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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 7 kwietnia 2022 r. 

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych 

systemów teleinformatycznych 

(druk nr 675) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, jej celem jest usprawnienie zasad 

realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem publicznych systemów 

teleinformatycznych.  

W art. 1 w pkt 2 noweli zaproponowano zmianę art. 75e Prawa o ruchu drogowym 

polegającą na tym, aby wytwórca dowodów rejestracyjnych zapewniał system 

teleinformatyczny obsługujący proces wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów 

i oznaczeń pojazdów zintegrowany z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną 

ewidencję pojazdów, w którym organ rejestrujący realizuje zadania związane z rejestracją 

pojazdów, czasową rejestracją, czasowym wycofaniem z ruchu, wyrejestrowaniem i 

profesjonalną rejestracją pojazdów oraz prowadzeniem rejestru przedsiębiorców 

prowadzących stacje kontroli pojazdów. System teleinformatyczny, zapewniany przez 

wytwórcę dowodów rejestracyjnych, będzie pobierał dane niezbędne do procesu 

wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów i oznaczeń pojazdów z centralnej 

ewidencji pojazdów. 

Dotychczas wytwórca dowodów rejestracyjnych zapewnia system teleinformatyczny 

umożliwiający realizację zadań organów rejestrujących w zakresie rejestracji, czasowej 

rejestracji, czasowego wycofania z ruchu, wyrejestrowania i profesjonalnej rejestracji 
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pojazdów, w tym w zakresie procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów 

związanych z realizacją tych zadań. 

W art. 1 w pkt 3 noweli zmodyfikowano art. 100a ust. 5 Prawa o ruchu drogowym. 

Zmiana polega na tym, aby minister właściwy do spraw informatyzacji mógł zlecić, z 

wyłączeniem stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zadania związane z 

budową, rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego obsługującego 

centralną ewidencję kierowców oraz centralną ewidencję pojazdów, wytwórcy dokumentów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych lub 

instytucji gospodarki budżetowej, wobec której minister pełni funkcję organu 

założycielskiego.  

W dotychczasowym stanie prawnym przepis ten dotyczył tylko zadań związanych z 

budową, rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego obsługującego 

centralną ewidencję kierowców. 

W art. 3 w pkt 1 noweli zaproponowano zmianę art. 16a ustawy o kierujących 

pojazdami zmierzającą do tego, aby wytwórca praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i 

pozwoleń na kierowanie tramwajem zapewniał system teleinformatyczny obsługujący proces 

wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów zintegrowany z systemem 

teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców. System 

teleinformatyczny, zapewniany przez wytwórcę praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i 

pozwoleń na kierowanie tramwajem, będzie pobierał dane niezbędne do procesu 

wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów z centralnej ewidencji kierowców. 

Dotychczas wytwórca praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie 

tramwajem zapewnia system teleinformatyczny umożliwiający realizację zadań organów 

właściwych do wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania 

pojazdami, w tym w zakresie procesu wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów 

związanych z realizacją tych zadań. 

W art. 4 noweli zmienia się ustawę o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, rozszerzając 

katalog zadań operatora OSE o realizację innych działań wspierających cyfryzację lub 

funkcjonowanie systemu oświaty i wychowania, organów prowadzących szkoły i szkół lub 

korzystanie z technologii cyfrowych w społeczeństwie – w zakresie zleconym przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji. 
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Zmiana dotycząca art. 13 ustawy z dnia 9 maja 2018 r o zmianie ustawy – Prawo o 

ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (art. 5 noweli) umożliwi ministrowi 

właściwemu do spraw informatyzacji wydanie komunikatu, określającego zarówno termin, 

jak i zakres wdrożenia rozwiązań technicznych pozwalających na wprowadzanie, 

przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych na 

zasadach określonych w art. 100aa-100aq. 

Nowelizacja ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym oraz niektórych innych ustaw umożliwi powierzenie ministrowi właściwemu do 

spraw informatyzacji prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu 

drogowego w systemie teleinformatycznym centralnej ewidencji kierowców – w zakresie 

określonym w art. 17 tej ustawy, jeszcze przed wydaniem przez tego ministra komunikatu na 

podstawie art. 14 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę posłów w dniu 23 lutego 2022 r. (druk 

sejmowy nr 2073). Jego pierwsze czytanie miało miejsce w Komisji Cyfryzacji, 

Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz w Komisji Infrastruktury. 

W drugim czytaniu posłowie zgłosili do projektu cztery poprawki, z których przyjęto 

dwie. Za przyjęciem ustawy głosowało 233 posłów, przy 193 głosach przeciw i 33 głosach 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1. W wyniku poprawek zgłoszonych do projektu w pierwszym czytaniu, na etapie 

rozpatrywania go przez właściwe komisje sejmowe, a także w drugim czytaniu, jego 

tekst został uzupełniony o zmiany sześciu ustaw (art. 2, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 oraz 

art. 11 noweli). Przepisy te mogą budzić wątpliwości co do ich zgodności z art. 118 ust. 

1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji, w zakresie dochowania wymaganego dla 

sejmowego postępowania ustawodawczego trybu trzech czytań.  

Należy także zwrócić uwagę, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, 

poprawki zgłaszane w trakcie sejmowego postępowania ustawodawczego powinny 
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pozostawać w związku z projektem złożonym w Sejmie przez wnioskodawcę, przy 

czym więź ta winna mieć wymiar nie tylko formalny, ale i merytoryczny, polegający na 

tym, że konkretne poprawki odnoszące się do projektu powinny pozostawać w 

odpowiedniej relacji z jego treścią, zmierzając do modyfikacji pierwotnej treści 

projektu. 

 

2. W art. 8 w pkt 1 noweli zaproponowano zmianę w art. 155 ustawy o doręczeniach 

elektronicznych. Zmiana polega na tym, aby wskazane w nim organy były obowiązane 

stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem 

publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi 

hybrydowej, od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10 

(dotychczas miało to nastąpić od dnia 5 lipca 2022 r.). 

 W kontekście zmiany w art. 155 pojawia się pytanie, czy analogicznej modyfikacji nie 

wymaga także art. 151 ustawy o doręczeniach elektronicznych. W przepisie tym 

również posłużono się datą 5 lipca 2022 r., a ponadto odsyła się tam do art. 83, który 

dotychczas miałby wchodzić w życie tego dnia, natomiast na podstawie art. 8 pkt 2 

noweli, datę jego wejścia w życie przesunięto na dzień określony w komunikacie 

wydanym na podstawie art. 155 ust. 10. 

Propozycja poprawki 

w art. 8 przed pkt 1 dodaje się pkt… w brzmieniu: 

…) w art. 151 w ust. 1 i 2 wyrazy „5 lipca 2022 r.” zastępuje się wyrazami „określonym 

w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10”. 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


