 w ust. 2 skreśla się wyrazy „które nie posiadają adresu do 

doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów 

elektronicznych,”; 

Poprawka sen. 

J. Hamerskiego 

poparta przez 

komisję 

103)  w art. 145 w ust. 3 wyrazy „podanie lub wniosek złożone przez osobę 

fizyczną” zastępuje się wyrazami „podanie albo wniosek złożone”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

104)  w art. 148 w pkt 1 i 2 wyrazy „1 lutego” zastępuje się wyrazami „30 

kwietnia”; 

Poprawka sen. 

J. Hamerskiego 

poparta przez 

komisję 

105)  dodaje się art. 150a w brzmieniu: 

„Art. 150a. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji 

weryfikuje dane zawarte we wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 1, 

pod względem ich zgodności z danymi zawartymi w rejestrze PESEL. 

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, polega na porównaniu 

przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL i jest 

realizowana zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294 oraz z 2020 r. 

poz. 695 i …).”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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106)  w art. 152: 

a) skreśla się ust. 7, 

b) w ust. 10 wyrazy „ust. 1–8” zastępuje się wyrazami „ust. 1–7”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

107)  art. 153 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 153. Do podmiotów publicznych w rozumieniu ustawy 

zmienianej w art. 105, udostępniających elektroniczną skrzynkę 

podawczą w systemie innym niż ePUAP w okresie od dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy do dnia poprzedzającego dzień zaistnienia 

obowiązku jej stosowania, o którym mowa w art. 152, stosuje się art. 

154 i art. 155.”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

108)  w art. 155 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 

poprzedzającego dzień zaistnienia obowiązku jej stosowania, o którym 

mowa w art. 152, do doręczania przez podmioty publiczne w 

rozumieniu ustawy zmienianej w art. 105 do podmiotów 

niepublicznych w rozumieniu tej ustawy, dokonywanego w systemie 

teleinformatycznym organu administracji publicznej, stosuje się art. 39, 

art. 39
1
, art. 40 § 4 oraz art. 46 § 4–9 ustawy zmienianej w art. 61 w 

brzmieniu dotychczasowym oraz art. 144a i art. 152a ustawy 

zmienianej w art. 84 w brzmieniu dotychczasowym.”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

109)  w art. 156 skreśla się ust. 2–6; Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

110)  w art. 157 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Jeżeli doręczenie jest dokonywane w sposób wskazany w ust. 

1, w przypadku braku dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 40, 

pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia wystawienia 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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dowodu wysłania, o którym mowa w art. 39.”; 

111)  w art. 158 w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „ust. 2” zastępuje się 

wyrazami „ust. 1”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

112)  dodaje się art. 160a w brzmieniu: 

„Art. 160a. Przepisy art. 150a obowiązują do dnia 31 grudnia 

2021 r.”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 113 i 118 należy głosować łącznie.  

113)  dodaje się art. 160b w brzmieniu: 

„Art. 160b. Przepisy art. 157 obowiązują do dnia 30 września 

2029 r.”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

114)  w art. 161 w ust. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) art. 144b i art. 144c, które wchodzą w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia;”, 

Poprawka sen. 

J. Hamerskiego 

poparta przez 

komisję 

115)  w art. 161 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „art. 115” dodaje się wyrazy „, 

art. 144a”; 

Poprawka sen. 

J. Hamerskiego 

poparta przez 

komisję 

116)  w art. 161 w ust. 1: 

a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „art. 51 ust. 5–7, art. 53 ust. 1–5, art. 56 

ust. 4,”; 

b) dodaje się pkt 2a w brzmieniu:  

„2a) art. 37 ust. 6, art. 49, art. 51 ust. 5–7, art. 53 ust. 1–5 oraz art. 56 

ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia;”; 

Poprawka sen. 

J. Hamerskiego 

poparta przez 

komisję 
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117)  w art. 161 w ust. 1: 

a) w pkt 8 wyrazy „art. 156, który wchodzi” zastępuje się wyrazami 

„art. 82 pkt 2, w zakresie dodawanego art. 100b, i art. 156, które 

wchodzą”, 

b) w pkt 9 po wyrazach „art. 82” dodaje się wyrazy „pkt 1, 2, 

w zakresie dodawanego art. 100a, i pkt 3–21”; 

Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 

118)  w art. 161 skreśla się ust. 2. Poprawka 

KI 

poparta przez 

komisję 
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