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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 26 października 2020 r.      

Opinia do ustawy o doręczeniach elektronicznych 

(druk nr 226) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa służy realizacji przyjętej przez Radę Ministrów Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze „e-Państwo – Skuteczne państwo i instytucje służące 

wzrostowi oraz rozwojowi społecznemu i gospodarczemu”. W obszarze tym realizowane są 

działania usprawniające funkcjonowanie administracji publicznej, świadczącej wysokiej 

jakości usługi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w celu 

rozwijania społeczeństwa i gospodarki. Jednym z kierunków interwencji wskazanych 

w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest zapewnienie dominującego udziału 

elektronicznego obiegu dokumentów w  administracji i obrocie gospodarczym. 

Wprowadzenie efektywnych e-usług publicznych stanowi również jeden z celów Programu 

Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2014 Rady 

Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. 

Wprowadzenie nowych rozwiązań, jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy 

(druk sejmowy nr 239), ułatwi i usprawni kontakt między podmiotami publicznymi, 

a podmiotami niepublicznymi, w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania 

z jednego, własnego adresu do doręczeń elektronicznych (który będzie wykorzystywany do 

korespondencji ze wszystkimi podmiotami korzystającymi z usługi), umożliwienie wysyłania 

i odbierania korespondencji z dowolnego miejsca, a także skrócenie czasu potrzebnego na 

doręczenia.  
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Ustawa określa zasady korzystania z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, a także kwalifikowanej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego, w taki sposób, aby możliwe było 

wykorzystywanie tych narzędzi w komunikacji pomiędzy stronami na równi z wysłaniem 

tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.  

Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego została przewidziana 

w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE 

(określanym dalej jako „rozporządzenie eIDAS”
1)

).  

Ustawa znajdzie zastosowanie do doręczenia korespondencji pomiędzy podmiotami 

publicznymi, a także w relacji podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi, w tym 

z osobami fizycznymi. Wprowadzenie nowych rozwiązań zmieni tradycyjny sposób wymiany 

korespondencji wymagającej potwierdzenia jej nadania lub odbioru (listy polecone). 

Doręczenie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego będzie wywierać skutek prawny równoważny do tradycyjnego doręczenia 

korespondencji. Świadczenie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego 

wymagać będzie spełnienia wymagań określonych w standardzie usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego, opartych na określonych w art. 44 ust. 1 rozporządzenia eIDAS 

wymogach dla kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Do 

świadczenia publicznej usługi doręczenia elektronicznego obowiązany będzie operator 

wyznaczony (wybierany w drodze konkursu), na którym spoczywać będzie odpowiedzialność 

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. 

Ustawa przewiduje utworzenie nowego rejestru publicznego – bazy adresów 

elektronicznych, przeznaczonego do ujawniania adresu do doręczeń elektronicznych 

podmiotów korzystających z takich doręczeń. W bazie adresów elektronicznych 

zamieszczone zostaną wszystkie adresy do doręczeń. Za prowadzenie i zabezpieczenie bazy 

adresów elektronicznych będzie odpowiedzialny minister właściwy do spraw informatyzacji.  

                                                 

1) Dz. Urz. UE L 257, z 28.08.2014, s. 73. Zgodnie z art. 3 pkt 36 eIDAS: „usługa rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego” oznacza usługę umożliwiającą przesłanie danych między stronami trzecimi drogą 

elektroniczną i zapewniającą dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód 

wysłania i otrzymania danych, oraz chroniącą przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, 

uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany.  
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Zgodnie z ustawą korespondencja – co do zasady – będzie nadawana i odbierana przez 

podmiot publiczny wyłącznie w postaci elektronicznej, co oznacza między innymi, że 

podmiot publiczny będzie zobligowany do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. 

Dla celów przechowywania przez podmioty korespondencji elektronicznej (w tym dowodów 

doręczeń) utrzymywane będą przez operatora wyznaczonego skrzynki doręczeń. Jeden 

podmiot posiadał będzie jeden adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów 

elektronicznych, ale przewiduje się wyjątki, w szczególności jeśli będzie to uzasadnione 

strukturą organizacyjną danego podmiotu. Przedsiębiorcy – zarówno osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, jak również podmioty wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego, będą obowiązani do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Osoby 

wykonujące zawody zaufania publicznego tj. adwokaci, radcowie prawni, doradcy 

podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, notariusze, rzecznicy patentowi i radcowie 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej będą obowiązani do posiadania adresu do 

doręczeń elektronicznych o ile wykonują zawód. W przypadku osób fizycznych będących  

przedsiębiorcami wpisanymi do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności  

Gospodarczej oraz adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców 

restrukturyzacyjnych, notariuszy, rzeczników patentowych i radców Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, do bazy adresów elektronicznych wpisywane będą dodatkowe 

adresy do doręczeń elektronicznych wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności 

gospodarczej albo działalności zawodowej. 

Uzupełnieniem podstawowej usługi doręczenia elektronicznego będzie publiczna usługa 

hybrydowa, zapewniająca podmiotom publicznym wysyłkę korespondencji w postaci 

elektronicznej również w kontaktach z osobami wykluczonymi cyfrowo lub osobami, które 

na wymianę korespondencji w postaci elektronicznej nie są jeszcze gotowe. Osoby te 

otrzymają możliwość odbierania korespondencji w postaci papierowej. Korespondencja 

nadawana w ten sposób będzie przesyłana w formie elektronicznej, a następnie 

przekształcana w formę papierową za pomocą zautomatyzowanej linii wydruków, pakowania 

i kopertowania. Usługa ta będzie świadczona przez operatora wyznaczonego.  

Operator wyznaczony do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego będzie obowiązany do zapewnienia identyfikacji nadawcy przed wysłaniem 

danych i adresata przed ich dostarczeniem. Ponadto będzie on zapewniał zabezpieczenie 

wysyłki zaawansowaną pieczęcią elektroniczną, w taki sposób, aby wykluczyć możliwość 
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niewykrywalnej zmiany danych. Realizacja publicznej usługi hybrydowej będzie wymagała 

od operatora wyznaczonego organizacji centrów wydruku oraz konfekcjonowania 

korespondencji, zapewniających bezpieczeństwo, jakość oraz wydajność usług. Warunki 

i wymagania dla publicznej usługi hybrydowej będą określone w rozporządzeniu wydanym 

przez ministra właściwego do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji. Operator wyznaczony będzie zobligowany do wydawania regulaminu, 

w którym określi warunki świadczenia publicznej usługi doręczenia elektronicznego oraz 

publicznej usługi hybrydowej. W regulaminie tym operator wyznaczony określi także sposób 

postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług. Projekt 

regulaminu będzie przedkładany do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej.  

Wyłączenia stosowania doręczeń elektronicznych określone zostały w art. 3 ustawy. 

Obejmują one w szczególności doręczanie korespondencji: zawierającej informacje niejawne, 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o zawarcie umowy 

koncesji na roboty budowlane lub usługi, a także z uwagi na odrębne rozwiązania techniczno-

organizacyjne przewidziane w innych przepisach. 

Opiniowana ustawa nowelizuje ponad 80 ustaw. Zmiany obejmują – co do zasady –

konsekwencje wynikające z wprowadzenia do systemu prawnego instytucji doręczeń 

elektronicznych. 

W przepisach intertemporalnych uregulowano wpływ opiniowanej ustawy na stosunki 

powstałe pod działaniem dotychczasowych przepisów oraz uregulowano sprawy związane 

z  dostosowaniem się adresatów ustawy, w tym organów i instytucji, do nowych przepisów. 

W szczególności przewidziano, że do dnia 30 września 2029 r. wykorzystywane będą 

zarówno elektroniczne skrzynki podawcze, dotychczas funkcjonujące na ePUAP, jak 

i „nowe” skrzynki doręczeń podmiotów publicznych. W okresie przejściowym utrzymane 

zostaną dotychczasowe potwierdzenia otrzymania korespondencji w postaci urzędowych 

poświadczeń odbioru, przy jednoczesnym nadaniu umocowania prawnego wprowadzanym 

opiniowaną ustawą dowodom doręczenia i dowodom otrzymania. Do momentu dostosowania 

elektronicznych skrzynek podawczych urzędowe poświadczenie będzie równoważne 

dowodowi otrzymania. Dotychczasowe konta osób fizycznych w ePUAP będą zapewniać 

możliwość składania podań i wniosków w ramach usług online świadczonych przez podmioty 

publiczne, do czasu ich dostosowania do nowego rozwiązania. Zgromadzona w ePUAP 

korespondencja będzie dostępna dla posiadacza skrzynki w sposób umożliwiający jej 
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przeglądanie, kopiowanie i usuwanie do dnia 30 września 2029 r. Po upływie tego czasu 

skrzynki z ePUAP zostaną usunięte wraz z zawartością. 

Ponadto przewidziano, że przepisy ustawy w zakresie obowiązku doręczania 

korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej będą stosowane: 

1) od dnia 1 października 2021 r. – przez organy administracji rządowej oraz jednostki 

budżetowe obsługujące te organy; 

2) od dnia 1 stycznia 2022 r. – przez organy władzy publicznej inne niż wymienione 

w pkt 1, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe 

je obsługujące, a także przez ZUS, KRUS i NFZ; 

3) od dnia 1 stycznia 2023 r – przez agencje wykonawcze, instytucje gospodarki 

budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polską Akademię Nauk, państwowe i samorządowe 

instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne; 

4) od dnia 1 stycznia 2024 r. – przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 

związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe; 

6) od dnia 1 stycznia 2025 r. – przez pozostałe podmioty publiczne; 

5) od dnia 1 października 2029 r. – przez sądy i trybunały, komorników, prokuraturę, 

organy ścigania i Służbę Więzienną.  

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo z dniem 1 lipca 2021 r. Część jej przepisów wejdzie 

w życie w terminie późniejszym, w szczególności: 

1) z dniem 1 października 2021 r. – przepisy obligujące profesjonalnych pełnomocników, 

a także przedsiębiorców wpisanych do KRS, do posiadania adresu do doręczeń 

elektronicznych; 

2) z dniem 1 stycznia 2022 r. – przepisy zmieniające ustawę – Prawo pocztowe w zakresie 

zasad przeprowadzania konkursu na operatora wyznaczonego; 

3) z dniem 1 października 2026 r. – przepisy obligujące przedsiębiorców wpisanych do 

CEIDG do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych; 

4) z dniem 1 października 2029 r. – przepisy zmieniające ustawę – Kodeks postępowania 

karnego, ustawę – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dotyczące m. in. utworzenia systemu 

teleinformatycznego, w którym zamieszczane będą kopie orzeczeń i zarządzeń 

wydawanych w postępowaniu karnym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, 
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a także modyfikujące zasady dokonywania doręczeń w tych postępowaniach oraz 

w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 7 października 2020 r. Projekt ustawy 

(druk sejmowy nr 239) został przedłożony przez Rząd. Sejm, po przeprowadzeniu pierwszego 

czytania projektu na 10. posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2020 r., skierował projekt do 

Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Zasadnicza część prac nad 

projektem odbyła się w trakcie posiedzeń Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia 

rządowego projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych. Podkomisja wprowadziła do 

projektu szereg zmian o charakterze merytorycznym, doprecyzowującym przepisy, 

uzupełniającym oraz techniczno-legislacyjnym. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności 

i Nowoczesnych Technologii po rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 

4 maja i 15 września 2020 r. wniosła o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym 

w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 598). 

Na etapie drugiego czytania zgłoszonych zostało 16 poprawek, które miały na celu nie 

tylko doprecyzowanie regulacji, ale również wprowadzenie zmian w ustawie o Radzie 

Ministrów (dodanie przepisów związanych ze wspólną identyfikacją wizualną organów 

administracji rządowej) oraz w ustawie o finansach publicznych (nałożenie obowiązków 

informacyjnych na podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu 

państwa i określenie zasad wykonywania tego obowiązku). W ostatecznym głosowaniu Sejm 

zaakceptował wszystkie wskazane powyżej poprawki. 

 

III. Uwagi ogólne 

1) w trakcie prac w Sejmie dokonano w odniesieniu do projektu zmian, które rozszerzyły 

zakres przedłożenia. Abstrahując od modyfikacji wprowadzonych do projektu przez 

sejmową Komisję Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, a więc 

zmian wprowadzonych na stosunkowo „wczesnym” etapie procedowania projektu, 

należy zauważyć, że podobnie jak w przypadku wielu ostatnio uchwalanych ustaw, 

część regulowanej ustawą materii znalazła się w niej na skutek poprawek zgłoszonych 

w trakcie drugiego czytania.  
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Poprawkami zgłoszonymi w trakcie drugiego czytania do ustawy dodano 

przepisy zmieniające: 

a) ustawę o Radzie Ministrów, polegający na uzupełnieniu tej ustawy o przepisy 

związane ze wspólną identyfikacją wizualną organów administracji rządowej 

(art. 80 ustawy), 

b) zmieniający ustawę o finansach publicznych, polegający na dodaniu do tej ustawy 

przepisów nakładających na podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych obowiązek 

podejmowania działań informacyjnych w zakresie dotyczącym tego finansowania 

lub dofinansowania i określający zasady wykonywania tego obowiązku (art. 115 

ustawy). 

Nie oceniając merytorycznej zasadności wyżej wymienionych modyfikacji, należy 

zwrócić uwagę, że tryb ich wprowadzenia – poprawkami zgłoszonymi w drugim 

czytaniu – budzi wątpliwości co do formalnoprawnej poprawności ustawy (por. art. 118 

ust. 1 i 3 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji). 

Konstytucja, w art. 119 ust. 1 stanowi, że Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech 

czytaniach. Wymóg rozpatrywania projektów ustaw w trzech czytaniach oznacza 

konstytucyjny nakaz, by podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie w ustawie 

przebyły pełną drogę procedury sejmowej, tak by nie zabrakło czasu i możliwości na 

przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. Jak wskazuje 

Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie, nakazowi temu sprzeciwia się takie 

stosowanie procedury poprawek, które pozwala na wprowadzenie do projektu nowych, 

istotnych treści na ostatnich etapach procedury sejmowej. Dotyczyć to może zwłaszcza 

poprawek zgłoszonych dopiero w drugim czytaniu i nie będących przedtem 

przedmiotem rozważań w komisjach (wyrok z 23 lutego 1999 r., K. 25/98). 

Celem, któremu służy zasada trzech czytań, jest możliwie najbardziej dokładne 

i wnikliwe rozpatrzenie projektu ustawy, a w konsekwencji wyeliminowanie ryzyka 

niedopracowania lub przypadkowości przyjmowanych w toku prac ustawodawczych 

rozwiązań. Ustawodawca konstytucyjny stanął na stanowisku, iż gwarancje 

odpowiedniego procedowania (zwłaszcza procedura trzech czytań) wchodzą w zakres 

standardów demokratycznego państwa prawnego.  

Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że wniesiona poprawka powinna pozostawać 

w związku z treścią projektu. Związek ten powinien zachodzić między poprawką 

a projektem pierwotnym, tj. projektem złożonym w Sejmie, a nie kolejną zmienioną 
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jego wersją. 

Trzeba przy tym pamiętać, że ten związek ma mieć charakter merytoryczny 

(w odniesieniu do treści i celu projektu), a nie wyłącznie formalny. Dla oceny związku 

poprawki z projektem nie ma znaczenia tytuł projektu, ale przedmiot jego regulacji. 

Ustalenie tego przedmiotu odbywa się w pierwszej kolejności przez analizę projektu 

wraz z uzasadnieniem określającym cel ustawy. W przypadku opiniowanej ustawy 

zakres wyznacza projekt zawarty w druku sejmowym nr  239. 

W uwadze skupiono się na ocenie zmian wprowadzonych podczas drugiego 

czytania, niemniej nie zmienia to faktu, że komisja sejmowa również nie ma pełnej 

swobody co do zakresu uchwalanych zmian. Poprawki wprowadzone przez komisję 

sejmową również mogą skutkować uznaniem, że ustawa została uchwalona 

z naruszeniem konstytucyjnego trybu. Przy czym oczywiście, ze względu na 

wcześniejszy etap prac nad projektem, komisja sejmowa dysponuje większą swobodą 

niż wnioskodawcy poprawek zgłaszanych podczas drugiego czytania. 

Materia wykraczająca poza zakres przedłożenia powinna być przedmiotem odrębnej 

inicjatywy ustawodawczej. Stosowanie narzędzia jakim jest poprawka w zastępstwie 

albo wymiennie z inicjatywą ustawodawczą jest konstytucyjnie niedopuszczalne. 

Reasumując, w przypadku uznania przez Senat, że wymienione wyżej przepisy 

znalazły się w ustawie z naruszeniem konstytucyjnej procedury ustawodawczej, 

należałoby je skreślić; 

 

2) w przepisach art. 24 ust. 4, art. 38 ust. 2, art. 47 oraz w art. 135 pkt 2 (art. 26a dodawany 

do ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) przesądzono, że 

określone kategorie spraw zostaną uregulowane w drodze aktu o charakterze 

wewnętrznym (komunikatu lub informacji publikowanej w BIP) albo w drodze decyzji 

administracyjnej (aktu o charakterze indywidualnym i konkretnym, niemającym 

charakteru normatywnego). Analiza wskazanych przepisów prowadzi jednak do 

konkluzji, że ustawodawca dokonał wyboru niewłaściwej formy aktu. Określone 

w wymienionych przepisach kategorie spraw powinny być raczej przedmiotem regulacji 

aktu o charakterze generalnym i abstrakcyjnym (tj. rozporządzenia).  

W art. 26a dodawanym do ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (art. 135 pkt 2 ustawy) przewidziano kompetencję dla ministra 

właściwego do spraw informatyzacji do określenia i udostępnienia w BIP standardu 

publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Standard ten obejmować 
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będzie: wymagania techniczne przekazywania dokumentów elektronicznych, sposób 

identyfikacji adresata i nadawcy, strukturę dowodów nadania i dowodów otrzymania 

określonych danych, zakres i strukturę danych dotyczących komunikacji pomiędzy 

adresami do doręczeń elektronicznych, formę i sposób wystawiania dowodu wysłania 

i otrzymania danych oraz utrwalania dowodów wysłania i otrzymania danych, a także 

wymagania funkcjonowania skrzynki doręczeń. Biorąc pod uwagę jak szeroki zakres 

spraw zostanie uregulowany w ramach standardu (standard będzie miał charakter 

normatywny) oraz fakt, że od spełnienia bądź niespełnienia warunków określonych 

w standardzie zależeć będą prawa i obowiązki określonych podmiotów 

(niepodlegających organizacyjnie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji) 

należy stwierdzić, że regulacja ta może budzić wątpliwości co do zgodności 

z art. 87 Konstytucji określającym katalog źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego. Warto zauważyć, że od spełnienia wskazanych standardów 

uzależnione będzie np. uczestnictwo w konkursie na operatora wyznaczonego albo 

uznanie określonej skrzynki doręczeń za skrzynkę doręczeń w rozumieniu opiniowanej 

ustawy. W związku z tym, że analizowany standard będzie miał charakter normatywny, 

zaś normy prawne rekonstruowane z uwzględnieniem tych standardów będą 

adresowane do podmiotów niepodlegających organizacyjnie ministrowi właściwemu do 

spraw informatyzacji materia wskazana w art. 26a ustawy o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej powinna być uregulowana w rozporządzeniu. 

Podobnie warunki techniczne umożliwiające zachowanie adresu do doręczeń 

elektronicznych w przypadku zmiany dostawcy (art. 24 ust. 4 ustawy) oraz minimalne 

wymagania techniczne dla wydruków dokumentów elektronicznych realizowanych 

w ramach publicznej usługi hybrydowej, które mogą być wykorzystywane jako dowody 

i dokumenty w toku realizacji czynności prawnych (art. 47 ustawy), powinny zostać 

określone w akcie mającym charakter źródła prawa powszechnie obowiązującego.  

Ponadto niewłaściwe wydaje się przyjęcie w art. 38 ust. 2 ustawy formy decyzji 

administracyjnej do określenia wymagań technicznych dotyczących przekazania 

i odbioru zasobów skrzynek doręczeń oraz terminu ich przekazania w przypadku 

zmiany operatora wyznaczonego. Decyzja administracyjna jest aktem stosowania 

prawa. Wydanie takiego aktu jest wynikiem zastosowania normy generalnej 

i abstrakcyjnej do konkretnego stanu faktycznego. W analizowanym przypadku 

wydanie decyzji nie stanowiłoby indywidualizacji i konkretyzacji norm generalnych 

oraz abstrakcyjnych określających wymagania techniczne, ponieważ wydając decyzję 
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właściwy minister dopiero ustalałby te wymagania. Kwestie, o których mowa w tym 

przepisie powinny zostać uregulowane w sposób generalny i abstrakcyjny 

w rozporządzeniu, tj. w taki sposób, aby normy wynikające z jego przepisów miały 

zastosowanie przy każdorazowej zmianie operatora; 

 

3) ustawa nowelizuje kilkadziesiąt ustaw, dostosowując ich rozwiązania i terminologię do  

nowej ustawy merytorycznej oraz zmian dokonywanych w szczególności w ustawie – 

Kodeks postepowania administracyjnego. 

 Nie budzi wątpliwości, że jednym z warunków funkcjonalności (rozumianej jako 

zdolność realizacji celów aktu, założonych przez ustawodawcę) i skuteczności 

(rozumianej jako dobre narzędzie realizacji celów aktu) tworzonego prawa jest 

zapewnienie spójności instytucjonalnej i terminologicznej w obrębie systemu prawa. 

Spójność ta powinna być zapewniona przede wszystkim w obrębie poszczególnych 

gałęzi i dziedzin prawa. 

Analiza przepisów zmieniających prowadzi do wniosku, że nie udało się 

ustawodawcy kompleksowo dostosować (zharmonizować) wszystkich przepisów rangi 

ustawowej do nowości i zmian wynikających z opiniowanej ustawy. Dotyczy to 

zarówno ustaw nienowelizowanych, jak i ustaw zmienianych opiniowaną ustawą. 

Zgodnie z § 9 Zasad techniki prawodawczej (zwanych dalej „ZTP”) w ustawie 

należy posługiwać się określeniami, które zostały użyte w ustawie podstawowej dla 

danej dziedziny spraw, w szczególności w ustawie określanej jako „kodeks” lub 

„prawo”. W myśl zaś § 10 ZTP do oznaczenia jednakowych pojęć używa się 

jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. 

Dotyczy to nie tylko używania takich samych wyrazów (określeń) do wyrażania 

analogicznego rozstrzygnięcia, ale także nazywania instytucji prawnych w ten sam 

sposób. Wspomniane dyrektywy (zasady) przyzwoitej legislacji nakazują prawodawcy 

zapewnienie porządku w zakresie stosowanej siatki terminologicznej. Porządek ten jest 

warunkiem komunikatywności tekstu normatywnego w aspekcie interpretacyjnym. 

Jeżeli ustawodawca zdecydował się na uporządkowanie nomenklatury w zakresie 

posługiwania się pojęciami „postać elektroniczna”, „forma elektroniczna”, „forma 

dokumentu elektronicznego”, „pisemnie”, „ na piśmie”, itp., powinien to zrobić 

kompleksowo w obrębie całego systemu prawnego. Uporządkowanie terminologiczne 

i instytucjonalne części przepisów, tylko fragmentarycznie zrealizuje jeden z celów 

założonych przez ustawodawcę (tj. uporządkowanie systemu prawnego w zakresie form 
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i postaci dokonywanych czynności i aktów). 

W celu dostosowania systemu prawnego do nowych regulacji niezbędne będzie 

dokonanie przeglądu aktów prawnych (nie tylko ustaw ale również aktów 

podustawowych). Kwerenda taka powinna być uczyniona niezwłocznie, najlepiej 

w okresie vacatio legis ustawy. Jej następstwem powinno być uchwalenie ustawy 

„czyszczącej” oraz wydanie rozporządzeń zmieniających, w celu zapewnienia spójności 

instytucjonalnej i terminologicznej w obrębie całego systemu. Konieczne jest również 

zapewnienie, że nowo tworzone akty będą uwzględniały wprowadzoną na mocy 

opiniowanej ustawy siatkę pojęciową. Należy w związku z tym upowszechnić wiedzę 

na temat zmian dokonywanych opiniowaną ustawą wśród wszystkich redaktorów 

(w tym legislatorów) opracowujących projekty aktów normatywnych.  

W niżej sformułowanych uwagach szczegółowych zdecydowano się zaproponować 

poprawki dostosowujące terminologię zmienianych ustaw do nowych regulacji 

merytorycznych jedynie w takim zakresie, w jakim jest to możliwe na senackim etapie 

procedury legislacyjnej. 

 

IV. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 3 – w związku z tym, że ustawodawca konsekwentnie posługuje się w ustawie 

określeniem „kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego” 

w liczbie pojedynczej, należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę ujednolicającą. 

Propozycja poprawki: 

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

usługi”; 

 

2) art. 2 pkt 1 – definiując pojęcie „administrator skrzynki doręczeń” ustawodawca 

wskazuje, że jest to osoba fizyczna upoważniona przez podmiot wnioskujący albo 

posiadający skrzynkę doręczeń do zarządzania skrzynką doręczeń. W związku z tym, że 

treść definicji wynika w sposób niebudzący wątpliwości w szczególności z art. 14 

i art. 19 ustawy, nie ma ona żadnej wartości normatywnej i jako taka jest zbędna. Należy 

pamiętać, że definicje danego określenia formułuje się tylko wówczas gdy spełniony jest 

przynajmniej jeden z warunków określonych w § 146 ust. 1 ZTP. 

Propozycja poprawki: 
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w art. 2 skreśla się pkt 1; 

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”, 

 

3) art. 2 pkt 3 i art. 25 ust. 1 – zgodnie z definicją pojęcia „baza adresów elektronicznych” 

baza ta jest rejestrem publicznym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji przeznaczonym do ujawniania adresu do doręczeń elektronicznych. 

Jednocześnie w art. 25 ust. 1 ustawodawca stanowi, że minister właściwy do spraw 

informatyzacji zapewnia utrzymanie i rozwój bazy adresów elektronicznych, w której 

gromadzone są adresy do doręczeń elektronicznych, zaś w ust. 2 tego artykułu, że baza 

jest zbiorem danych, o których mowa w art. 26. Należy stwierdzić, że definicja pojęcia 

„baza adresów elektronicznych” jest niekompletna (trzeba ją czytać łącznie z przepisami 

rozdziału 3 ustawy), nie wnosi niczego nowego i de facto jest powtórzeniem treści art. 

25 ust. 1. Definicja ta nie spełnia zatem żadnego z warunków określonych w § 146 ust. 1 

ZTP. Wobec powyższego definicję tę należy skreślić, dokonując jednocześnie 

odpowiedniej korekty art. 25 ust. 1. Nie może być bowiem tak, że to przepisy 

merytoryczne ustawy służą zrozumieniu definicji, a nie definicja zrozumieniu ustawy. 

Proponując nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w art. 25 ust. 1 wzięto też 

pod uwagę, że realizacji celu ustawy ma służyć nie tylko prowadzenie, utrzymanie 

i rozwój bazy adresów elektronicznych przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, ale stosowanie wszystkich przepisów (norm w nich zakodowanych) 

przez wszystkich adresatów. 

Propozycja poprawek: 

w art. 2 skreśla się pkt 3; 

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:”; 
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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, 

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, 

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, 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, 

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

w) art. 129: 

– w pkt 1, w pkt 1, 

– w pkt 2, w ust. 1–3, 

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

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

z) art. 137:  

– w pkt 1, w ust. 4, 

– w pkt 2, w ust. 4, 

za) art. 140, w zdaniu drugim, 
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zb) art. 142 w pkt 1 w lit. a, w pkt 6a 

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

 

4) art. 2 pkt 9 – w związku z tym, że w opiniowanej ustawie ustawodawca posługuje się 

pojęciem „przesyłka listowa” w znaczeniu, które nadała temu określeniu ustawa 

podstawowa, tj. ustawa – Prawo pocztowe, mając na uwadze, że w polskim porządku 

prawnym pojęcia tego używa się tylko w znaczeniu nadanym przez wymienioną ustawę 

oraz mając na względzie § 9 i § 146 ZTP, proponuje się skreślenie wskazanej definicji. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2 skreśla się pkt 9; 

 

5) art. 2 pkt 7 – w związku z tym, że definicja pojęcia „podmiot niepubliczny” określa 

zbiór podmiotów, które są desygnatami tego pojęcia, należy dokonać korekty spójnika. 

Propozycja poprawki: 

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

 

6) art. 2 pkt 8 lit. c – definicja pojęcia „podmiot publiczny” wymaga korekty redakcyjnej. 

Z jednej strony należy użyć w przepisie właściwego spójnika, z drugiej zaś trzeba 

skorelować wyliczenie z treścią wprowadzenia do wyliczenia. 

Propozycja poprawki: 

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”, 

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

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

 

7) art. 2 pkt 12 – zestawiając ze sobą definicję pojęcia „skrzynka do doręczeń”, przepisy 

merytoryczne szczegółowe dotyczące publicznej usługi hybrydowej oraz przepisy 

rozdziału 4a dodawanego do ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej, należy stwierdzić, że będzie brakowało w systemie prawnym regulacji 
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przesądzającej o tym, że w zakresie przekazywania dokumentów elektronicznych 

w ramach publicznej usługi hybrydowej stosowany powinien być standard (standardy), 

o którym mowa w art. 26a dodawanym do ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej. Skoro ma to być ten sam standard, który stosowany będzie w odniesieniu 

do usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego powinno to jednoznacznie 

wynikać z ustawy.  

   Ponadto należy zwrócić uwagę, że w art. 26b dodawanym do ustawy 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (art. 135 pkt 2) wskazano, że 

kwalifikowany dostawca usług zaufania będzie świadczył kwalifikowaną usługę 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego zgodnie ze standardem określonym 

wyłącznie w art. 26a pkt 5 podczas gdy właściwym wydaje się spełnianie wszystkich 

standardów wynikających z art. 26a (określonych w pkt 1–6 tego artykułu). W związku 

z powyższym proponuje się korektę odesłania w art. 26b.  

   Dodatkowo wskazana byłaby poprawka o charakterze ujednolicającym 

terminologię w ramach  art. 26a uwzględniająca, że opiniowana ustawa posługuje się 

pojęciami „dowodu wysłania” i „dowodu otrzymania” określonych danych lub 

dokumentów. 

Propozycja poprawek: 

w art. 44 w ust. 2 dodaje się pkt 7: 

„7) zgodnie ze standardem, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.”; 

w art. 135 w pkt 2, w art. 26a: 

a) w pkt 3 wyrazy „wysłania i otrzymania danych” zastępuje się wyrazami „wysłania 

i dowodów otrzymania”, 

b) 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”; 

w art. 135 w pkt 2, w art. 26b skreśla się wyrazy „pkt 5”; 

 

8) art. 3 pkt 1 lit. d, art. 23 ust. 2, art. 27 ust. 1, art. 35 ust. 1 pkt 4 – propozycja poprawek 

redakcyjnych; 
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Propozycja poprawek: 

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

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

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.”; 

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 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, 
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g) podmiotu niepublicznego korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia 

elektronicznego.”; 

 

9) art. 5 pkt 2 – propozycja poprawki korelującej element wyliczenia z wprowadzeniem do 

wyliczenia. 

Propozycja poprawki: 

w art. 5 w pkt 2 wyrazy „podmiot publiczny posiada” zastępuje się wyrazami „posiada on”; 

 

10) art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. d–f – w związku z tym, że w systemie prawnym nie 

występuje instytucja „pierwotnej postaci papierowej”, mając na uwadze konieczność 

wyeliminowania nadmiernej kazuistyki lit. d w zakresie sformułowanych w niej klauzul 

generalnych oraz biorąc pod uwagę, że użyte w lit. f określenie „inne przyczyny 

techniczne” może sugerować, że w lit. a–f mowa jest również o przyczynach 

technicznych, ale w sposób bardziej szczegółowy, proponuje się przyjęcie poniższej 

poprawki. 

 Konsekwentnie jak proponuje się w odniesieniu do lit. d, należałoby skorygować 

art. 39 § 4 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w brzmieniu nadawanym 

opiniowaną ustawą (poprawka w tym zakresie będzie zasadna w przypadku 

nieprzyjęcia poprawek zaproponowanych w pkt 32 tej części opinii). 

Propozycja poprawek:  

w art. 6 w ust. 1: 

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

b) lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) ważny interes publiczny, w szczególności bezpieczeństwo państwa, obronność lub 

porządek publiczny,”, 

c) lit. e otrzymuje brzmienie: 

„e) ograniczenia techniczno-organizacyjne wynikające z objętości korespondencji oraz 

inne przyczyny mające charakter techniczny;”, 

d) skreśla się lit. f; 
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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”; 

 

11) tytuł rozdziału 2 i tytuł rozdziału 4 – mając na względzie, że tytuł jednostki 

systematyzacyjnej pełni funkcję informacyjną i interpretacyjną, zgodnie z ZTP, musi 

być on adekwatny do treści regulacji w niej zawartych. Ponieważ zasady doręczania 

korespondencji uregulowane są nie tylko w rozdziale 2 ustawy, ale w zasadzie w całej 

ustawie, a także biorąc pod uwagę, że w rozdziale 4 zamieszczono także przepis 

odnoszący się do usługi świadczonej przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, 

proponuje się przyjęcie niżej sformułowanych poprawek. Nadając tytuł rozdziałowi 2 

zastosowano technikę przyjętą w przypadku tytułów pozostałych jednostek 

systematyzacyjnych. Co zaś się tyczy tytułu rozdziału 4, do zapewnienia jego 

adekwatności wystarczy skreślenie wyrazu „publiczna”;  

Propozycja poprawek: 

tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka 

doręczeń”; 

w tytule rozdziału 4 skreśla się wyraz „publicznej”; 

12) art. 11 pkt 2 – propozycja poprawki precyzującej (zob. art. 13). 

Propozycja poprawki: 

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

Sądowego albo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej”; 

 

13) art. 12 ust. 2 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz ust. 2 pkt 1, art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. c, 

art. 17 ust. 2 pkt 1, art. 26 lit. d i k, art. 29 ust. 2–4, art. 30 ust. 1 pkt 2, art. 35 ust. 1 i 4, 

art. 40 ust. 1, art. 51 ust. 7, art. 53 ust. 1 pkt 6 i ust. 2, art. 54 ust. 2, 5 i 7, art. 55 ust. 1, 

art. 60 ust. 1 i 6, art. 61 pkt 1 lit. b, art. 67 pkt 2 i 5, art. 82 pkt 3, art. 84 pkt 20 i 28 lit. c, 

pkt 30 i 37, art. 86 pkt 2, art. 90 pkt 14–16, art. 91, art. 96 pkt 4, art. 104 pkt 1–3, art. 

106 pkt 1, art. 112, art. 113 pkt 7, 8 i 12, art. 121, art. 124 pkt 1–4, art. 127 pkt 12 i 13, 
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art. 129 pkt 2 lit. a, art. 131 pkt 1, 2, 7–9, 11, 12 i 14, art. 131 pkt 8 i 14, art. 132 pkt 4 

i 11, art. 145 ust. 3 oraz art. 157 ust. 4 – propozycja poprawek porządkujących oraz 

uspójniających terminologię, a także porządkujących użyte w przepisach spójniki.  

Propozycja poprawek: 

w art. 12 w ust. 2 w pkt 1 wyraz „podmiotu” zastępuje się wyrazami „lub firmę, pod którą 

podmiot działa”; 

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”; 

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”; 

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

zastępuje się wyrazem „albo”; 

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”; 

w art. 29: 

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

b) w ust. 3: 
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– 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”; 

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”; 

w art. 35 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 4 w pkt 4 oraz w art. 54 ust. 2 wyraz „lub” zastępuje się 

wyrazem „albo”; 

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

w art. 51 w ust. 7 wyrazy „albo zmian” zastępuje się wyrazami „albo projektu zmian”; 

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”; 

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”; 

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”; 
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w art. 60 w ust. 1: 

a) w pkt 1: 

– w lit. a: 

– – 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. 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”; 

 

w art. 60 w 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.”; 

w art. 61 w pkt 1 w lit. b, w § 1a wyrazy „lub podpisem” zastępuje się wyrazami „albo 

podpisem” oraz wyraz „albo” zastępuje się wyrazem „lub”; 
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w art. 67: 

a) w pkt 2 w lit. a, w § 2 wyraz „stwierdzone” zastępuje się wyrazem „potwierdzone”, 

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

w art. 82 w pkt 3, w art. 116 w § 2 wyraz „lub” zastępuje się wyrazem „albo”; 

w art. 84 w pkt 20, w art. 126 w § 1 w zdaniu trzecim wyraz „lub” zastępuje się wyrazem 

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

w art. 84 w pkt 28 w lit. c, w § 2 wyraz „określonym” zastępuje się wyrazami „spraw 

określonych”; 

w art. 84 w pkt 30: 

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

b) w lit. b, w § 1a wyrazy „dokument elektroniczny” zastępuje się wyrazami „pismo 

utrwalone w postaci elektronicznej”, 

c) w lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) w § 4 wyrazy „wydanym w formie dokumentu elektronicznego” zastępuje się 

wyrazami „utrwalonym w postaci elektronicznej”;”; 

w art. 84 w pkt 37, w § 3b wyrazy „drogą elektroniczną” zastępuje się wyrazami „na adres do 

doręczeń elektronicznych”; 

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

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 
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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.”; 

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

w art. 96 w pkt 4, w § 2c wyrazy „oznaczenie adresu” zastępuje się wyrazem „adres”; 

w art. 104: 

a) w pkt 1 w lit. b, w ust. 2b wyrazy „lub podpisem” zastępuje się wyrazami „albo 

podpisem”, 

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

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

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

a) wyraz „sporządzanego” zastępuje się wyrazem „utrwalonego”, 

b) wyrazy „lub podpisem” zastępuje się wyrazami „albo podpisem”, 

c) wyrazy „osoby kontrolowanej” zastępuje się wyrazem „kontrolowanego”; 

w art. 112, w ust. 5 wyrazy „lub podpisem” zastępuje się wyrazami „albo podpisem”; 

w art. 113: 

a) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie: 
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„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”; 

w art. 121, w ust. 2 wyrazy „lub podpisem” zastępuje się wyrazami „albo podpisem”; 

w art. 124 w pkt 1–4, w zdaniach pierwszych skreśla się wyraz „wnoszonej”; 

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”; 

w art. 129 w pkt 2 w lit. a, w ust. 3 wyrazy „lub podpisem” zastępuje się wyrazami „albo 

podpisem”; 

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, 

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”; 
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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 papierowej albo pismem 

utrwalonym” zastępuje się wyrazami „na piśmie utrwalonym w postaci papierowej albo”; 

w art. 132: 

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

b) w pkt 11, w ust. 2 

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

 

w art. 145 w ust. 3 wyrazy „podanie lub wniosek złożone przez osobę fizyczną” zastępuje się 

wyrazami „podanie albo wniosek złożone”; 

 

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

 

14) art. 14 ust. 1 pkt 1 – w związku z tym, że dane zawarte we wniosku o utworzenie adresu 

do doręczeń elektronicznych będą weryfikowane pod względem ich zgodności z danymi 

zawartymi w rejestrze PESEL, nasuwa się pytanie, czy w przypadku osoby fizycznej 

posiadającej dwa imiona, we wniosku nie należałoby podawać obu imion? Ewentualna 

propozycja poprawki zostanie sformułowana po ustaleniu intencji prawodawcy; 

 

15) art. 15 ust. 6 i 7 – przepisy te powtarzają art. 14 ust. 3 i 5 ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, które wejdą w życie z dniem  

1 stycznia 2022 r. Mając na względzie, że począwszy od 2022 r. ustawa o doręczeniach 

elektronicznych będzie dublowała przepisy zawarte w ustawie podstawowej, należałoby 

rozważyć zmianę techniki legislacyjnej i nadać regulacjom zawartym w art. 15 ust. 6 i 7 

ustawy o doręczeniach elektronicznych charakter epizodyczny, tak aby ekspirowały one 

z systemu prawnego z końcem 2021 r. Od dnia 1 stycznia 2022 r. do problematyki 

dokonywania weryfikacji danych będą stosowane przepisy ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
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Propozycja poprawek: 

w art. 15 skreśla się ust. 6 i 7; 

po art. 150 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 …).”; 

 

dodaje się art. 160a w brzmieniu: 

„Art. 160a. Przepisy art. 150a obowiązują do dnia 31 grudnia 2021 r.”; 

 

16) art. 19 ust. 6 pkt 1 lit. b, art. 20 i art. 21 ust. 1 – w art. 19 ust. 6 pkt 1 lit. b posłużono się 

określeniem „korespondencja zgormadzona w skrzynce doręczeń”, zaś w art. 20 – 

„zasoby skrzynki doręczeń”, w związku z tym nasuwa się pytanie o treść obu tych 

określeń. Jeżeli ich treść jest synonimiczna, należałoby – zgodnie z § 10 ZTP – 

konsekwentnie posługiwać się tylko jednym z nich (zakładając, że używany byłby 

pierwszy z wymienionych zwrotów korekta dotyczyłaby art. 20, art. 21 ust. 1 i 2, art. 38 

ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 2 pkt 1). Ewentualne poprawki w zostaną sformułowane po 

ustaleniu intencji prawodawcy. 

Niezależnie od powyższego, w art. 21 ust. 1 zamiast określenia „korespondencja 

zgromadzona w skrzynce doręczeń” posłużono się określeniem „korespondencja 

znajdująca się w skrzynce doręczeń”. Niżej sformułowana poprawka eliminuje tę 

niekonsekwencję. 

Propozycja poprawki:  

w art. 21 w ust. 1 wyrazy „znajdującą się” zastępuje się wyrazem „zgromadzona”; 
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17) art. 26 pkt 1 lit. j, pkt 2 lit. n i pkt 3 lit. l – w bazie adresów elektronicznych będą 

przetwarzane również inne dane niż wymienione w art. 26. Zgodnie z art. 12 ust. 2 

pkt 7, art. 14 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 pkt 8, art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 lit. h będzie to 

adres poczty elektronicznej administratora skrzynki doręczeń, natomiast w myśl art. 14 

ust. 1 pkt 7 i art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. g będzie to adres poczty elektronicznej, na który 

zostanie przesłana informacja o utworzeniu adresu do doręczeń elektronicznych oraz 

o sposobie aktywacji skrzynki doręczeń. W przypadku osoby fizycznej będącej 

przedsiębiorcą przetwarzany będzie również adres do doręczeń. Mając na uwadze, że 

przepis określający zbiór danych, które przetwarza się w bazie musi być spójny ze 

zbiorem danych, które zostaną udostępnione albo przekazane ministrowi właściwemu 

do spraw informatyzacji w związku z wpisem do bazy, należałoby przyjąć poniższe 

poprawki. 

Propozycja poprawek: 

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 pkt 7 i art. 16 ust. 1 

pkt 2 lit. g,”; 

 

18) art. 32 ust. 1 – w ustawie przyjęto zasadę, że do bazy adresów elektronicznych wpisuje 

się jeden adres do doręczeń. Zasada ta nie dotyczy osób fizycznych będących 

przedsiębiorcami wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej oraz adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców 

restrukturyzacyjnych, notariuszy, rzeczników patentowych i radców Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, które to osoby mogą albo muszą niezależnie od 

swojego  „prywatnego” adresu posiadać adres „służbowy”. Nasuwa się pytanie dlaczego 

w katalogu osób fizycznych objętych wyjątkiem nie ma komorników sądowych. 

Oczywiste jest bowiem, że komornik sądowy jako osoba osobą fizyczną na potrzeby 
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doręczeń niezwiązanych z wykonywaniem czynności służbowych powinien móc 

posiadać swoją prywatną skrzynkę doręczeń i swój prywatny adres do doręczeń 

elektronicznych, bez konieczności stosowania procedury z art. 32 ust. 3, o ile w ogóle na 

potrzeby „prywatnych” adresów procedura ta mogłaby znaleźć zastosowanie. 

Propozycja poprawki: 

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.”; 

 

19) art. 33 ust. 2 – w związku z tym, że to dowody służą ustaleniu okoliczności faktycznych, 

a nie odwrotnie, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 33 w ust. 2 skreśla się wyrazy „na podstawie okoliczności faktycznych”; 

 

20) art. 35 ust. 4 pkt 3 – w związku z tym, że podmiotem publicznym jest również organ 

władzy publicznej oraz mając na względzie, że organów się nie likwiduje ale się je 

znosi, należałoby przyjąć poniższą poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

w art. 35 w ust. 4 w pkt 3 przed wyrazem „likwidacji” dodaje się wyrazy „zniesienia albo”; 

 

21) art. 35 ust. 4 pkt 5 – niżej sformułowana poprawka koreluje opiniowaną ustawę z art. 14 

ust. 1 ustawy o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. 
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Propozycja poprawki: 

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”; 

 

22) art. 35 ust. 6 – w celu wyeliminowania wątpliwości co do treści (zakresu) i celu 

odesłania zawartego w zdaniu drugim w art. 35 ust. 6 i powiązania merytorycznie tego 

przepisu z art. 30 ust. 1 pkt 1, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

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

teleinformatycznego”; 

 

23) art. 36 ust. 1 – mając na uwadze, że wpis adresu do bazy adresów elektronicznych 

następował będzie na wniosek, a nie na żądanie, należałoby przyjąć niżej sformułowaną 

poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

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

 

24) art. 37 ust. 3 pkt 3 – w związku z tym, że dostawcą usług, o którym mowa w art. 37 

ust. 3 pkt 3, jest operator wyznaczony oraz mając na względzie, że z wprowadzenia do 

wyliczenia w art. 37 ust. 3 wynika, że adresatem normy zakodowanej w tym ustępie jest 

operator wyznaczony, należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę. Analogiczna 

uwaga odnosi się do art. 54 ust. 4. 

Propozycja poprawki: 

w art. 37 w ust. 3 w pkt 3 skreśla się wyrazy „dostawcy usługi”; 

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

wyznaczonego”; 
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25) art. 43 – mając na uwadze, że kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczy 

kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego i w celu 

wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych należałoby przyjąć niżej sformułowaną 

poprawkę. W poprawce tej uwzględniono również, że w przypadku stosowania do 

kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego odpowiednio art. 40, 

stosować się powinno również art. 41, który jest powiązany merytorycznie z art. 40. 

Propozycja poprawki: 

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.”; 

 

26) art. 45 ust. 1 – z żadnego przepisu ustawy nie wynika jednoznacznie, że publiczna 

usługa hybrydowa polega na przekształceniu korespondencji (dokumentu 

elektronicznego), który został nadany z adresu do doręczeń elektronicznych podmiotu 

publicznego, a nie jakiegokolwiek adresu np. adresu poczty elektronicznej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 45 w ust. 1 po wyrazie „publiczny” dodaje się wyrazy „z adresu do doręczeń 

elektronicznych”; 

 

27) art. 46 ust. 1 pkt 2 – z art. 45 ust. 3 wynika, że do zawartości przesyłki listowej operator 

wyznaczony będzie obowiązany dołączyć wydruk dokumentu zawierającego wynik 

weryfikacji podpisu lub pieczęci elektronicznej albo potwierdzenie, że integralność oraz 

pochodzenie dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego zostały zapewnione 

z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej. Z przepisem tym nie da się 

pogodzić art. 46 ust. 1 pkt 2, który określając zadania operatora w ramach 

przekształcania dokumentu elektronicznego, pominął kwestię samej weryfikacji 

(rozumianej jako czynność; kto ma jej dokonać?) oraz fakt, że weryfikowana będzie 
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również pieczęć elektroniczna (o ile dokument elektroniczny zostanie nią opatrzony). 

Co więcej nie uwzględniono w art. 46 ust. 1 pkt 2, że do przesyłki listowej będzie mógł 

być załączony wydruk dokumentu zawierającego potwierdzenie, że integralność 

i pochodzenie od podmiotu publicznego zostały zapewnione. Mając na względzie 

spójność art. 45 ust. 3 i art. 46 ust. 1, proponuje się przyjęcie niżej sformułowanej 

poprawki. 

Propozycja poprawki:  

w art. 46 w ust. 1: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) weryfikację podpisu lub pieczęci elektronicznej albo ustalenie, że integralność oraz 

pochodzenie dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego zostały zapewnione 

z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej oraz zgodność dokumentów, 

o których mowa w art. 45 ust. 3, z wynikiem weryfikacji albo ustalenia; 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zgodność treści wydrukowanego dokumentu z treścią odpowiadającego mu dokumentu 

elektronicznego.”; 

 

28) art. 50 ust. 1 – z treści art. 50 ust. 1 wynika, że operator wyznaczony, będzie 

obowiązany przekazać podmiotom publicznym korzystającym z publicznej usługi 

rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej 

zestawienia statystyczne korespondencji zrealizowanej w ramach tych usług. Przepis 

sugeruje – co jak się wydaje nie było intencją prawodawcy – że podmiot publiczny 

otrzyma zestawienie w odniesieniu do korespondencji zrealizowanej na rzecz 

wszystkich podmiotów (nie tylko publicznych), a nie na rzecz tego podmiotu 

publicznego, który otrzymuje zestawienie. Racjonalne byłoby, aby zbiorczą, całościową 

informację otrzymywał minister właściwy do spraw łączności i minister właściwy do 

spraw informatyzacji, zaś poszczególne podmioty publiczne wyłącznie zestawienie 

korespondencji, której dany podmiot był nadawcą albo odbiorcą.  

Propozycja poprawki: 

w art. 50: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„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.”; 

 

29) art. 51 ust. 4 – w przepisie tym odesłano do art. 49 zamiast do art. 37 ust. 6. 

Propozycja poprawki: 

w art. 51 w ust. 4 wyrazy „art. 49” zastępuje się wyrazami „art. 37 ust. 6”; 

 

30) art. 57 – w artykule tym określono wzajemne obowiązki informacyjne kwalifikowanego 

dostawcy usług zaufania świadczącego kwalifikowaną usługę rejestrowanego 

doręczenia elektronicznego dla podmiotów, których adresy wpisane są do bazy adresów 

elektronicznych oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji. Przepisy art. 57 nie 

mieszczą się w zakresie regulacji rozdziału 5 – Odpowiedzialność operatora 

wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne. Pozostawienie tego przepisu 

w rozdziale 5 będzie skutkowało nieadekwatnością tytułu tej jednostki 

systematyzacyjnej oraz zmniejszeniem komunikatywności ustawy w aspekcie 

wyszukiwawczym. Przepisy art. 57 powinny być raczej zamieszczone w rozdziale 3 

jako art. 36a (ostatni w rozdziale), są one bowiem związane treścią z bazą adresów 

elektronicznych. W proponowanym niżej art. 36a ust. 1 dokonano również korekty 

terminologicznej. Uwzględniono, że kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczy 

kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 

Propozycja poprawki: 

po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 
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„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.”; 

skreśla się art. 57; 

 

31) art. 60 ust. 3 i 5 – w związku z tym, że usługa wyszukiwania w bazie adresów 

elektronicznych umożliwiać ma również wyszukanie adresu do korespondencji (art. 60 

ust. 1 pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia), dane, o których mowa w art. 60 ust. 1 pkt 2, 

powinny być udostępniane podmiotom publicznym także na potrzeby wyszukiwania 

tego adresu. 

Ponadto w związku z tym, że operator wyznaczony będzie świadczył również 

publiczną usługę hybrydową powinien mieć on możliwość skorzystania z usługi 

wyszukiwania na potrzeby tej usługi.  

Propozycja poprawki: 

w art. 60: 

a) w ust. 3 po wyrazie „elektronicznych” dodaje się wyrazy „oraz adresu do korespondencji”, 
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b) w ust. 5 po wyrazie „elektronicznego” dodaje się wyrazy „oraz publicznej usługi 

hybrydowej”; 

 

32) art. 61 pkt 5, art. 39 § 2 i 3 – zgodnie ze znowelizowanym art. 39 § 1 ustawy – Kodeks 

postępowania administracyjnego zasadą ma być doręczanie pism organów administracji 

publicznej na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje 

w siedzibie organu. W przypadku braku możliwości doręczenia pisma w taki sposób, 

będzie ono doręczone z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej albo przez 

pracownika organu bądź inne upoważnione osoby lub organy. W przypadku braku 

możliwości doręczenia pisma z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, pismo to 

zostanie doręczone przesyłką rejestrowaną albo przez pracowników organu, inne osoby 

lub inny organ. Przyjęte rozwiązanie jest nieczytelne w następstwie tego, że zarówno 

w § 2, jak i w § 3 w art. 39 przewidziano możliwość doręczenia pisma przez 

pracowników organu, inne osoby lub inny organ. Jeżeli intencją prawodawcy było, aby 

doręczenie przez pracownika, inną osobę lub inny organ było dopuszczalne zawsze, 

o ile nie da się doręczyć pisma na adres do doręczeń elektronicznych, należałoby to 

wyrazić w inny sposób, tak, aby nie nasuwały się wątpliwości co do relacji pomiędzy 

§ 2 i 3. 

W zaproponowanym niżej brzmieniu art. 39 § 4 ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego uwzględniono, że w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy 

zawodowych (w następstwie zmiany dokonywanej opiniowaną ustawą znajdzie się 

przepis wyłączający stosowanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych oraz 

publicznej usługi hybrydowej w odniesieniu do postępowań, których stroną jest żołnierz 

zawodowy. 

Ponadto w związku z tym, że w art. 39 § 4 ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego  sformułowany będzie wyjątek w odniesieniu do § 1 i 2 tego 

artykułu, to oczywiste jest, że „skorzystanie” z wyjątku wyłączy stosowanie zasady. 

 Analogiczna uwaga odnosi się do § 1b i 1c dodawanych do art. 144 ustawy – 

Ordynacja podatkowa. 

Propozycja poprawek (zakładając, że prawidłowo odczytano intencję prawodawcy): 

w art. 61 w pkt 5, w art. 39: 

a) § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
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§ 2. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, 

organ administracji publicznej doręcza pismo za pokwitowaniem przez operatora 

wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 

pkt 10 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

§ 3. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1 

i 2, organ administracji publicznej doręcza pismo przesyłką rejestrowaną, o której mowa 

w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1041 i …).”, 

b) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„3a. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1, 

organ może doręczyć pismo za pokwitowaniem przez swoich pracowników albo przez 

inne upoważnione osoby lub organy.”, 

c) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. W przypadku doręczenia decyzji, której organ administracji publicznej nadał 

rygor natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu 

wykonaniu z mocy ustawy oraz w sprawach osobowych funkcjonariuszy albo jeżeli 

wymaga tego ważny interes publiczny, w szczególności jego bezpieczeństwo, obronność 

lub porządek publiczny, organ administracji publicznej może doręczyć decyzję 

w sposób określony w § 3 albo 3a.”; 

w art. 84 w pkt 28 w lit. b: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „§ 1a–1d” zastępuje się wyrazami „§ 1a–1e”, 

b) § 1b i 1c otrzymują brzmienie: 

§ 1b. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa 

w § 1a, organ podatkowy doręcza pismo za pokwitowaniem przez operatora 

wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 

pkt 10 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. 

§ 1c. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa 

w § 1a i 1b, organ podatkowy doręcza pismo przesyłką rejestrowaną, o której 

mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.”, 

c) po § 1c dodaje się § 1ca w brzmieniu: 

„§ 1ca. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa 

w § 1, organ może doręczyć pismo za pokwitowaniem przez pracowników urzędu 

obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego 
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organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie 

odrębnych przepisów.”, 

d) § 1d otrzymuje brzmienie: 

„§ 1d. W przypadku doręczenia decyzji, której organ podatkowy nadał rygor 

natychmiastowej wykonalności, albo decyzji, która podlega natychmiastowemu 

wykonaniu z mocy ustawy, organ może doręczyć decyzję w sposób określony 

w § 1c albo 1ca.”; 

 

33) art. 61 pkt 7, art. 39
3
 § 1 – w związku z tym, że oczywiste jest, iż w przypadku gdy 

doręczenie polegać będzie na doręczeniu wydruku, nastąpi ono w postaci innej niż 

postać elektroniczna, należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę. Analogicznej 

zmiany trzeba dokonać w art. 84 pkt 30 lit. a w odniesieniu do nowelizowanego 

art. 144b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Propozycja poprawki: 

w art. 61 w pkt 7 w lit. a, w § 1 skreśla się wyrazy „, jeżeli następuje w postaci innej niż 

elektroniczna”; 

w art. 84 w pkt 30 w lit. a, w § 1 skreśla się wyrazy „, jeżeli następuje w postaci innej niż 

elektroniczna”; 

 

34) art. 67 pkt 1 , art. 16 § 1 – ostatnie zdanie § 1 stanowi, że do identyfikacji i weryfikacji 

tożsamości osoby, która ubiega się o przyjęcie członkostwa stosuje się przepisy ustawy 

z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

Może budzić wątpliwości interpretacyjne, czy zdanie to odnosi się do przyjmowania 

członków wszystkich (jakichkolwiek) spółdzielni, czy tylko spółdzielni, będących 

jednocześnie instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jeśli wolą ustawodawcy było, aby 

przepis dotyczył wyłącznie spółdzielni, będących jednocześnie instytucjami 

obowiązanymi, dążąc do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych należałoby 

przyjąć niżej sformułowaną poprawkę. Jednocześnie przepis ten wymaga korekty 

terminologicznej. Powinien on mówić o „przyjęciu na członka”, a nie „przyjęciu 
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członkostwa”. Zaproponowana w poprawce technika ograniczy ilość przepisów (zdań) 

w § 1, w celu zwiększenia jego komunikatywności.  

Propozycja poprawki:  

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

a) w § 1 skreśla się zdania piąte i szóste; 

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. 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.”; 

 

35) art. 71 pkt 1 – polecenie nowelizacyjne wymaga korekty. Zmieniany wyraz został użyty 

w wymienionych w poleceniu nowelizacyjnym przepisach w różnych rodzajach. Liczba 

każdorazowo jest taka sama. Analogiczna uwaga odnosi się do art. 72 pkt 2 i art. 87 

pkt 1. 

Propozycja poprawek: 

w art. 71 w pkt 1 wyrazy „różnej liczbie” zastępuje się wyrazami „różnym rodzaju” oraz 

wyrazy „odpowiedniej liczbie” zastępuje się wyrazami „odpowiednim rodzaju”; 

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”; 

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”; 

 

36) art. 82 pkt 4 i 7 lit. a,  art. 119 § 1 pkt 2 lit. a i art. 128 § 1 – zgodnie z § 154 ZTP skrót 

(środek techniki prawodawczej) może być wprowadzony w akcie wyłącznie dla 
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oznaczenia określenia złożonego, które wielokrotnie powtarza się w tekście aktu 

normatywnego. Skrótem wprowadzonym w nowelizowanym art. 119 § 1 pkt 2 lit. a 

ustawy – Kodeks postepowania karnego ustawodawca posłużył się tylko raz 

(nowelizowany art. 131 § 1 pkt 1). Nie został więc spełniony warunek określony w ZTP, 

a tym samym należy zrezygnować z zastosowania skrótu. 

W nowelizowanym art. 128 § 1 ustawy – Kodeks postepowania karnego również 

wprowadza się skrót, przy czym ustawodawca nie posługuje się nim w żadnym innym 

przepisie ustawy. W związku z tym trzeba z niego zrezygnować. 

Propozycja poprawki: 

w 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;”; 

 

37) art. 88 pkt 2, art. 59 ust. 5a – po pierwsze nasuwa się pytanie, czy zgodne z wolą 

ustawodawcy jest, aby zawiadomienie ubezpieczonego o terminie badania przez lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo przez lekarza konsultanta lub 

dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych następowało za 

pokwitowaniem tylko w przypadku doręczenia z wykorzystaniem publicznej usługi 

hybrydowej? Do takiego wniosku prowadzi zestawienie pkt 2 i pkt 3–5 zawartych 

w nowelizowanym art. 59 ust. 5a.  Po drugie, brzmienie pkt 1 w art. 59 ust. 5a powinno 

być skorelowane z wprowadzeniem do wyliczenia w tym ustępie.  

Niżej sformułowana poprawka odnosi się wyłącznie do drugiej kwestii. 

Sformułowanie ewentualnej poprawki dotyczącej problemu „pokwitowania” będzie 

możliwe po ustaleniu intencji ustawodawcy. 

 

 

 



– 39 – 

Propozycja poprawki: 

w art. 88 w pkt 2, w ust. 5a 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”; 

 

38) art. 99, art. 18 ust. 3 – przepis ten w nowym brzmieniu stanowi, że w przypadku nadania 

oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania 

oświadczenia w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – 

Prawo pocztowe albo datę wysłania na adres do doręczeń elektronicznych. 

Określenie „data wysłania” nie może budzić żadnych wątpliwości, ponieważ jest ona 

prawnie istotna. Zakładając, że przez datę wysłania ustawodawca rozumie datę 

wystawienia dowodu wysłania (zob. art. 157 ust. 4), o którym mowa w art. 39 ustawy 

o doręczeniach elektronicznych, proponuje się przyjęcie poniższej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

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.”; 
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39) art. 117 pkt 1, art. 2 ust. 1 – powstaje pytanie czy zmianie nie powinien podlegać 

również pkt 1 w art. 2 w ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych 

i wymianie danych gospodarczych. Innymi słowy, czy w katalogu informacji 

gospodarczych dotyczących podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej nie powinien znaleźć się również 

adres do doręczeń elektronicznych? Należy zwrócić uwagę, że po nowelizacji adres do 

doręczeń elektronicznych będzie informacją gospodarczą identyfikującą osobę fizyczną, 

a także osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.  

Propozycja poprawki: 

w art. 117 w pkt 1: 

a) przed lit. a dodaje się lit. …. w brzmieniu: 

„…) w pkt 1 w lit. b po wyrazie „adresu” dodaje się wyrazy „lub adresu do doręczeń 

elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2020 

r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. …), zwanego dalej „adresem do 

doręczeń elektronicznych”, wpisanego do bazy adresów elektronicznych, o której 

mowa w art. 25 tej ustawy, zwanej dalej „bazą adresów elektronicznych””,”, 

b) lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w pkt 2 w lit. b po wyrazach „do doręczeń” dodaje się wyrazy „lub adresu do 

doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych”,”, 

c) w lit. c, w lit. g. po wyrazach „doręczeń elektronicznych” dodaje się wyrazy „wpisany do 

bazy adresów elektronicznych”; 

 

40) art. 125 – nowelizowany art. 69 jest przepisem przejściowym do ustawy z dnia 

13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, który wprowadzał obowiązek 

zwołania zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na 

terenie rodzinnego ogrodu działkowego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie 

wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród 

działkowy. Przy czym obowiązek ten musiał być zrealizowany w terminie 12 miesięcy 

od dnia wejścia w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W związku z tym, 

że termin wynikający z art. 69 upłynął 19 stycznia 2015 r., nowelizacja art. 69 jest 

zabiegiem chybionym i niezgodnym z ZTP. Mając na uwadze powyższe proponuje się 

skreślenie art. 125. 
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Propozycja poprawki: 

skreśla się art. 125; 

 

41) art. 152 ust. 7 – zakres regulacji tego przepisu mieści się w zakresie regulacji art. 152 

ust. 8, jako bardziej generalnego. Nie ulega wątpliwości, że w myśl art. 175 Konstytucji 

sądy administracyjne są sądami. W związku z tym, należałoby skreślić ust. 7 w art. 152. 

Propozycja poprawki: 

w art. 152: 

a) skreśla się ust. 7, 

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

 

42) art. 153 – w związku z tym, że przepis ten powinien znaleźć zastosowanie również 

w dniu wejścia w życie ustawy (tj. w dniu 1 lipca 2021 r.), należałoby przyjąć niżej 

sformułowaną poprawkę. 

Propozycja poprawki: 

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.”; 

 

43) art. 155 ust. 1 – przepis ten powinien być skorelowany terminologicznie z art. 153, 

w zakresie sposobu określenia okresu, w którym znajdzie on zastosowanie. Oba te 

przepisy odnoszą się bowiem do tego samego okresu, a w związku z tym powinien być 

on wyrażony tak samo. W niżej zaproponowanej poprawce założono, że przepis ten 

odnosi się do podmiotów publicznych i podmiotów niepublicznych w rozumieniu 

opiniowanej ustawy, a nie do podmiotów publicznych i podmiotów inne niż publiczne 

w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne. Ustawodawca nie odesłał bowiem definiując adresata do tej ostatniej ustawy. 
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Propozycja poprawki: 

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 do podmiotów niepublicznych, 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.”; 

 

44) art. 156 ust. 2–6 – przepisy te nie mają charakteru czasowego (nie mają charakteru 

samoderogującego). Nie są to przepisy przejściowe, epizodyczne albo dostosowujące. 

Mają one charakter merytoryczny, a ponieważ wiążą się one z dodawanym do ustawy – 

Kodeks postępowania karnego art. 100a, należałoby rozważyć ich zamieszczenie 

właśnie w tej ustawie. Zastosowana technika, polegająca na zamieszczeniu przepisu 

merytorycznego pośród regulacji o ograniczonym czasowym zakresie obowiązywania 

nie da się pogodzić m.in. z § 15 i § 37 ZTP. W opiniowanej ustawie powinien pozostać 

wyłącznie przepis dostosowujący o utworzeniu systemu (o ile uznamy, że ten przepis 

w ogóle jest potrzebny; w doktrynie i praktyce trwa spór, czy należy tworzyć przepisem 

dostosowującym instytucję rozumianą inaczej niż instytucja w znaczeniu 

podmiotowym). 

Co więcej, art. 156 ust. 4 i 6 powinny odsyłać do ust. 3, a nie ust. 2, w tym artykule. 

Propozycja poprawki: 

w art. 82 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) po art. 107 dodaje się art. 107a w brzmieniu: 

„Art. 107a. § 1. System teleinformatyczny, o którym mowa 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: 
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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 ust. 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 ust. 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.”;”; 

w art. 156 skreśla się ust. 2–6; 

w art. 161 w ust. 1: 

a) w pkt 8 wyrazy „art. 156, który wchodzi” zastępuje się wyrazami „art. 82 pkt 2a i art. 156, 

które wchodzą”, 

b) w pkt 9 po wyrazach „art. 82” dodaje się wyrazy „ pkt 1, 2 i 3–21”; 

 

45) art. 158 ust. 2 – przepis wymaga korekty odesłania. 

Propozycja poprawki: 

w art. 158 w ust. 2 wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1”; 
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46) art. 161 ust. 2 – mając na względzie § 15 pkt 5, § 38 ust. 1 i § 52 ZTP oraz poglądy 

doktryny i praktyki na temat struktury przepisów końcowych aktu normatywnego, 

w tym miejsca przepisu o utracie mocy obowiązującej w strukturze aktu, oraz biorąc 

pod uwagę, że ostatnim przepisem aktu powinien być zawsze przepis o wejściu w życie 

(chyba, że przepis o wejściu w życie zostanie sformułowany w ustawie 

wprowadzającej), należałoby przyjąć niżej sformułowaną poprawkę i zamieścić przepis 

art. 161 ust. 2 przed tym artykułem. 

Propozycja poprawki: 

dodaje się art. 160b w brzmieniu: 

„Art. 160b. Przepisy art. 157 obowiązują do dnia 30 września 2029 r.”; 

w art. 161 skreśla się ust. 2. 
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