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Warszawa, 12 maja 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych 

wzorów pism w procedurach administracyjnych 

(druk nr 624) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 24 kwietnia 2014 r. ustawy jest tworzenie 

ułatwień w wykonywaniu działalności gospodarczej poprzez nałożenie na właściwe organy 

obowiązku określenia standardowych, jednolitych wzorów pism w formie elektronicznej, 

wykorzystywanych w procedurach administracyjnych. Standaryzacja wzorów pism ma 

stanowić etap pełnej elektronizacji procedur administracyjnych.  

Ustawa wpisuje się w realizację celu dyrektywy 2006/123/WE dotycząca usług na rynku 

wewnętrznym poprzez ograniczanie formalności do niezbędnego minimum oraz upraszczanie 

procedur administracyjnych. Ma się to przyczynić do przejrzystości i skrócenia procedur 

a tym samym do ograniczenia kosztów ponoszonych przez administrację publiczną ale 

również obywateli.  

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, do zamieszczania w centralnym 

repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

upoważniono dwa rodzaje organów: ministra właściwego do spraw regulujących daną 

procedurę oraz organy ją realizujące.  

Powoduje to funkcjonowanie różnych rodzajów dokumentów w tych samych 

procedurach administracyjnych, realizowanych przez różne organy. Uchwalona ustawa 

pozwoli na ograniczenie liczby wzorów dokumentów będących w obiegu.  
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Wprowadzenie wzorów dokumentów w formie elektronicznej nie oznacza, że nie będzie 

można składać dokumentów w formie papierowej.  

Ustawa wprowadza zmiany w 21 ustawach i określa podmioty odpowiedzialne za 

opracowanie właściwych dla procedur tam określonych wzorów pism w formie dokumentów 

elektronicznych.  

W ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oprócz 

zmian technicznych, sprzyjających standaryzacji pism, zaproponowano zmianę merytoryczną, 

polegającą na rozszerzeniu wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami 

alkoholowymi o oświadczenie przedsiębiorcy co do wartości sprzedaży napojów 

alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym: o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, o 

zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 24 kwietnia 2014 r.  

Projekt ustawy jest przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 2123). Prace nad 

projektem prowadziła Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem 

biurokracji, która po pierwszym czytaniu nieznacznie przekształciła projekt. Zasadnicze 

zmiany jakie wprowadziła Komisja to: 

1) nadanie ustawie nowego tytułu; 

2) usuniecie z projektu zaproponowanej zmiany w zakresie ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 18 projektu) wobec faktu, że w dniu 14 marca 

2014 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, która w swoim zakresie zawiera 

zmianę jednostki redakcyjnej ustawy (art. 18m), o wykluczającej się treści ze zmianą 

zaproponowaną w przedmiotowym projekcie; 

3) usunięcie zmiany 1 w art. 19 projektu, dotyczącej ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej z uwagi na to, że zaproponowane tam rozwiązanie dotyczące 

uniwersalnego wzoru pisma w formie dokumentu elektronicznego do zastosowania 

w przypadku, gdy wzór pisma do właściwego organu nie został udostępniony byłoby 

ograniczone tylko do podmiotów objętych tą ustawą.  
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W drugim czytaniu nie wprowadzono żadnych zmian i przystąpiono niezwłocznie do 

trzeciego czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Aldona Figura 

Legislator 


